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© 1999 р. З.Д. Ковалюк, М.М. Пирля, В.Б. Боледзюк 

Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства НАН України, Чернівці 

ОПТИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ІНТЕРКАЛЬОВАНОГО  ВОДНЕМ 
МОНОСЕЛЕНІДУ  ГАЛІЯ 

В температурній області 77÷293 К досліджені спектри пропускання в області екситонного 
поглинання для монокристалів GaSe інтеркальованих воднем. Виявлені немонотонні концентра-
ційні залежності енергетичного положення екситонного максимума Еекс і напівширини екси-
тонної смуги ∆Н. Представлені пояснення Еекс(x) і ∆Н(x) при інтеркаляції воднем GaSe згідно з 
впливом деформації (зокрема, інтеркаляції) в перебудову енергетичного спектру шаруватого 
кристалу. Встановлено, що водневий інтеркалат на основі GaSe є зручним об'єктом для фунда-
ментальних досліджень і перспективним для розв'язання проблеми зберігання водню. 

In the temperature range from 77 to 293 K the transmission spectra in the excitonic absorption 
ran

У відомих роботах [1-3] установлена здатність 
ша

дставлені результати досліджень 
сп

вадження водню в шаруватий кристал (при ка-

 x - кількість впровадже-
ни

ge are investigated for GaSe crystals intercalated with hydrogen. We have observed non-
monotonous concentration dependences of the energy location of the excitonic maximum Eex and ex-
citonic half-width ∆H. Obtained Eex(x) and ∆H(x) dependences for HxGaSe intercalates (0<x≤1) are 
explained as a result of the deformation effect due to intercalation influence on the variation of the en-
ergy spectrum of layered GaSe crystals. It is established that HxGaSe intercalate is suitable object for 
fundamental investigations and perspective for the solution of hydrogen storage problem. 

руватих напівпровідників типу А3В6 до інтер-
каляції катіонами лужних, лужноземельних ме-
талів, аніонами галогенів, а також органічними 
комплексами. Вплив методу інтеркаляції воднем 
на властивості моноселеніду галію представляє 
науковий інтерес, а також має практичне зна-
чення: акумулятори водню, водневі фільтри, 
каталізатори, електроди для паливних елементів 
та батарей [4]. 

У роботі пре
ектрів пропускання GaSe (ε-модифікація), 

інтеркальованих воднем в області екситонного 
поглинання. Зразки, які використовувались для 
інтеркаляції, вирощувались методом Бріджмена 
із суміші стехіометричного складу. Процес інтер-
каляції проводився електрохімічним методом з 
0,1-нормального розчину соляної кислоти. Вплив 
концентрації впроваджених атомів водню на 
властивості моноселеніду галія вивчали на одній 
і тій же групі зразків шляхом доінтеркаляції. 
Інтеркаляція монокристалічних зразків GaSe 
проводилась методом тягнучого електричного 
поля [5,6] в гальваностатичному режимі з допо-
могою потенціостата П-5827М. Пропускаючи 
через спеціальну комірку електричний струм 
необхідної величини, реалізований процес впро-

тодній поляризації останнього). Концентрація 
впровадженої домішки визначалась кількістю 
електрики, що пройшла через комірку, тобто 
контрольованими параметрами в процесі реакції 
інтеркаляції були густина електричного струму 
та тривалість процесу. При вимірюванні спектрів 
пропускання використовувалися зразки товщи-
ною 10-20 мкм. Використання оптимальних 
технологічних параметрів процесу інтеркаляції 
(густина струму не більше 10 мкА/см2) дало 
можливість одержати однорідні за складом (як у 
площині шарів, так і перпендикулярно до них) 
інтеркальовані зразки. 

Дослідження спектрів пропускання кристалів 
GaSe та HxGaSe (0<x≤1,
х частинок на одну формульну одиницю мат-

риці) проводилися на спектрометричній уста-
новці, зібраній на базі модифікованого спектро-
метра ИКС-31 (при напрямку розповсюдження 
світла перпендикулярно базовій площині крис-
тала). Роздільний спектральний інтервал приладу 
у досліджуваній спектральній області 2,095÷ 
2,140 еВ складав 1-2 меВ (дифракційна гратка 
1200 шт/мм). Використання терморегульованої 
кріостатної системи зразка типу «УТРЕКС-РТР» 
дало можливість провести дослідження спектрів 
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пропускання в діапазоні температур 77÷293 К. 
Контроль температури зразка проводився герма-
нієвим термометром опору ТПК-1.1, при цьому 
точність стабілізації температури зразка скла-
дала 0,5°С. 

Проведені дослідження залежності спектраль-
ного положення екситонного максимуму (n=1) 
і й

ефі-
ціє

 зміною 
ши

ть до зменшення 

б) 
к ефективної 

в) 

ового" поля впровадженої домішки. 

по  
фа

ого напівширини у водневому інтеркалаті 
HxGaSe від концентрації впровадженої домішки 
(0<x≤1) в діапазоні температур 77÷293 К. Кон-
центраційні залежності енергетичного положення 
екситонного максимуму Eекс і напівширини екси-
тонної смуги ∆H водневого інтеркалата HxGaSe 
характеризуються при кімнатній температурі 
немонотонною поведінкою (рис.1) – в області 
вмісту домішки х≈0÷0,4 відбувається збільшення 
цих характеристик, при подальшому зростанні х 
спостерігається обернений хід кривих Eекс(x) і 
∆H(x). Як видно з рис.2, інтеркаляція селеніду 
галію воднем приводить при T=77 К до зсуву 
енергетичного положення екситонного макси-
муму у високоенергетичну область та уширенню 
екситонної смуги поглинання. Варто відзначити, 
що криві залежностей енергетичного положення 
і напівширини екситонного максимуму від вмісту 
інтеркалянта немонотонні: в інтервалі 0,1<x<0,35 
Eекс та ∆H набувають постійного значення. 

Виходячи з температурних досліджень спект-
рів пропускання, визначені температурні ко

нти зміщення першого екситонного макси-
муму dEекс/dT і зміни напівширини екситонної 
смуги dH/dT "чистих" та інтеркальованих напів-
провідників в області температур 77÷293 К. Для 
GaSe: dEекс/dT=−4,7⋅10-4 еВ/град, dН/dT= 4⋅10-5 
еВ/град, що добре узгоджується з літературними 
даними [7,8]. При досягненні x≈0,4 в HxGaSe 
коефіцієнти dEекс/dT та dН/dT набувають зна-
чення: −5,0⋅10-4 та 4,5⋅10-6 відповідно. 

Зміщення енергетичного положення екситон-
ного піка при T=293 К можна зв'язати із

рини забороненої зони та енергії зв'язку ек-
ситона при інтеркаляції. Виходячи зі специфіки 
кристалічної структури GaSe, варто відзначити, 
що вклади відповідних деформацій (між шарами, 
в межах шару) в перебудову енергетичного спек-
тра GaSe можуть по-різному змінюватися при 
інтеркаляції воднем. При збільшенні деформа-
ційних напруг у шаруватих кристалах, зв'язаних 
з впливом різних факторів (зокрема, зі збільшен-
ням концентрації інтеркалянта), значення пруж-
них постійних, які характеризують зв'язок між 

атомами водню в межах шарів, зростають повіль-
ніше, ніж відповідні постійні між шарами [9]. 
Зміщення максимуму екситонного піку в область 
більших енергій на 7 меВ (рис.1) в інтервалі вмі-
сту водню 0<x≤0,4 зумовлено зміною пружних 
постійних між шарами, що приводить, згідно з 
[9,10], до збільшення ширини забороненої зони 
Eg інтеркалата Hx≤0,4GaSe і енергії зв'язку екси-
тона Eекс, що можна пояснити, як і в роботі [11], 
зміною ефективної маси в результаті процесу 
інтеркаляції. Перший фактор, виходячи з експе-
риментальних даних (рис.1), має перевагу над 
другим. До оберненого ходу залежності Eекс(x) 
при критичному вмісті водню x>0,4 приводить 
певний ряд факторів, а саме:  
а) зміна міжшарових пружних постійних, що 

згідно з [10,11], призводи
Eg інтеркальованого кристала; 
зміна енергії зв'язку екситона при інтерка-
ляції, в основному, за рахуно
маси [12]; 
зона-зонні переходи за участю хвоста густини 
станів; 

г) флуктуації країв забороненої зони під дією 
"випадк
Поведінку кривої Eекс(x) при T=77 К можна 
яснити, якщо врахувати, крім наведених вище
кторів, ще й результати досліджень сполуки 

HxGaSe методом протонного магнітного резо-
нансу. Встановлено [6], що при температурі 
T≅140 К відбувається перехід рухливої фази 
впровадженого водню у зв'язану (0,45<x<1). Слід 
відмітити, що в межах рухливої фази відбуваєть-
ся спарювання атомів водню й орієнтація моле-
кул Н2 вздовж осі cr  монокристала. Під зв'язаним 
станом розуміють стан водню, що ввійшов до 
структури шару матриці, при рухливому стані – 
інтеркалянт локалізований в щілині кристалу. 
Отже, характерна відмінність в поведінці Eекс(x) 
при температурах 77 К і 293 К пов'язана, мабуть, 
з тим, що при T≤140 К у діапазоні вмісту водню 
0,45<x<1 відбувається переважаюча зміна пруж-
них постійних між шарами, що зв'язано із упо-
рядкуванням молекул Н2 у ван-дер-ваальсівській 
щілині.  

Концентраційне уширення ліній екситонного 
поглинан

 

ня (рис.1,2) можна пояснити зменшен-
ням часу життя екситона в полі "випадкового" 
потенціального рельєфу, який не характеризу-
ється просторовою періодичністю [12]. У даному 
випадку потрібно врахувати:  
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Рис.1. Концентраційні залежності енергетичного поло-
ження екситонного максимуму Еекс та напівширини

20 

х 

∆H, меВ ексE , еВ 1=n

2,094

2,098

2,102
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а тів гратки, які можуть бути 

2,106

присутні з самого початку в гратці матриці 

б) 
-дер-ваальсівській щілині крис-

то івпровідника GaSe відкривають новий 
кл

 

) наявність дефек

півширини екситонної смуги ∆H водневого інтеркалату
HxGaSe при Т=77 К. 

або виникати як вторинні в процесі реакції 
інтеркаляції; 
утворення протонних пар Н2 при T≤140 К 
(x≥0,45) у ван
тала. 
Отже, водневі інтеркалати на основі шарува-
го нап
ас сполук впровадження водню. Ці сполуки 

являються цікавими об'єктами для фундамента-
льних досліджень і перспективними для розв'я-
зання прикладних проблем зберігання й викори-
стання енергії водню. 
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РАДІАЦІЙНА  ТЕХНОЛОГІЯ  ПРИ  ФОРМУВАННІ  СТРУКТУР  ВІС 

На основі досліджень приладних структур з використанням радіаційної технології іонного 
легування і α-опромінення розроблені методи юстування порогових напруг МОН-транзисторів 
структур ВІС, а також методи формування активних областей високоенергетичною багатозаряд-
ною імплантацією іонів бору і фосфору. Досліджена радіаційна стійкість затворної системи струк-
тур ВІС до α-опромінення і на цій основі розроблена математична модель накопичення заряду в 
підзатворному діелектрику. 

In virtue of LSI circuits structures investigations using radiation technology of ion doping and 
α-radiation the methods of alignment of gate voltages of MOS-FETs of LSI circuits structures and 
also methods of forming of active regions of high-energetic multicharged implantation of bor and 
phosphorus ions have been elaborated. Radiation firmness of gate system of LSI circuits structures to 
α-radiation has been investigated and in virtue of this mathematical model of accumulation of charge 
in the undergate dielectric has been elaborated. 

Із підвищенням ступеня інтеграції К-МОН 
ВІС підвищуються вимоги до прецизійності їх 
параметрів. Зниження напруги живлення з 5 В 
до 3 В і нижче вимагає зниження порогових 
напруг до 1±0,1 В, а при мінімальному розмірі 
елемента 1,5 мкм - до величини 0,8±0,1 В. Тому 
прецизійність параметрів високого рівня ВІС 
розглядають як один з основних принципів сис-
темної технології мікроелектроніки. 

Для забезпечення бездефектного проектуван-
ня ВІС на МОН-структурах з використанням 
високоякісної технології іонного легування ви-
никла гостра необхідність розробки прогресив-
них методів юстування порогових напруг радіа-
ційною обробкою, а саме: іонним легуванням і 
α-опроміненням [1]. Висока точність підгонки 
вимагає також розробки експресних методів кон-
тролю малих доз іонного легування і α-опромі-
нення. 

У сучасній технології високого рівня ВІС 
використовують 4 основних типи МОН-транзис-
торів: збагачені і збіднені n- і p-типу. Регулюючи 
провідність каналу, можна в широких межах змі-
нювати рівень порогових напруг. При проекту-
ванні ВІС МОН-транзистори збагаченого типу 
використовують в якості ключових, а збідненого 
типу – навантажувальних. 

При нульовому зміщенні на Si-підкладинці 
вирази для порогових напруг такі: 

OXdpFBTn CQUU /Ф2 ++= , (1) 

OXdnFBTp CQUU /Ф2 −−= , (2) 

де UFB – напруга плоских зон, Фn, Фp – потенціа-
ли в Si-підкладинці, COX – питома ємність під-
затворного оксиду, Qd – заряд у збідненій області 
МОН-структури. 

Зазвичай, напруга плоских зон для обох типів 
транзисторів має завжди від'ємне значення, тому 
порогова напруга p-канального ЕМД завжди 
від'ємна. Однак для n-канального ЕМД МОН-
транзистора, згідно з виразом (1), сума двох скла-
дових 2|Фp|+Qd/COX повинна бути більшою 
напруги плоских зон |UFB| для того, щоб UTn>0. 
Якщо |UFB|=2|Фp|+Qd/COX, то UTn=0. Тоді го-
ворять про так званий "нульовий" транзистор. 
Отже, змінюючи концентрацію домішки в Si-під-
кладинці, можна в певних межах змінювати поро-
гову напругу як n-канальних, так і p-канальних 
транзисторів. 

Порогову напругу можна змінювати не тільки 
дозою іонного легування Si-підкладинки, але й 
товщиною підзатворного оксиду і величиною за-
ряду в ньому. Так, збільшуючи товщину локаль-
ного оксиду і підлегування Si-підкладинки, збіль-
шують до необхідної величини порогову напругу 
паразитних МОН-транзисторів. Зміна величини 
і знаку заряду в підзатворному оксиді хлорним 
оксидуванням або α-опроміненням також забез-
печує регулювання порогової напруги. 

Змінювати порогову напругу можна також за 
допомогою напруги зміщення, що подається 
спеціально на Si-підкладинку. У цьому випадку 
вираз для порогової напруги n-канального МОН-
транзистора має вигляд: 
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 Радіаційна  технологія  при  формуванні  структур  ВІС 

,//)Ф2(2

Ф2

OXdOXBSpBs

pFBTn

CQCUqN

UU

++ε+

++=
(3) 

де εs – діелектрична стала напівпровідника, NB – 
концентрація домішки, UBS – напруга зміщення 
в Si-підкладинці. 

У технології високого рівня ВІС (Н-МОН 
типу) для підгонки порогових напруг і усунен-
ня ефекту змикання використовують глибоке 
іонне легування домішкою Si-підкладинки (кана-
лу). Для цього використовують високоенергетич-
ну багатозарядну імплантацію. Імплантований 
шар p-типу запобігає утворенню змикання стік-
витокових областей. Крім цього, рівень іонного 
легування (ІЛ) каналу забезпечує точну підгонку 
порогової напруги у межах ±0,1 В. Як правило, 
глибина такого ІЛ повинна бути більшою двох 
глибин стік-витокових областей. 

Для усунення явища каналювання іони ім-
плантують через тонкий підзатворний діелектрик 
товщиною більше 300 Å. У цьому випадку поро-
гова напруга визначається згідно з виразом: 

,)ФФ(21

ФФ

2 NNxqUqN
C

C/qNUU

BiBSpPSB
OX

OXPSpFBTn

−+++

++++=

(4) 

де ФPS=kT/q⋅ln[(NBi+NB)/ni] – поверхневий по-
тенціал іонно імплантованої області, NBi=N/xi – 
доза імплантованої домішки; N – поверхнева 
концентрація атомів, що проникають у кремній 
при іонному легуванні. Отже, процес іонного 
легування каналу впливає на порогову напругу 
трьома способами: 1) спадом напруги на при-
поверхневій збідненій області |ФPS|+|ФP|+UBS; 
2) лінійною залежністю від qN/COX; 3) змен-
шенням заряду збідненої області на величину 
q2xiNBN. Найбільший вплив на зміну порогової 
напруги здійснює лінійна залежність від поверх-
невої концентрації атомів домішки іонного легу-
вання N. 

Для забезпечення високої швидкодії у К-МОН 
ВІС як вхідні транзистори використовують n-
канальні збагачені, а в якості навантажувальних 
резисторів – p-канальні збіднені, які забезпечують 
максимальний перепад напруг, тобто викорис-
товують МОН-транзистори з двома, трьома або 
п'ятьма рівнями порогових напруг. 

Збіднені МОН-транзистори одержують із зба-
гачених шляхом зсуву порогової напруги, при 
якому вона змінює свій знак, використовуючи 

процес іонної імплантації домішки протилежно-
го Si-підкладинці знаку. Тому додатна напруга 
n-канального збагаченого транзистора зменшу-
ється за величиною і стає від'ємною, якщо збіль-
шувати дозу імплантованої домішки n-типу (Р+, 
As+). Наразі зміна порогової напруги ∆UTn буде 
від'ємною і дорівнює: 

OXTn CqNU /−=∆ .   (5) 
У p-канальних МОН-транзисторах іонне легу-

вання каналу акцепторною домішкою (В+) від-
носно його від'ємного значення збільшує поро-
гову напругу ∆UTp на величину: 

OXTp CqNU /∆ += .  (6) 
Отже, дуже важливим для точного юстування 
порогових напруг МОН ВІС є розробка способів 
прецизійного дозування іонно імплантованої до-
мішки та її контроль у процесі іонного легування 
для забезпечення необхідного рівня порогових 
напруг. 

Для збільшення ступеня інтеграції ВІС дуже 
широко використовують правила масштабної 
мініатюризації з незмінним електричним полем. 
Таке масштабування структур ВІС вимагає пре-
цизійного іонного легування як за дозою, так і за 
енергією введених іонів, а зменшення розмірів в 
χ разів збільшує щільність компонування струк-
тур кристалів ВІС в χ2 разів, зменшуючи при 
цьому затримки в χ разів, а потужність розсіяння 
в χ2 разів. Зменшення порогової напруги в χ раз 
дозволяє у стільки ж разів знизити напругу жив-
лення. Відповідно до цього ми розробили низку 
способів підгонки порогових напруг і методів 
контролю малих доз ІЛ, що використовуються 
в системній технології мікроелектроніки ВІС. 

1. Застосування трифтористого бору ВF3 ізо-
топ 10 для формування областей К-МОН струк-
тур [2]. 

При формуванні структур ВІС виникла необ-
хідність зменшення глибини залягання стік-вито-
кових областей p-n-переходів і кишені К-МОН 
структур. Завдяки великому радіусу іонів ВF3 
ізотопа 10 коефіцієнт дифузії таких іонів змен-
шується на порядок, що дозволяє формувати 
переходи на невеликих глибинах (до 1 мкм). 

Імплантацію іонів BF3 в кремнієві пластини 
КЕФ-4,5 (100) проводили на установці "Везувій 5" 
з використанням джерела іонів ОТМ3.152.021. 
Енергія іонів складала від 20 до 75 кеВ при дозах 
0,01-1, 20-60 і 250-750 мкКл/см2. Відпал-розгонку 
на глибину 1 мкм проводили при Т=950÷1050°С 
в атмосфері сухого, вологого кисню і азоту. 
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Результати досліджень дали можливість вико-
ристати процес іонного легування для підгонки 
порогових напруг при малих дозах і формування 
стік-витокових областей і кишені К-МОН струк-
тур, а також прослідкувати за розподілом доміш-
ки в структурах кремнію залежно від дози іонно-
го легування, температури і часу дифузії. Отри-
мані температурно-часові залежності поверхне-
вого опору дифузійних шарів від дози ІЛ для 
різних режимів розгонки домішки. 

2. Метод експрес-контролю іонного легування 
бору і фосфору малими дозами [3]. 

Для забезпечення точного юстування порого-
вих напруг в системній технології мікроелектро-
ніки ВІС ми розробили експрес-контроль за до-
помогою вимірювання провідності каналу МОН-
транзистора. Для цього використано спеціальну 
трафаретну систему (ТС), яку формували з вико-
ристанням шаблону для стік-витокових областей і 
шаблону для формування каналу. Енергія домішки 
змінювалась від 20 до 100 кеВ, а доза - від 0,01 
до 1,25 мкКл/см2. Як підкладинки використову-
вали Si-пластини КДБ-80 (100), КДБ-10 (100), 
КЕФ-4,5 (100), КЕФ-4,5 (111). Розгонку й акти-
вацію домішок проводили при Т=950÷1200°С. 

Результати досліджень дали можливість вия-
вити характер розподілу домішок B+ і P+ у струк-
турах ІС серії 564 залежно від дози іонного легу-
вання, яка визначається через поверхневий опір 
каналу RS виразом: 

b
SaRD −= ,      (7) 

де a – коефіцієнт, що визначається режимом 
активації домішки. Рівняння (7) дозволяє роз-
раховувати малі дози ІЛ в діапазоні доз трьох 
порядків від 0,01 до 10 мкКл/см2. Така залеж-
ність зображена на рис.1. Експериментально 
встановлено, що коефіцієнт b для B+ дорівнює 
1,25, а для Р+ – 1,07. Для конкретної установки і 
джерел ІЛ коефіцієнти a і b визначали експери-
ментально. Вираз для дози ІЛ залежно від про-
відності каналу має вигляд: 

( )bWLD /σ= ,         (8) 
де L, W і σ – довжина і ширина каналу (резис-
тора) і його провідність. 
Досліджено також температурно-часові залеж-

ності провідності каналу і кореляцію навантажу-
вального резистора з провідністю каналу для n- 
і p-канального транзисторів. 

Цей метод використовують для експресного 
контролю малих доз іонного легування B+ і P+ з 
точністю 3-5%. 
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Рис.1. Залежність поверхневого опору каналу 
МОН-транзистора від дози іонного легування. 

3. Спосіб визначення малих доз іонного легу-
вання з використанням тестової МОН-структури. 

Цей метод використовується безпосередньо в 
процесі ІЛ малими дозами [4]. Як робочі пласти-
ни використовують Si-пластини КДБ-80 (100). 
Для спостереження і фіксації чіткого мінімуму 
ємності на імпульсних CV-характеристиках ці ТС 
попередньо легують шляхом іонної імплантації 
домішкою з електронним типом провідності (Р+, 
As+). Разом з партією робочих пластин контрольні 
пластини з ТС проходять операції хімобробки, 
оксидування під затвор до товщини 100 Å, іон-
ного легування P+ дозою 0,15 мкКл/см2 з енер-
гією 100 кеВ, при цьому частина ТС закривалась 
екраном. Потім на контрольних пластинах про-
водили відпал-стабілізацію при 900°С з наступ-
ним вимірюванням імпульсних нерівноважних 
CV-характеристик зі швидкістю розгортки напру-
гою 105-107 В/с. Для зміщення поверхні у стан 
інверсії (збіднення) використовували джерело 
сталої напруги. Малу дозу ІЛ каналів для юсту-
вання порогової напруги МОН-транзисторів зна-
ходять із залежності: 

q
CU

D OXT∆
= ,                         9) 

де ∆UT – величина зсуву порогової напруги на 
легованій і нелегованій частинах ТС. 

На рис.2 зображені нерівноважні імпульсні 
вольт-фарадні характеристики у випадку фоно-
вого попереднього легування ТС домішкою з 
концентрацією, близькою до концентрації Si-
підкладинки (рис.2а), і з концентрацією значно 
більшою домішки у Si-підкладинці (рис.2б). 

4. Спосіб підгонки тонкоплівкових резисто-
рів [5]. 

При виготовленні прецизійних ВІС для фор-
мування резисторів використовують тонкоплів-
кову технологію на основі легованого β-танталу,  
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Рис.2. Нерівноважні імпульсні вольт-фарадні хара-
ктеристики у випадку фонового попереднього ле-
гування ТС домішкою з концентрацією, близькою до 
концентрації Si-підкладинки (а), і з концентрацією 
значно більшою домішки у Si-підкладинці (б). 
ВФХ, заміряні на нелегованій (1,3) і легованій (2,4) 
контрольною домішкою частинах ТС. 

полікремнію або керметних матеріалів, які оса-
джуються поверх міжшарової ізоляції перед ме-
талізацією структур. Для зміни величини опору 
тонкоплівкових резисторів як у сторону збіль-
шення, так і в сторону зменшення номіналу і по-
ліпшення температурної стабільності ТКО, під-
гонку резисторів проводять ІЛ домішки до кон-
центрації 0,01-30% ат. із ряду елементів 1б, ІІб, 
III, IV, V, VIa, VIIa, VIIIa. Після ІЛ проводиться 
термовідпал резисторів при Т=150-300°С в атмо-
сфері повітря або кисню. Визначення дози ІЛ 
проводиться через величину поверхневого опору 
резистора згідно з виразом (9). 

5. Експресний метод контролю малих доз ІЛ 
за зміною фізичних параметрів фоторезистивної 
плівки [6]. 

Цей метод базується на використанні залеж-
ності електрофізичних параметрів плівки резиста 
від величини і енергії іонного опромінення (дози), 
що дозволяє з високою точністю визначати дозу 
ІЛ домішки у структурі ВІС для юстування по-
рогових напруг МОН-транзисторів, зміни елек-
тричних параметрів тонкоплівкових резисторів і 
конденсаторів. Процес опромінення резисту до-
зою ІЛ приводить до зшиття або перегрупування 
молекул домішки, що вводиться у фоторезист 
для підвищення його чутливості і контрастності. 
Це відповідно приводить до зміни параметрів 
плівок резисту: швидкість розчинення збільшу-
ється, адгезія до кремнію і до SiO2 збільшується, 

діелектрична проникність збільшується, коефі-
цієнт заломлення понижується, плазмостійкість 
підвищується, коефіцієнт пропускання зменшу-
ється. Тому, використовуючи графіки залежнос-
тей електрофізичних параметрів (наприклад, кое-
фіцієнта пропускання) плівки резисту від дози 
і енергії імплантованих іонів експресно по ТС, 
розміщеній на Si-пластині, визначають малі дози 
ІЛ каналів МОН-транзисторів у межах 0,04-10 
мкКл/см2. 

6. Модифікований чотиризондовий метод кон-
тролю малих доз іонного легування [7]. 

Методологія методу полягає у використанні 
лінійної залежності питомого опору від щільності 
радіаційних дефектів, утворених імплантованими 
домішками певної дози. Для цього використову-
ють ТС у вигляді контрольних пластин-супут-
ників КЕФ-4,5 (100) або КДБ-45 (100) відповідно 
до легуючих домішок Р+, As+ або В+. Для отри-
мання високої відтворюваності експерименталь-
них даних необхідно усунути вплив ІЛ шару. 
Цього досягають за рахунок технології подвій-
ного іонного легування. 

Контроль дози здійснюють двома етапами ІЛ. 
На першому етапі порівняно велику дозу D1 (10-
100 мкКл/см2) імплантують у підкладинку про-
тилежного типу провідності й активують для 
створення p-n-переходів на відносно невеликій 
глибині (0,5-0,8 мкм) з використанням чотири-
зондового методу для вимірювання поверхневого 
опору RS1. 

На другому етапі визначають малу дозу D2 
(0,05-1,0 мкКл/см2). Тут виконують імплантацію 
домішки дозою D2 протилежної провідності у 
підготовлену Si-підкладинку (з попереднім легу-
ванням) і вимірюють поверхневий опір RS2 без 
проведення активації. При малих дозах іонного 
легування щільність утворених радіаційних де-
фектів пропорційна дозі опромінення. На цьому 
етапі визначають зміну поверхневого опору ∆RS= 
=RS2-RS1, а питомий опір опроміненого матеріалу 
буде лінійно зростати зі збільшенням дози іон-
ного легування D2. Для одержання достатньої 
чутливості й відтворюваності результатів необ-
хідно виконати умову E1>E2 на 10-20%, а доза 
легування D1>D2 на два порядки. На рис.3 зобра-
жений графік лінійної залежності ∆RS(D2) для 
певних значень доз D1, за яким і визначаються 
малі дози ІЛ. Таке подвійне легування ТС забез-
печує високу точність визначення малої дози ІЛ 
(3-5%), що відповідає точності підгонки порого-
вих напруг 0,9 ±0,1В. 
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Рис.3. Залежність зміни поверхневого опору від 
іонного легування дозою D2.  
D1=15 мкКл/см2  (1),   D1=20 мкКл/см2  (2), 
D1=25 мкКл/см2  (3),   D1=30 мкКл/см2  (4). 
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Рис.4. Залежність струму стоку при різних дозах 
(D5>D4>D3>D2>D1) імплантації каналу МОН-
транзистора збідненого типу комплементарної пари. 

7. Підгонка порогової напруги комплемен-
тарної пари МОН-транзисторів [7].  

В елементну базу сучасних МОН ВІС входять 
комплементарні пари МОН-транзисторів збага-
ченого і збідненого типу. Такі МОН-транзистори 
обох типів провідності виготовляються в єдиному 
технологічному циклі і тільки для МОН-транзис-
тора збідненого типу проводять додаткову іонну 
імплантацію для створення вбудованого каналу. 
Як правило, таку комплементарну пару збага-
ченого і збідненого транзисторів (n- або p-типу) 
використовують у n- або p-канальних МОН ВІС 
із захованим контактом. МОН-транзистори зба-
гаченого типу використовують як вхідні, а збід-
неного типу забезпечують відповідне наванта-
ження. Це означає, що між пороговою напругою 
вхідного транзистора UT і струмом стоку Іc на-
вантажувального транзистора існує залежність. 
Дослідження залежності Іc(UT) показує, що кое-

фіцієнт кореляції між Ic та UT складає 0,98-0,99, а 

це вказує на сильну параметричну залежність між 
ними. Параметри лінійного рівняння Іc=A–B|UT| 
оцінені методом найменших квадратів: A=100 
мкА, B=44 мкА/В. Залежність Ic(UT) має такий 
вигляд: 

( )TOXc UUUC
L

W
I 1

2
1 2µ ±= ,    (10) 

де µ, U1 – рухливість і напруга відсічки наван-
тажувального МОН-транзистора. Тобто, струм 
стоку збідненого транзистора Іc лінійно залежить 
від порогової напруги збагаченого транзистора 
UT і для різних доз ІЛ спостерігається паралель-
ний зсув прямих на певну величину струму стоку 
(рис.4). 

Отже, статистичний аналіз кореляційної за-
лежності струму стоку збідненого транзистора і 
порогової напруги збагаченого типу в комплемен-
тарній парі тестових МОН-транзисторів, а також 
запропонована модель Ic(UT) дозволяють оптимі-
зувати допуски за малою дозою ІЛ на основі ста-
тичних параметрів МОН-транзисторів. При за-
даних межах розкиду струму стоку ∆Ic=10±2 мкА 
можна забезпечити 5% точність за малою дозою 
іонного легування. 

Формування активних елементів ВІС  
багатозарядними іонами бору і фосфору 

Останніми роками дослідження і модерніза-
ція процесів іонного легування позширились в 
область високих енергій 0,15-1,0 МеВ. Виготов-
лення структур ВІС високого ступеня інтеграції 
вимагає як розробки нових процесів іонної ім-
плантації, так і нових джерел ІЛ, а саме: 
• легування малими дозами іонів B+, P+ з енер-
гіями 150-300 кеВ для запобігання явищу зми-
кання короткоканальних МОН-транзисторів, 
так звана "глибока підгонка" при реалізації 
Н-МОН технології; 

• легування малими дозами іонів B+ з енергією 
200-300 кеВ для формування ретроградної об-
ласті кишені і охоронних областей локального 
оксиду з метою усунення явища пташинного 
дзьобу; 

• легування великими дозами іонів B+ і P+ через 
оксид з енергією 150-300 кеВ для формування 
стік-витокових областей МОН-транзисторів; 

• легування великими дозами для формування 
захованого шару, бази, глибокого колектора і 
емітера; 

• високоенергетичної імплантації кисню для 
створення ізоконцентраційної домішки при 
прискореному прооксидуванні полікристаліч-
ного Si. 
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Проте існуюче обладнання іонної імплантації 
може забезпечити максимальну енергію іонів 
лише до 150-200 кеВ. Тому використання бага-
тозарядних іонів бору і фосфору, які забезпечу-
ють збільшення енергії за рахунок використання 
багаторазової іонізації атомів, забезпечує реалі-
зацію таких процесів на існуючому обладнанні 
іонної імплантації. 

У цій роботі досліджено можливості викорис-
тання установок іонного легування "Везувій 8" і 
"Лада 30" при легуванні багатозарядними іонами 
бору і фосфору дозами 0,05÷800 мкКл/см2. Така 
технологія відкриває широкі можливості форму-
вання структур ВІС. 

Для контролю якості сепарації іонів і їх іден-
тифікації одержували мас-спектри для червоного 
фосфору і трифтористого бору при Uвит=30 кеВ 
на установці "Лада 30". Для одержання n-заряд-
них іонів використовували такі співвідношення: 
енергія імплантації E=(Uвит+Uприск)⋅n; доза легу-
вання Dn=D⋅n; струм мас-сепаратора Іn=I1 n . 

Використання двозарядних іонів бору В++ і 
фосфору P++ дозволяє вже при енергії E=120 кеВ 
забезпечити глибину залягання домішки у крем-
нієвих пластинах КЕФ 4,5 (100) і КДБ 10 (100) 
при дозі 0,2 мкКл/см2 0,2-0,35 мкм з максималь-
ною концентрацією Nmax=1017 см-3 (рис.5). Тобто 
технологія легування двозарядними іонами бору і 
фосфору дозволяє підвищити енергію імплантації 
у два рази без доробки прискорюючої системи 
установки "Лада 30" і використати дані процеси 
для глибокої підгонки порогових напруг транзис-
торів у Н-МОН технології високого рівня ВІС, а 
також удосконалити технологію формування ки-
шені і локального оксиду в структурах К-МОН 
ВІС. Таке глибоке іонне підлегування каналів n-
канальних транзисторів домішкою p-типу (В++) 
на глибину більшу в 1,5 рази стік-витокових  

N, cм-3

1017

1016

1015

Р++

В++

х, мкм0,0 0,1 0,2 0,3  
Рис.5. Концентраційні іонно-імплантовані профілі двоза-
рядних іонів В++ і Р++ при Е=120 кеВ, D=0,2 мкКл/см2. 

областей дозволило усунути явище змикання 
каналів при формуванні структур пам'яті КР 132 
РУ5, РУ8, РУ9 з використанням Н-МОН техно-
логії. 

Однією із важливих проблем, які виникають 
при масштабуванні структур ВІС з використан-
ням К-МОН технології, є забезпечення стійкості 
структур до явища тиристорного ефекту із змен-
шенням віддалі між n- і p-канальними транзис-
торами. 

Для забезпечення стійкості ВІС до цього ефек-
ту використовують кисневе гетерування чи гете-
рування золотом для зменшення часу життя не-
основних носіїв і коефіцієнта підсилення лате-
рального транзистора p-n-p типу або епітаксійний 
легований шар для зниження опору Si-підкла-
динки. Проте з використанням цих технологічних 
прийомів збільшується кількість операцій, цикл 
виготовлення структур та їх дефектність. 

В існуючій технології К-МОН ВІС розгонка 
кишені проводиться перед формуванням локаль-
ного оксиду і триває 10-15 годин при Т=1150°С 
при глибині кишені 6-8 мкм. Для системної тех-
нології високого рівня ВІС такий процес необ-
хідно замінити низькотемпературним. При фор-
муванні кишені у кремнії на такій глибині необ-
хідно точно витримати поверхневу концентрацію 
домішки, бо вона визначає величину порогової 
напруги МОН-транзистора. Значна глибина 
кишені і велика величина латеральної дифузії 
вимагає розміщення p- і n-канальних транзисто-
рів на віддалі більше 10 мкм, що веде до збіль-
шення площі кристала і введеної дефектності. 
Зі збільшенням глибини кишені та її поверхнево-
го опору при сталій поверхневій концентрації 
домішки різко зростає ймовірність появи тирис-
торного ефекту. 

Технологія іонного легування багатозарядни-
ми іонами дозволяє формувати кишеню невели-
кої глибини з низьким опором з повним пригні-
ченням тиристорного ефекту. У зв'язку з цим 
важливим є дослідження процесу формування 
кишені невеликої глибини багатозарядними іона-
ми бору В++ або В+++. Переваги такої технології 
такі: 
• поверхнева концентрація, що визначає порогову 
напругу, опір і глибина p-n-переходу можуть 
змінюватись незалежно один від одного при 
зміні дози і енергії імплантованих іонів; 

• імплантацію кишені проводять після форму-
вання локального оксиду одночасно з форму-
ванням охоронних p+-областей, що практично 
усуває латеральну дифузію бору в охоронних 
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областях, не змінюючи розмірів активних зон 
транзисторів; 

• уникаємо високотемпературної і довготривалої 
розгонки кишені, зменшуємо введену дефект-
ність. 
Багатозарядна технологія іонної імплантації 

спрощує технологічний процес формування 
структур К-МОН ВIС майже на вісім операцій і 
дозволяє зменшити віддаль між p-n-переходами 
кишені і витоковою областю до 5 мкм (у два ра-
зи). Таку технологію досліджували на ТС ком-
плементарних пар n- і p-канальних транзисторів. 
ТС формувались на Si-пластинах КЕФ 4,5 (100). 
Р-кишені й p+ охоронні області локального оксиду 
формували одночасно після локального окси-
дування на глибину 0,8 мкм. Для надійного 
маскування двозарядних іонів бору використо-
вували поліамідну маску. Імплантацію іонів бору 
В++ проводили на установці "Лада 30" у режимі 
E=300 кеВ і дозі D=1÷5 мкКл/см2. Залежності 
коефіцієнта підсилення латерального транзистора 
BCT і поверхневого опору p-кишені RS зображені 
на рис.6,7. Видно, що технологія формування 

Е=150 кеВ

10 2 3 4 D, мкКл/cм2

0,5

1,0
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Рис.6. Залежність коефіцієнта підсилення латераль-
ного p-n-p транзистора від дози легування В++. 
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Рис.7. Залежність поверхневого опору p-кишені від 
дози іонного легування В++. 

К-МОН структур багатозарядними іонами є ре-
альною. Для цього необхідно лише розробити 
високоенергетичні установки іонної імплантації 
на глибину 2-3 мкм. Великий розкид параметрів 
UT, BCT, RS пов'язаний з неоднорідністю ІЛ, що 
зумовлено недостатньою сепарацією іонів В++ і 
чистотою вакуумної системи. 

Дана технологія є унікальною для формування 
структур НВІС, особливо тривимірних, бо не 
потребує використання високотемпературних 
операцій розгонки кишені й охоронних областей 
та утворення пташинного дзьобу. Це дозволяє 
підвищити не тільки степінь інтеграції ВIС, але 
й значно покращити електричні характеристики 
приладних структур і уникнути явища тиристор-
ного ефекту завдяки зниженню коефіцієнта під-
силення латерального p-n-p транзистора. На рис.8 
представлені варіанти формування кишені й охо-
ронних областей в К-МОН структурах з вико-
ристанням іонного легування багатозарядними 
іонами B++ через локальний і підзатворний окси-
ди (рис.8а), через оксид і полікремній (рис.8б), 
після формування полікремнієвої затворної сис-
теми (рис.8в). 

Отже, використовуючи багатозарядні іони B++, 
В+++ і фосфору Р++, Р+++ можна забезпечити не 
тільки надійну локальну ізоляцію (UT паразит-
ного транзистора більше 25 В), але й формувати 
Н-МОН і К-МОН структури ВIС, які стійкі до 
тиристорного ефекту і змикання стік-витокових 
областей. Високоенергетична імплантація кисню 
забезпечує прискорене анізотропне прооксиду-
вання легованого полікремнію. Для освоєння 
такої технології у серійному виробництві необ-
хідні високоенергетичні імплантатори, які забез-
печують енергію E=200 кеВ÷1 МеВ, і надійна 
маска з поліімідних композицій. Для системної 
технології мікроелектроніки ВIС необхідно удос-
коналити математичну модель імплантації багато-
зарядними іонами. 

Радіаційний метод підгонки порогових 
напруг МОН-транзисторів α-опроміненням 

На всіх етапах виробництва і випробувань 
напівпровідникових приладів та інтегрованих 
схем опромінення приводить до утворення і від-
палу дефектів структури, а також до релаксації 
нерівноважних атомних конфігурацій і активації 
різних квазіхімічних реакцій [9]. 

Опромінення монокристалічного кремнію α-, 
β- чи γ-променями дає можливість впливати на 
зміну електрофізичних параметрів приладних 
структур ВIС. 
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 Радіаційна  технологія  при  формуванні  структур  ВІС 

Коли при взаємодії випромінювання з матері-
алами структури ВIС відбувається іонізація, то 
випромінювання називають іонізуючим. До іоні-
зуючих випромінювань належать потоки легких 
частинок і електромагнітних квантів. Серед них – 
γ-, β-, α-, рентгенівське, ультрафіолетове випро-
мінювання, потік позитронів. У випадку кремнію 
основною дією іонізуючого випромінювання є 
генерація нерівноважних електронно-діркових  

пар, які змінюють електрофізичні параметри 
структур ВIС. 

При виготовленні НВІС у системній техноло-
гії мікроелектроніки використовують радіаційні 
технології: електронну, іонну і рентгенівську 
літографію, іонну імплантацію, ультрафіолетове 
експонування, електронно-променеве напилення 
металів, плазмохімічне осадження діелектриків 
та металів, підгонку порогових напруг іонним 
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Рис.8. Формування активних зон МОН ВІС ІЛ багатоза- рядними іонами бору В++: через локальний оксид (а), 
через локальний оксид і полі Si* (б), після формування локального оксиду і полікремнієвого затвору (в). 
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легуванням або α-опроміненням. Величина дози 
поглинання Dn іонізуючого випромінювання за 
один технологічний цикл складає 104÷106 рад. 
Оскільки довжина вільного пробігу електронів і 
α-частинок, що використовуються в таких проце-
сах, складає 2-8 мкм, то частина електронів або 
α-частинок обов'язково буде іонізувати як діе-
лектрик, так і напівпровідник. У випадку рент-
генівської або електронної літографії глибина 
проникнення складає 5-16 мкм. Надзвичайно 
важливою для радіаційної технології є розробка 
математичної моделі накопичення заряду в діе-
лектрику і зміни концентрації носіїв в області 
просторового заряду p-n-переходу чи МОН-
структури. 

Отже, актуальною задачею є розробка фізико-
математичної моделі накопичення заряду в діе-
лектрику МОН-структури, а також дослідження 
впливу α-опромінення на електрофізичні пара-
метри приладних структур ВІС. 

Наявність границь розділу між шарами при-
ладних структур, які мають різні механічні, оп-
тичні, електрофізичні властивості визначають 
особливі електрофізичні характеристики всієї 
системи і конкретну специфічну чутливість до 
радіаційної обробки, яка проявляється в ефектах: 
утворення позитивного заряду Qf у діелектрику; 
накопичення заряду поверхневими станами QSS 
на границі розділу діелектрик-напівпровідник; 
формування точкових радіаційних дефектів в 
напівпровіднику. 

У МОН-структурах, які сформовані на моно-
кремнію при малих дозах радіації до 105 рад в 
основному проходить утворення позитивного 
заряду в підзатворному діелектрику SiO2. При 
дозах, що більші 105 рад проявляються поверхневі 
стани, які змінюють заряд QSS. Точкові радіа-
ційні дефекти в кремнію з’являються при дозах, 
більших 107 рад. 

Оскільки рухливість дірок менша рухливості 
електронів у кремнію, електрони виходять із діе-
лектрика, а дірки захоплюються пастками й утво-
рюють позитивні заряди. Накопичення позитив-
ного заряду в SiO2 суттєво змінює порогову на-
пругу МОН-транзисторів і спричиняє збільшення 
струмів втрат між стік-витоковими областями. 
У випадку МДН-елементів пам'яті це змінює 
рівень запису і злічення інформації. У ВІРІС, 
утворений заряд поблизу переходу емітер-база 
підсилює рекомбінаційні процеси неосновних 
носіїв у базі, що призводить до зменшення кое-
фіцієнта підсилення біполярних транзисторів. 

При опроміненні кремнію зарядженими час-
тинками високих енергій (α-частинки) утворю-
ється неоднорідний по глибині розподіл радіацій-
них дефектів, які можна використати для локаль-
ної зміни параметрів напівпровідника і створених 
на його основі приладних структур [7]. 

Радіаційну обробку приладних структур ВІС 
проводили на спеціалізованій установці АОИС-
17Б з радіонуклідними джерелами α-опромінення 
238Рu, яка забезпечує стабільність параметрів 
поля випромінювання, можливість зміни режимів 
радіаційної обробки, високу технологічність, без-
пеку й простоту експлуатації. Установка α-опро-
мінення АОИС-17Б виконана на базі напилю-
вальної установки УВН-75Р2 і містить опроміню-
вач з α-джерелом, камеру опромінення з вікном 
для візуального спостереження, систему вакуум-
ного відкачування, тримач приладних структур 
(Si-пластин) з системою обертання і підігрівання, 
пульт управління з радіометричним приладом і 
датчиком детектування α- і γ-випромінювання. 
Попередньо установку калібрували з допомогою 
робочих дозиметричних (полімерних) плівок 
типу ЦДП-4-2, у яких після α-опромінення за 
допомогою спектрометра СФ-26 вимірювали 
оптичну щільність у залежності від інтеграль-
ного потоку α-частинок для конкретних джерел 
АИПЕЛ-3, АИПЕЛ-4. 

Кремнієві пластини зі структурами ВІС опро-
мінювали на установці АОИС-17Б незфокусо-
ваним потоком α-частинок з енергією 5,5 МеВ 
від джерела 238Pu при кімнатній температурі. Для 
одержання необхідних величин електрофізич-
них параметрів густина потоку складала 5⋅107 
см2/(В⋅с), доза 1,2⋅1010÷1,4⋅1013 см-2. Висока 
рівномірність і стабільність опромінення дося-
гається за рахунок термостабілізації α-джерела 
і обертання підкладкотримача. 

Ми дослідили вплив α-опромінення на харак-
теристики p-n-переходів ТС і МОН-структур, а 
на цій основі розробили технологію юстування 
порогових напруг Н-МОН і К-МОН структур ВІС 
(серії КР580, КР132, КР1830) і фізико-матема-
тичну модель накопичення заряду в підзатвор-
ному діелектрику. 

Фізико-математична модель накопичення 
заряду в підзатворному діелектрику і дослі-
дження впливу α-опромінення на електрофі-
зичні параметри приладних структур ВІС 

Накопичення об'ємного заряду в підзатвор-
ному діелектрику – головний фізичний ефект, 
що виникає у МОН-структурі при дії стаціонар-
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ного випромінювання і приводить до зміни на-
пруги плоских зон. Воно зумовлене дефектами 
структури і наявністю різних домішок у діелек-
трику, які можуть бути як пастками для електро-
нів і дірок, так і центрами рекомбінації. У під-
затворному діелектрику SiO2, товщиною 100-
500 Å переважають дефекти, які створюють до-
норні рівні (пастки для дірок) у забороненій зоні. 
Внаслідок іонізуючої дії α-частинок у підзатвор-
ному діелектрику накопичується позитивний за-
ряд, який концентрується поблизу границь роз-
ділу з кремнієм і електродом затвора. 

Модель Мітчела [9] передбачає, що накопи-
чення заряду в діелектрику МОН-структури від-
бувається тільки в одній області поблизу катода; 
дірки митєво захоплюються пастками і стають 
нерухомими; фотострум зумовлений тільки дрей-
фом електронів і лінійно залежить від електрич-
ного поля; інжекція носіїв з електродів відсутня. 

Однак ця модель не пояснює накопичення 
заряду в діелектрику при відсутності електрич-
ного поля. Необхідно створити таку фізико-мате-
матичну модель, яка б описувала накопичення 
заряду при іонізуючому α-опроміненні. Вважа-
тимемо, що заряд може накопичуватись одно-
часно у двох областях діелектрика, як зі сторони 
напівпровідника, так і зі сторони затворного 
електрода. Модель враховує два типи дефектів, 
які приймають участь у рекомбінаційних проце-
сах (донорний і акцепторний), різну рухливість 
електронів і дірок, дрейфову і дифузійну скла-
дові струму в діелектрику. Для побудови моде-
лі визначимо допустимі межі її використання: 

1. Рекомбінація електронів і дірок характери-
зується часом їх життя, усередненим в об'ємі діе-
лектрика. 

2. Концентрація донорних і акцепторних рів-
нів в області об’ємного заряду настільки велика, 
що час життя електронів і дірок не залежні один 
від одного. 

3. Об’ємний заряд вільних електронів і дірок, 
що генерується α-опроміненням, малий порівня-
но з об’ємним зарядом, що захоплений пастками. 

4. Висота потенційного бар'єра на міжфазних 
границях настільки велика, що носії, які досягли 
цих границь, покидають діелектрик. 

5. Час встановлення дифузійно-дрейфової 
рівноваги більший часу встановлення рекомбі-
наційної рівноваги. 

6. Спад напруги на напівпровіднику і фіксова-
ний поверхневий заряд на міжфазній межі Si-SiO2 
відсутні, контактна різниця потенціалів дорівнює 
нулю (плоскі зони). 

7. Ширина W і довжина L діелектрика наба-
гато більші його товщини d0 так, що електричне 
поле не залежить від координат у, z. 

Тоді рівняння для густин струмів і рівняння 
неперервності можна записати так: 

t
nqqnEJ tninni ∂

∂
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де і=1,2,3; ∆n=n–n0, ∆p=p–р0; n, p – концентрації 
електронів та дірок у діелектрику; n0=qPτn, p0= 
=qPτp – усталені концентрації електронів і дірок 
у діелектрику при d0>>Ln, Lp; q – швидкість гене-
рації електронно-діркових пар; Р – потужність 
дози α-опрмінення; Lp=(ϕtµpτp)1/2, Ln=(ϕtµnτn)1/2 – 
дифузійні довжини дірок і електронів; (ϕt – тем-
пературний потенціал; µn, µp – рухливості елек-
тронів і дірок. 

За певних крайових і початкових умов розв'я-
зок цих рівнянь дасть фізико-математичну модель 
накопичення заряду в підзатворному діелектрику 
МОН-структур α-джерелом потужності Р. 
Зміну характеристик кремнієвих p-n-переходів і 
біполярних транзисторів під дією α-частинок 
досліджували на спеціально сформованих ТС з 
використанням стандартної технології ІС серії 
140. ВАХ p-n-переходів вимірювали в інтервалі 
струмів 10-8÷10-3 А (прямі гілки) і 10-8÷10-5 A 

(зворотні гілки) при зміні напруги від 0 до 15 В. 
Експериментальні залежності ВАХ для діодних 
структур до і після опромінення різними дозами 
зображені на рис.9. Для неопромінених зразків 
m-фактор (m=1,23 для p-Si, m=1,41 для n-Si) вка-
зує на переважаючу роль дифузійної складової 
для p-Si і значний вклад генераційно-рекомбіна-
ційних процесів для n-Si. При опроміненні α-
частинками таких ТС по глибині структур утво-
рюються неоднорідні за розподілом радіаційні 
дефекти, які суттєво впливають на генераційно-
рекомбінаційні процеси. Поява радіаційних де-
фектів з рівнями E1, E2, E3, які проявляють акцеп-
торну дію, приводить до зменшення провідності 
базової області (n-Si). Однак при дозі 3⋅1012 см-2 
спостерігається зниження m-фактора з величини  
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Рис.9. Прямі ВАХ р-п переходів до (1) і після радіаційної обробки α-частинками потоком: 1,8⋅1012 см-2 (2),  
3⋅1012 см-2 (3), 5⋅1012 см-2 (4), 14⋅1012 см-2 (5). 
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Рис.10. Зміна коефіцієнтів підсилення n-p-n i p-n-p транзисторів у залежності від дози опромінення α-частинками. 

m=1,41 до 1,34, що вказує на переважаючу роль 
дифузійної складової струму. Зі збільшенням 
дози до 18⋅1012 см-2 m-фактор збільшується до 
величини m=1,59, що вказує на переважаючу 
роль генераційно-рекомбінаційних процесів в 
p-n-переході. 

У зразках на основі p-Si утворення радіацій-
них дефектів, що згенерувались α-частинками, 
призводить до появи рівнів EV +0,2 еВ, +0,29 еВ, 
+0,55 еВ. З ростом дози опромінення до 18⋅1012 
см-2 m-фактор зростає з m=1,23 до m=1,49÷1,51, 
що вказує на збільшення генераційно-рекомбі-
наційних процесів. Лінійні гілки ВАХ можуть 
бути апроксимовані виразами: 

m=1,23+0,111 Ф   для p-Si,         (15) 
m=1,41+0,127 Ф   для n-Si,         (16) 

залежно від дози опромінення. Для доз більших 
2⋅1013 см-2 наступає насичення для обох типів 
провідності кремнію. 

Обернені гілки ВАХ описуються залежністю 
І=AUB, де показники B=0,42÷0,45, A=2,2÷2,6, що 
вказує на переважаючу роль генераційно-реком-
бінаційних процесів. Підтвердженням цьому є 
зменшення часу життя носіїв заряду з 240-360 мc 

до 12-86 мc. Додатково досліджувались ТС із 
сформованими біполярними транзисторами: 
n-p-n- і p-n-p-типів. Особливо значний вплив α-
опромінення на величину коефіцієнта підси-
лення BCT (рис.10). 

При α-опроміненні, через рекомбінаційні про-
цеси у базі, різко зменшується коефіцієнт підси-
лення транзисторів BСТ, а на високій частоті 100 
MГц, де |β|=8-10, коефіцієнт підсилення майже 
не змінюється. Це вказує на високу ефективність 
використання цього методу в біполярній техно-
логії ВІС для цілеспрямованого керування пара-
метрами транзисторів. 

Для з'ясування впливу α-опромінення на 
МОН-структури, досліджували ТС, що форму-
валась з використанням серійних технологій з 
алюмінієвим затвором (ІС серії 564) і полікрем-
нієвим затвором (ВІС серії КР 1830). 

Одним із методів оцінки стійкості МОН-
структур ВІС до дії іонізуючого α-опромінення є 
зміна електрофізичних параметрів підзатворного 
діелектрика від дози і тривалості опромінення, 
наприклад, величини дрейфу порогової напруги. 
Якщо перед формуванням підзатворного діелек-
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трика поверхню Si-пластин очистити додатковим 
оксидуванням з наступним зняттям оксиду, то 
величина радіаційно-індукованого заряду в діе-
лектрику зменшується у 1,5-2 рази, що підтвер-
джується зміною порогової напруги як в n-, так 
і p-канальних МОН-транзисторів. 

Дослідження перехідного шару товщиною 
13-27 Å на міжфазній границі розділу Si-SiO2 
показали, що у перехідному шарі знаходиться 
певна кількість заряду з іонів вуглецю, водню, 
хлору і гідроксидних груп ОН-. Порівняння змі-
ни порогової напруги після α-опромінення під-
затворного оксиду з дозою 16⋅1012 см-2, який 
сформований при різних температурах і середо-
вищах сухої, вологої і хлорної атмосфери, пока-
зали, що найменші зміни ∆UT спостерігаються 
для сухого хлорного оксиду, вирощеного при 
Т=1000°С. Найвищу якість підзатворного діе-
лектрика досягаємо пірогенним оксидуванням, 
яке забезпечує нестабільність порогової напруги 
∆UT=±0,15 В при кімнатній температурі і ∆UT= 
=±1,7 В при Т=+150°С для n- і p-МОН-транзис-
торів. 
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Рис.11. Вплив товщини підзатворного діелектрика 
на стабільність порогової напруги n-МОН транзис-
торів у залежності від дози α-частинок. 
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Рис.12. Вплив типу електрода затвору на радіаційний 
зсув порогової напруги п-МОН транзистора. 
Матеріал: Al (1), АК1 (2), АКГо-1 (3), легований 
поліSi+AK1 (4), легований поліSi+AKГо-1 (5). 

Як показали наші дослідження, для шарів SiO2 
зі зменшенням його товщини від 1000Å до 175Å 
зміна порогової напруги ∆UT пропорційна кубу 
або квадрату товщини. На рис.11 показана зміна 
порогової напруги для різних товщин оксиду від 
дози α-опромінення. Видно, що у тонких підза-
творних шарах SiO2<250Å спостерігаємо мак-
симальну стабільність порогової напруги. Тому 
для забезпечення високої радіаційної стійкості 
до α-опромінення необхідно знижувати товщину 
підзатворного діелектрика, сформованого хлор-
ним або пірогенним оксидуванням. 

Для послаблення радіаційно-іонізуючого 
впливу опромінення на МОН-структури треба 
розробляти радіаційно стійку системну техно-
логію формування структур ВІС. 

Оптимально вибрана для серії КР1830BE48 
доза α-частинок D=(2÷5)⋅1012 см-2 протягом 5-
10 хв. при товщині діелектрика 250-350Å, яка 
забезпечує регулювання порогових напруг n- і 
p-канальних МОН-транзисторів у межах UT= 
=±1,05±0,12 В. 

Режим нанесення, тип електрода затвора, 
обробка перед формуванням затвора і післямета-
лізаційне відпалювання МОН-структур змінюють 
стан перехідного шару на зовнішній міжфазній 
границі SiO2-електрод затвору і тим самим впли-
вають на радіаційні параметри МОН-приладів. 
На рис.12 зображені графіки, що виражають 
вплив матеріалу електрода затвору на радіаційний 
зсув порогової напруги. Мінімальний зсув поро-
гової напруги, залежно від дози α-частинок, влас-
тивий МОН-транзисторам із легованим фосфо-
ром полікремнієвим затвором і металізацією зі 
сплаву АК Гo1. Це також вказує на те, що лего-
ваний полікремній може бути ефективним екра-
ном для забезпечення високої радіаційної стій-
кості МОН ВІС. Такий варіант створення ІС з 
використанням полікремнієвих екранів реалізо-
ваний на ІС серії 564 з виготовленням дослідних 
зразків. Він забезпечив високу радіаційну стій-
кість до дози 107 рад і рекомендований для виго-
товлення ІС спеціального призначення. 

Отже, вибираючи матеріал затвора МОН ВІС, 
можна забезпечити високу радіаційну стійкість 
структур. 

Крім накопичення об'ємного заряду в підза-
творному діелектрику МОН-транзисторів, при 
дії іонізуючого випромінювання змінюється 
рухливість носіїв у інверсному каналі, що при-
водить до зміни частотних властивостей і швид-
кодії ВІС. Це пов'язано з тим, що в області кана-
лу МОН-транзистора проходять рекомбінаційні  
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Рис.13. Дозова залежність рухливості електронів і 
дірок  МОН-транзисторів (W/L=100/4). 
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Рис.14. Дозова залежність порогової напруги 
МОН-транзистора (W/L=100/4). 

процеси і розсіяння носіїв, а це призводить до 
збільшення порогової напруги і зменшення стрім-
кості ВАХ. На рис.13 подана залежність рухли-
вості µn в інверсному каналі n-МОН-транзистора 
від дози α-опромінення, а на рис.14 показана 
дозова залежність порогової напруги p- та n-
канальних транзисторів. Видно кореляцію між 
величиною накопиченого заряду в підзатворному 
оксиді і рухливістю електронів чи дірок у каналі. 
На залежності µn,p(D) є область насичення при 
слабій інверсіїі та монотонне зменшення для 
сильної інверсії. 

Отже, під дією іонізуючого α-опромінення в 
МОН-структурах змінюються електрофізичні 
параметри МОН-транзисторів. Із ростом дози 
більше 1013 см-2 починається деградація МОН-
структур. Для зменшення іонізуючого впливу 
α-опромінення, а також для підвищення радіа-
ційної стійкості МОН-структур необхідне удо-
сконалення системної технології, а саме: 

1. Використання підзатворного діелектрика у 
вигляді SiO2, одержаного надчистою технологією 
(сухе хлорне або пірогенне оксидування), яка не 
спричиняє появи локалізованих станів для захоп-
лення нерівноважних носіїв заряду. 

2. Формування підзатворного діелектрика з 
оксинітридною пасивацією. 

3. Використання діелектриків з високими ре-

комбінаційними властивостями для нерівноваж-
них носіїв. 

4. Заміни металічного затвора на легований 
полікремній або поліцид, які забезпечують радіа-
ційну стійкість до рівня 107-108 рад.  

5. Формування металізації затвора сплавом 
АК Го1. 

6. Перехід на підзатворні діелектрики малої 
товщини (<250 Å). 

7. Вибір конструкції структури ВІС і техноло-
гії її формування повинен забезпечувати високу 
радіаційну стійкість, яку потрібно оцінювати за 
температурною стабільностю порогової напруги. 
Отже, системна технологія мікроелектроніки ВІС 
повинна базуватись на принципі забезпечення їх 
радіаційної стійкості. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ  ШИРИНИ  ЗАБОРОНЕНОЇ  ЗОНИ  ВІД СКЛАДУ  
ТВЕРДОГО  РОЗЧИНУ  Cd1-xMnxTe 

Визначено композиційну залежність ширини забороненої зони твердого розчину Cd1-xMnxTe 
в області складу 0≤х≤0,1 на основі результатів вивчення спектрів пропускання в області краю 
оптичного поглинання. 

It has been determined the compositional dependence of forbidden band width of Cd1-xMnxTe 
solid solution in 0≤х≤0,1 composition region based on the results of studing of transmision spectrum 
in the region of optical absorption edge. 

На даний час залежність ширини забороненої 
зони Eg(x) для напівпровідникового твердого 
розчину Cd1-xMnxTe досліджена неповністю. На 
основі опублікованих даних [1,2] можна зробити 
висновок про те, що залежність Eg(x) у межах 
0≤x≤0,5 є лінійною: 

Eg(x)=1,585+1,51x .                (1) 
При цьому відзначимо, що емпірична формула 
(1) була отримана у дослідах по вивченню екси-
тонних спектрів відбивання твердого розчину 
Cd1-xMnxTe при температурі рідкого гелію 4,2К. 
У роботі [3] на основі досліджень електричних і 
люмінесцентних властивостей даного твердого 
розчину при температурі 77К наведена залеж-
ність Eg(x)=1,58(1+0,92x)еВ. У нашій роботі за-
лежність Eg(x) визначена при кімнатній темпе-
ратурі. 

Відома і використовується на практиці достат-
ньо велика кількість методів визначення ширини 
забороненої зони. Із них більш детально розгля-
немо метод ізоабсорбційних кривих [4]. За ве-
личину ширини забороненої зони приймається 
енергія, яка відповідає деякому значенню коефі-
цієнта поглинання α*. Експериментальні дослі-
дження вказують на те, що значення hν, при 
якому α*=1000 см-1, достатньо точно може бути 
прийняте за ширину забороненої зони. 

В якості вимірювального приладу нами вико-
ристовувався спектральний обчислювальний 
комплекс КСВУ-3. Зразки для досліджень вирі-
зались із злитків Cd1-xMnxTe, отриманих мето-
дом Бріджмена. Поверхня зразків піддавалась 
механічній обробці: шліфуванню та "оптичному" 
поліруванню. Для вимірювань вибиралися зразки 

з різним складом: x=0,02; 0,04; 0,06; 0,08; 0,1. 
При обчисленні спектральної залежності кое-

фіцієнта поглинання α(hν) необхідна інформація 
про коефіцієнт відбивання R(hν) в інтервалі зна-
чень hν, для яких проводиться визначення α(hν). 
Як показали обчислення, виконані на основі ре-
ально існуючої залежності R(hν) для CdTe, заміна 
R(hν) на R(hν)=const=R0 (R0 – значення коефіці-
єнта відбивання в області прозорості) приводить 
до незначної (<3%) відносної похибки при визна-
ченні α(hν). Це виправдовує заміну функції R(hν) 
на R0=0,217 – значення коефіцієнта R, відоме з 
експерименту. Знаючи пропускання випроміню-
вання T, коефіцієнт відбивання R, товщину зразка 
d, обчислюємо коефіцієнт поглинання α за 
формулою 
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Аналізуючи формулу (2) для обчислення кое-
фіцієнта α бачимо, що зміна пропускання в 103 

разів відповідає зміні α всього у 6 разів, тому для 
дослідження поглинання у широкому інтервалі 
необхідний набір зразків з одного матеріалу і з 
різною товщиною d. У наших дослідах це здійс-
нювали шляхом послідовного шліфування зразків 
до товщини, що задовольняє 0,5≤αd≤2÷3, та пе-
рекриттям окремих ділянок залежності α(hν) [5]. 

У результаті проведених вимірювань T(hν), 
обчислень та подальшої обробки даних методом 
парабол одержані шукані спектральні залежності 
lnα(hν) для Cd1-xMnxTe. На рис.1 чітко прогляда-
ється зсув lnα(hν) у бік більших енергій зі збіль-
шенням складу x  твердого розчину Cd1-xMnxTe. 
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Рис.1. Спектральна залежність коефіцієнта погли-
нання α твердого розчину Сd1-xMnxTe (х=0,02÷0,1). 

Таблиця 1. Залежність коефіцієнта кореляції ϒ від складу 
твердого розчину Сd1-xMnxTe. 

х 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 
ϒ 0,995 0,995 0,998 0,998 0,998 

Таблиця 2. Залежність параметра Урбаха S від складу 
твердого розчину Сd1-xMnxTe. 

x 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 
S 98 81 121 89 103 

Щоб визначити степінь наближення статис-
тичного зв’язку lnα й hν до лінійно функціональ-
ного, що підтверджувало б справедливість кри-
терію Урбаха, визначаємо коефіцієнт кореляції 
ϒ для кожного складу (таблиця.1). Наведені у 
таблиці 1. значення ϒ свідчать про наявність лі-
нійного функціонального зв’язку та можливість 
застосування методу ізоабсорбційних кривих 
для визначення ширини забороненої зони твер-
дого розчину Cd1-xMnxTe. 

Визначимо параметри функціональної залеж-
ності lnα від hν, апроксимуючи експериментальні 
криві прямими lnα=a+S⋅hν, використовуючи ме-
тод найменших квадратів. Розв’язавши систему 
рівнянь для параметра Урбаха S, одержуємо ве-
личини, наведені в таблиці 2.  

Визначимо ширину забороненої зони для 
кожного складу. Згідно з правилом Урбаха  

lnα=(lnα0 – SE0) + S⋅hν=a + S⋅hν, 
де a=lnα0 – SE0. 

Щоб визначити величину енергії у точці, що 
відповідає a*=1000 см-1, складаємо таку систему 
рівнянь 
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Підставивши дані по кожному значенню x  твер-
дого розчину Cd1-xMnxTe, одержуємо такі зна-
чення ширини забороненої зони: 
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Розв’язуючи систему рівнянь, отримуємо шукану 
залежність 

x.,,xEg 321491)( +=  
Підтвердженням лінійності функціональної 

залежності ширини забороненої зони від складу 
твердого розчину Cd1-xMnxTe є той факт, що кое-
фіцієнт кореляції ϒ близький до 1 (ϒ=0,992). 

Отже, проведені дослідження узгоджуються 
з раніше опублікованими результатами [1,2,3] і 
підтверджують існування лінійної залежності 
ширини забороненої зони від складу твердого 
розчину Cd1-xMnxTe в області 0≤x≤0,1. 
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ПОШУК  НОВОГО  ПІДХОДУ   
В  ДИНАМІЧНІЙ  ТЕОРІЇ  ДИФРАКЦІЇ РЕНТГЕНІВСЬКИХ  

ПРОМЕНІВ  У  ПРУЖНО-ЗІГНУТОМУ  КРИСТАЛІ 

На основі нового підходу розглянуто фізичний механізм міжгілкового розсіяння рентгенів-
ських променів у пружно зігнутому кристалі. 

The physical mechanism of X-ray interbranch scattering in elastically bending crystal is consid-
ered on the base of new approach.  

Вступ 
Проблема створення узагальненої динамічної 

теорії, яка описувала б дифракцію рентгенівських 
променів в кристалі з мікродефектами, а також 
з дальнодіючими полями деформації, виявилась 
однією із самих важких задач фізики взаємодії 
рентгенівського випрмінювання з твердим тілом. 
Це пов′язано з тим, що результати, отримані в 
рамках підходу Такагі-Топена [1,2], основного 
підходу для дослідження динамічної дифракції 
рентгенівських променів в кристалах з дально-
діючими полями деформації (згин, дислокації і 
т.ін.), досить важко узагальнити на випадок ре-
ального кристала з мікродефектами. У цьому 
підході базисні рівняння були аналітично роз-
в′язані лише для деяких часткових випадків, у 
тому числі і для випадку пружно зігнутого крис-
тала з постійним градієнтом деформації [3]. Та 
одержані розв′язки досить складні, внаслідок 
чого подальше їх узагальнення на випадок реаль-
ного кристала з локальными полями деформації 
представляє великі труднощі [4]. Іншим підходом 
до розв’язку цієї проблеми можна вважати новий 
формалізм динамічної теорії, запропонований 
Като (дивись посилання в [5]). У цьому підході, 
відомому як статистична теорія Като, постулю-
валось, що спостережувана інтенсивність визна-
чається середнім по ансамблю, яке складається 
з когерентного і флуктуаційного вкладу. На жаль, 
у даному підході інтегро-диференційні рівняння 
для амплітуд когерентного поля і диференційні 
рівняння для некогерентної частини інтенсив-
ності вдається розв′язати тільки при малих змінах 
амплітуд хвильових полів на довжині екстинкції 
ξg  (AGV наближення). Відзначимо, що таке ж 

припущення фактично лежить в основі ейкональ-
ного наближення Като [6], що використовується 
при розв′язку рівнянь Такагі-Топена. Спільність 
умов, при яких вдається отримати фізично прості 
результати, дозволяє вважати, що математичні 
труднощі, які виникають в обох цих підходах при 
достатньо сильних деформаціях, також мають 
спільну фізичну природу. Інакше кажучи, фізич-
ні проблеми, що не були з′ясовані при безпосе-
редньому розв′язку рівнянь Такагі-Топена, знову, 
в іншому вигляді, постали в статистичній теорії 
Като. В першу чергу, ці проблеми стосуються 
особливостей динамічного розсіяння рентгенів-
ських променів у кристалах із достатньо великим 
(В≥1м-1) градієнтом деформації. Очевидно, що 
альтернативний варіант подолання цих трудно-
щів полягає в створенні нового підходу для опису 
динамічної дифракції рентгенівських променів 
у пружно зігнутому ідеальному кристалі. В цьо-
му підході повинно бути знайдене нове фізичне 
розуміння процесів дифракції рентгенівських 
променів у пружно зігнутому ідеальному крис-
талі. Зрозуміло, що для його створення потрібно 
більш детальне дослідження цих процесів. Такі 
дослідження проведені в роботах [9-13], які ко-
ротко будуть викладені в наступних розділах 
даної роботи. Реально ці дослідження були під-
порядковані меті, яка полягала в пошуку нового 
підходу до вивчення динамічної дифракції рент-
генівських променів у пружно зігнутому ідеаль-
ному кристалі. Такий підхід міг би послужити 
основою для створення узагальненої динамічної 
теорії, яка в граничному випадку кристала з мік-
родефектами повинна приводити до добре відо-
мих результатів[8]. 
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Дисперсійне рівняння розсіянняя рентге-
нівських променів у деформованому кристалі 

Дисперсійний аналіз процесів динамічної 
дифракції рентгенівських променів у деформо-
ваному кристалі дуже актуальний для побудови 
узагальненої динамічної теорії. Оскільки в цій 
теорії необхідно також враховувати розсіяння 
рентгенівського випрмінювання на мікродефек-
тах, які зручно вивчити в оберненому просторі, 
тому, є сенс розглянути також в оберненому прос-
торі процеси динамічної дифракції в деформо-
ваному кристалі.  

Нехай хвильове поле )(rD rr
 описує розсіяння 

рентгенівських променів у такому кристалі. Тоді 
із рівнянь Максвела отримується таке рівняння: 

1pp rr
−

( )[ ][ ] 0)()(,)()( =χ∇∇++∆ rDrrDkrD 2 rrrrrrr ,       (1) 
де k=ω/c – модуль хвильового вектора рентгенів-
ських променів у вакуумі, )(rrχ – поляризованість 
кристала. Для хвиль σ-поляризації (випадок π-
поляризації можна розглянути аналогічно) рів-
няння (1) можна представити у вигляді [9]: 

{ } )()()(2 rDkrDrk 2s
r

rrr σ=χ−∆− .          (2) 
Виходячи із (2), визначимо запізнювальну та 

випереджувальну функції Гріна ),( rrG ′σ
±

rr  за до-
помогою таких рівнянь: 

[ ] )(),()(22 rrrrGrkikr ′−δ=′χ−ε+∆ σ
±

rrrrr
m .   (3) 

В оберненому просторі, як випливає із (3), 
рівняння для )G ,( pp ′σ rr  має вигляд: 

r
p,p

p
ppp ppGppG rr

r
rr rrr

′
σ

−
σ δ=′χ−′ε ∑

1
11 ),(),(2 ,   (4) 

rде εp=(p–k)/k – помилка збудження; ),( ppG ′σ r  – 
запізнювальна функція Гріна, діагональна части-
на якої дозволяє визначити дисперсійне рівняння 
розсіяння рентгенівських променів у деформо-
ваному кристалі. Необхідно відзначити, що для 
деформованого кристала одержання дисперсій-
ного рівняння розсіяння зовсім не є тривіальною 
процедурою. Справа в тому, що при достатньо 
сильних деформаціях, коли застосування звичай-
ної теоріі збурень по полю зміщень )

 
(ru rr  вияв-

ляється неможливим, хвильове поле не можна 
розділити на сильну когерентну (брегівську) і 
слабкі некогерентні компоненти. Внаслідок чого 
для брегівських компонент, з урахуванням неко-
герентного фону, і некогерентних компонент стає 
неможливим отримати замкнені окремі диспер-
сійні співвідношення. Природним виходом із цієї 

ситуації є застосування гріновського формалізму, 
який дозволяє одержати дисперсійне рівняння 
без розділення хвильового поля на сильні і слабкі 
компоненти. Саме такий підхід використовував-
ся в роботі [9]. У цій роботі за допомогою діаг-
рамної техніки було показано, що дисперсійне 
рівняння розсіяння має вигляд:  

),(2 kpp
rrr Σ=ε ,                    (5) 

де величина prε  перенормована так, що εp=[p– 

–k(1+χ0/2)]/k. Праву частину в (5) можна 
представити у вигляді такого діаграмного ряду: 

Тут стрілка  відповідає функції Гріна рент-
генівських променів уумі )2/(1)(0 ppG

→p

 у вак ε=
r , 

відповідає величині 

1pp rr
−

пунктирна   стрілка
χ . По в х внутрішн озна них 

символом × і відмінних від p

сі іх індексах, п че
r , проводиться 

підсумовуванн . Із (6) безпосередньо видно, 
що ),( kp

я
rr

Σ  можна вважа асовим 
оператором, оскільки в діаграмний ряд, 
зображений вище, входять тільки топологічно 
зв′язані діаграми. Діаграмний ряд для ),( kp

ти м

rr
Σ  

був о ний у результаті підсумовування для 
функції ),( ppG ′σ

держа
rr  нескін числа діаграм. 

Цей ряд визначає аналітично точний вигляд 
дисперсійного рівняння. Однак для подальших 
досліджень, враховуючи малість prχ , досить 

ишити тільки перший член цього ряду, 
переписавши (5) у вигляді: ∑ −− εχ

ченного 

зал
χ=ε pppppp rrrrrr 2/(2

≠ pp rr
1

111

начимо, що використана в робот

) .           (7) 

Відз і діаграм-
на техніка оригинальна. Раніше, в оберненому 
просторі, гріновський формалізм був розробле-
ний тільки для дослідження динамічної дифрак-
ції рентгенівських променів у ідеальному крис-
талі [7]. Загальний вигляд дисперсійного рівнян-
ня (5) не залежить від величини і конкретного 
виду деформації, (згину, дислокації і т.ін.). 

p1 p1 p2

p2-pp-p1p-p1 p1-p

p 1
-p

2 

Σ(p,k)= + +

p-p1 p-p3 

p 1
-p

2 

p 2
-p

3 

(6)+ +         …

p1 p2 p3
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 Пошук  нового  підходу  в  динамічній  теорії  дифракції рентгенівських  променів 

Для пружно зігнутого кристала з постійним 
градієнтом деформації, при нормальному падінні 
у брегівському випадку, дисперсійне рівняння (7) 
можна перетворити до вигляду [10,11]:  

[12c
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де C, S – інтеграли Френеля, U2 – функція Лом-
меля двох змінних, µ1=γ-c∆, µ2=c∆, γ=t(νg/2R)1/2, 
c=0,5(2R/νg)1/2, ∆=-2|∆|+δz, t – товщина кристала, 
gr  – вектор оберненої гратки, R – радіус кривиз-

 кристала, ν – коефіцієнт Пуасона, ∆1 – розмір 
області повного внутрішнього відбивання в обер-
неному просторі. Дисперсійне рівняння (8) транс-
цендентне відносно величини δz, яка визначає 
добавку до величини k. Із рівняння (8), яке в за-
гальному випадку розв′язується чисельно, випли-
ває, що при слабких деформаціях, коли c∆>>1 і 
γ→0, для величини розщеплення |δ−δ=|δ∆ 21

zzz  
можна одержати такий вираз: 

ни

1∆

0
0 2 kc

kz ∆
γ

+∆=δ∆ ,                   (9) 

де ∆k0 – розщеплення для ідеального кристалла. 

 деформацій, коли c/ξg>>1 
і γ

/ξg. Із 

огерентне розсіяння рентгенівських про-
ме

ду до роз-
в′я

о для слабодеформованого кристала та-
ки

З ростом деформації, як видно із (9), величина 
∆δz зростає, що узгоджується із добре відомими 
результатами Като.  

У випадку сильних
>>1, розв′язок (8) має вигляд: 1

zδ ≈γ/c, а 2
zδ ≈ 

≈ )/( 2 γξc . Тут величина 1δ >>1/ξ тоді як < 

<1 цих оцінок випливає, що при сильних 
деформаціях дифракція рентгенівських променів 
може припинятися, оскільки з′являються такі 
точки збудження дисперсійних мод, які нахо-
дяться за межами двохвильової області. У цьо-
му випадку також виникнуть сильні антифазні 
квазісиметричні осциляції фазової функції роз-
поділу атомів. Це означає, що в сильнодефор-
мованому кристалі будуть утворюватися облас-
ті інтерференційного гасіння рентгенівського 
випромінювання. Внаслідок чого такий кристал 
буде розсіювати рентгенівські промені як 
ефективно "мозаїчний". 

 

g z g, 2
zδ

К
нів у сильно зігнутому кристалі 
Один із недоліків існуючого підхо
зку рівнянь Такагі-Топена полягає у відсутно-

сті, при достатньо сильних деформаціях, фізично 
простого наближеного методу розв′язку цих рів-
нянь.  

Якщ
й метод був відомий (ейкональне наближення 

Като), то для випадку великих градієнтів дефор-
мації використовувалися відповідні асимптотики 
гіпергеометричних функцій. У роботі [12] ця 
задача була розв′язана для згину параболічного 
виду у випадку симетричної Лауе-дифракції рент-
генівських променів, коли система рівнянь Такагі-
Топена має такий вигляд: 
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),z

де D0, Dg – амплітуди заломленої і дифрагованої 

літуди D

хвиль, відповідно, R – радіус кривизни кристала, 
α – константа, що описує пружно деформаційні 
властивості кристала. При достатньо великих 
градієнтах деформації (В≥1м-1) для розв′язку (10) 
можна скористатися звичайною теорією збурень 
і шукати амплітуди D0, Dg у вигляді ряду по ма-
лому параметру )/( 2

ggR ξα . Тоді у нульовому на-
ближенні для амп 0 і в першому порядку 
для амплітуди Dg можна одержати такі вирази: 
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де A0 – амплітуда падаючої хвилі,Ф – комплекс-

ити, що малий параметр 

до параме

що в сильно деформова- 
 

ний інтеграл Френеля. 
Цікаво також відзнач

)( 2
ggξα  фактично є оберненим параметром 
тра ейкональної теорії Като, коли при 

слабких деформаціях використовується сингу-
лярна теорія збурень.  

Із (11) добре видно, 

/R
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ному кристалі область когерентності zког(R)= 
= gR α2 . За межами цієї області (z≥zког(R)) 
ди  рентгенівських променів практично 
припиняється і відбувається рефракція хвиль, 
сформованих в області когерентності. Можна 
вважати, що в області когерентності (z≤zког(R)) 
має місце кінематичний режим дифракції. Про це 
свідчить та обставина, що тут амплітуда дифра-
гованої хвилі змінюється приблизно по лінійному 
закону, досягаючи величини ког

gD ≈zког(R)/ξg, 

де z (R)<<ξ ; крім цього, при хвильового 
вектора sg(z)=g∆θ(z), де ∆θ(z)=αz/R, пов′язаний 
із величиною zког(R) співвідношенням: sg(zког)≈ 
≈1/zког(R). Як відомо, подібне співвідношення 
справедливе у випадку кінематичної дифракції 
рентгенівських променів в ідеальному кристалі, 
коли півширина кривої відбиття в імпульсному 
просторі обернено пропорційна розмірам крис-
тала. Отже, сильний згин кристала дійсно при-
водить до зменшення області когерентності. При-
чому, в кінематичному випадку дифракцію рент-
генівських променів у зігнутому кристалі ефек-
тивно можна розглядати як дифракцію в ідеаль-
ному тонкому кристалі, із заміною реальної тов-
щини кристала t на ефективну tеф=zког(R). 

Фізичний механізм міжгілкового розсі

фракція

ког g ріст 

яння 
рен

сіянні рентгенівських променів у си-
льн

тгенівських променів у пружно зігнутому 
кристалі 

При роз
о деформованому кристалі процеси міжгіл-

кового обміну відіграють суттєву роль. У роботі 
[13] для згину параболічного виду в симетрич-
ному випадку Лауе за допомогою оригінальної 
процедури була одержана система диференцій-
них рівнянь із урахуванням міжгілкового розсі-
яння рентгенівських променів: 
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де 1)/()( 2 +ω+ξεπ= gzzp

ξg, s

, ε , = )2/( 22 Rg g πξα

ω=s r  – вектор відхилення g-го -

неної гратки від точного брегівського положен-
ня. Амплітуди A0(z), B0(z) для заломленої хвилі і 
Ag(z), Bg(z) для дифрагованої хвилі відповідають 
різним дисперсійним модам. Ці моди є розв′яз-
ками рівнянь Такагі-Хові-Уелана в ейкональному 
наближенні, тому будемо надалі їх називати 
ейкональними модами. Необхідно мати на увазі, 
що вивчення процесів міжгілкового обміну в 
рамках ейкональної теорії Като [6] виявляється 
неможливим. Це викликано тим, що точність 
ейконального наближення не дозволяє врахову-
вати експоненційно малі ефекти, до яких можуть 
приводити процеси міжгілкового розсіяння при 
достатньо слабких деформаціях. Тоді як при 
слабких, так і при достатньо сильних деформа-
ціях, ці процеси можна досліджувати за допомо-
гою системи диференційних рівнянь (12). Аналіз 
цієї системи показує, що міжгілкове розсіяння 
можна розглядати як процес обміну енергіями 
між ейкональними модами, які відповідають різ-
ним гілкам дисперсійної поверхні. Відзначимо, 
що обчислені за допомогою асимптотик точного 
розв′язку, в наближенні "квазікласичності", ам-
плітуди нових хвиль [3], що виникають внаслідок 
міжгілкового обміну, збігаються з відповідними 
амплітудами одержаними при 1<<ε  із системи 
(12). Це підтверджує зроблений боті висно-
вок про те, що міжгілкове розсіяння є результа-
том динамічної взаємодії ейкональних мод. 

Безпосередньо із (11) випливає, що міжгілк

 вузла обер

 у ро

р

 

ове 
розсіяння ефективне в межах області ∆z≈ξg/επ, 
яка визначає розміри області когерентності бага-
тогократного розсіяння рентгенівських променів. 
У випадку сильних деформацій, коли ε>>1 і має 
місце кінематичний режим дифракції, величина 
∆z<<zког(R), де zког(R)= gR α2  – розмір області 
когерентності рентгенів оменів у сильно 
зігнутому кристалі (див.[12]). Через малий роз-
мір ∆z амплітуди дифрагованих хвиль, що беруть 
участь у міжгілковому обміні і формуються у 
межах ∆z заломленою хвилею, будуть малі. Тому 
міжгілковим обміном дифрагованих хвиль можна 
знехтувати і вважати, що у сильно зігнутому 
кристалі міжгілкове розсіяння суттєве тільки для 
хвиль заломленого пучка. 
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АНАЛІЗ  НЕСТЕХІОМЕТРІЇ  І  ХАРАКТЕРИСТИК  МІКРОДЕФЕКТІВ 
ПРИ  ДИФРАКЦІЇ  РЕНТГЕНІВСЬКИХ  ПРОМЕНІВ  ПО  БРЕГУ 

На основі динамічної теорії розсіяння рентгенівських променів реальними кристалами одер-
жані вирази для когерентної та дифузної складових повної інтегральної відбиваючої здатності 
(ПІВЗ) у випадку брег-дифракції. Отримані формули справедливі у випадку сильного поглинання, 
а також в умовах значного вкладу аномальної дисперсії χih>>χrh. Проаналізована поведінка інтер-
ференційного коефіцієнта поглинання для структурних та квазізаборонених рефлексів (КЗР) у 
кристалах GaAs. Встановлена слабка чутливість дифузного розсіяння для КЗР до дефектів куло-
нівського типу, що дало можливість визначити параметр відхилення хімічного складу бінарних 
кристалів від ідеального при вимірюваннях енергетичних залежностей ПІВЗ. 

The formulae for the coherent and diffuse components of the X-ray total integral reflectivity (XTІR) 
of the Bragg diffracted beams taking into account the anomalous dispersion phenomena were obtained 
on the basis of the dynamical scattering theory for a real crystals containing homogeneously distributed 
Coulomb defects (clusters). The obtained expressions are true for the case of strong absorption when 
the imaginary part of the Fourіer coefficient of susceptibility exceeds the real one. The behavior of the 
interferencial absorption coefficient for the "structural" and quasі-forbіdden reflections (QFR) has been 
analyzed іn GaAs crystals for wіde region of wavelengths situated between the absorption K-edges. 
Weak sensitivity of diffuse scattering for the QFRs to structure defects for energetic dependence of the 
XTІR was shown what permitted us to determine the parameter describing the deviation of chemical 
composition of binary crystal from stoіchіometrіcal one. 

Останнім часом проблемам брегівської диф-
ракції рентгенівських променів (РП) у реальних 
монокристалах присвячена значна кількість ро-
біт [1-7]. Цей інтерес викликаний можливістю 
отримувати таку ж інформацію про дефектну 
структуру кристалів, як і у випадку Лауе, але з 
значно меншими експериментальними затратами. 
Зокрема, у роботах [4,7] для різних умов симет-
ричної дифракції розраховані азимутальні залеж-
ності брегівської (когерентної) і дифузної скла-
дових інтегральної відбиваючої здатності (ІВЗ), а 
також проаналізовані ефективні коефіцієнти 
поглинання, спричинені дифузним розсіянням 
(ДР), для обмежених кулонівських дефектів різ-
ного типу. У цих роботах виведені формули, які 
дозволяють розширити область застосування 
теорії брег-дифракції реальними кристалами для 
дефектів різних розмірів. Незважаючи на деталь-
не дослідження чутливості ІВЗ до характеристик 
дефектів (концентрації, протяжності полів дефор-
мації) при різних рівнях поглинання, у цих робо-
тах відсутній аналіз особливостей дифракції в 
умовах значного впливу явищ аномальної дис-
персії. Такий вплив може призводити до специ-
фічних ситуацій, які виникають поблизу К-країв 

поглинання компонент кристала, до прикладу, 
уявна частина коефіцієнта Фур'є-поляризованості 
істотно перевищує дійсну (χih>>χrh), включаючи 
випадок χrh=0. Перші спроби прояснити ситуа-
цію у цій області довжин хвиль для кристалів 
GaAs були зроблені у роботах [8-10] для струк-
турних (дозволених) рефлексів. Однак повний 
теоретичний аналіз даних, які визначаються в 
експерименті і враховують особливості дефект-
них структур у реальному кристалі, в них від-
сутній. 

У роботах [11-12] визначено, що особливо 
чутливими до дефектів структури, які викликані 
зміною хімічного складу (стехіометрії), є квазі-
заборонені рефлекси. Ця чутливість зростає як 
за рахунок дисперсійних поправок поблизу К-
країв поглинання компонент, так і особливо у тій 
області довжин хвиль, де χrh=0 [13]. Недоліком 
зазначених робіт слід вважати ту обставину, що 
в основу аналізу експериментальних результатів 
покладена теоретична модель, яка розглядає роз-
сіяння РП як кінематичне, коли впливом дефек-
тів структури І й ІІ роду по класифікації Криво-
глаза при розгляді ПІВЗ можна знехтувати [14]. 
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На можливість практичної реалізації цього випад-
ку для структурних рефлексів в умовах динаміч-
ної дифракції вказано у роботі [15], а для КЗР – 
у [16]. У роботі [17] теоретично проаналізований 
випадок χih>>χrh для ідеального кристала в умо-
вах як брег-, так і лауе-дифракції. 

Мета даної роботи - теоретичне й експеримен-
тальне дослідження особливостей брег-дифракції 
в умовах сильного поглинання і значного впливу 
явищ аномальної дисперсії, а також впливу де-
фектів структури типу кулонівських центрів і 
нестехіометрії на характер розсіяння РП в облас-
ті К-країв поглинання GaAs, а також визначення 
можливості отримання цих характеристик із екс-
периментальних енергетичних залежностей ІВЗ. 

Теоретична частина 
Компоненти Фур'є-поляризованості χr – про-

порційні структурному фактору бінарного крис-
талу Fh: 

)2exp()exp( jjjjh rhiMfcF rr
π−∑= , 

rhrh FVmce )/)(/( 222 πλ=χ , 

ihih FVmce )/)(/( 222 πλ=χ , 

ihrhh iχ+χ=χ , rhrhrh iχ ′′+χ′=χ , ihihih iχ ′′+χ′=χ , 
де χrh, χih – дійсна і уявна частини поляризова-
ності для відбивання з дифракційним вектором 
h
r

, λ – довжина хвилі РП, jrr – радіус-вектор j-го 
атома,  – атомна концентрація компонент 
кристала, Mj – температурний множник Дебая-
Валера. 

jc

У двохвильовому випадку дифракції РП не-
досконалими монокристалами, що містять одно-
рідно розподілені обмежені дефекти, (тобто де-
фекти І роду [14]), амплітуди електричної індук-
ції заломленої D0 і дифрагованої Dh плоских 
хвиль, які утворюють когерентну квазіблохівську 
хвилю в кристалі, повинні задовольняти однорід-
ну алгебраїчну систему рівнянь [18]: 

0)()2( 000000 =χ∆+χ+χ∆+χ+ε− hhh DCED , 

0)2()( 000 =χ∆+χ+ε−+χ∆+χ hhhhhh DDCE . 
Тут ε0=(К0–К)/К  і  εh=(Кh–K)/K – похибки збу-
дження заломленої і дифрагованої хвиль, відпо-
відно, з хвильовими векторами 0K

r
 і hK

r
= 0K
r

+ h
r

, 
h
r

 – вектор оберненої гратки, К=2π/λ, λ – довжи-
на хвилі РП, C – поляризаційний множник, χ0, 
χh, hχ  –  Фур'є-компоненти комплексної поляри-
зованості, помножені на 4π, E=exp(-Lh) – статич-

ний фактор Дебая-Валера, ∆χgg' – дисперсійні 
поправки, що враховують послаблення когерент-
них хвиль, спричиненого дифузним розсіянням 
(g,g'=0,h). 

Умова розв'язку системи (2) дасть дисперсійне 
рівняння для хвильового вектора 0K

r
= K
r

+(ε0/γ0) nr  
( K
r

 – хвильовий вектор падаючої плоскої хвилі, 
nr  - внутрішня нормаль до вхідної поверхні крис-
тала, γ0,h=cos( hK ,0

r ^ nr ):  

).)((

)2)(2(

00

00000

hhhh

hhh

CECE χ∆+χχ∆+χ=

=χ∆+χ+ε−χ∆+χ+ε−
    (3) 

З врахуванням співвідношення εh=ε0γh/γ0+α, 
де α=∆θsіn2θ,  θ – кут Брега, ∆θ – кутові відхи-
лення вектора K

r
 від напрямку, що відповідає 

умові Брега, із рівняння (3) випливає  

[ ]1)1(
2

)(
2
1 20

0000 −−+
Λ

λγ
+χ∆+χ=ε δδδ yy .   (4) 

У співвідношенні використані позначення: δ=1,2, 
σα−α= /)( 0 by , |γ|γ= hb /0 , σ|γ|λ= /bhΛ , 

)0
δχ∆+ hh

2/)/00 bδχ∆

)(0
δ χχ∆+ h CE

(2/ hh
δ +χ∆+

(2 χ=σ hCE

)1(00 b+χ=α

, 

. 

(1)

Когерентне хвильове поле у кристалі опису-
ється так: 

∑ +=∑=
δ

−δ−δ
δ

δ
δδ

,)()( 00
riK

h
riK heDeDrdrD

rrrr    (5) 
rr rrr

де nKKK r
δ

δ ∆+=0 , hKKh += δδ
0

δ
h

, , а 

амплітуди  і  є розв'язками системи (2), 
які задовільняють звичайним граничним умовам 
для плоскопаралельного кристала, і в даному 
випадку геометрії дифракції по Брегу мають 
вигляд [19]: 

0/0 γε=∆ δ
δ

δ
0D D

)/()1( 2100 BBBED −−= δ′δδ , ,    (6) δδδ = 0DCDh

де , tiKeCB δ∆−δ
δ = ]1)1([ 2 −−+⋅ς= δδ yybC , 

амплітуда падаючої на кристал плоскої хвилі 
)exp( rKi rr

− , )/() 00
δδ χ∆+χχ∆+χ hhhh CECE(=ς , 

t – товщина кристала. 
(2)

Затухання когерентного хвильового поля (5) 
по глибині кристала вздовж нормалі nr  визнача-
ється різними коефіцієнтами поглинання: 

δδ ∆−=µ Im2K ,                    (7) 
для двох хвильових полів, які є квазіблохівськи-
ми хвилями )(rf r

δ . 
Розглянемо спочатку вираз для ІВЗ ідеального 

поглинаючого кристала, який згідно [20] можна 
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записати так: 
),,( 000 tgPRR icoh κζ= ,                 (8) 

де 
θ

|χχ|
=

2sin3
8

0
hh

iR  – ІВЗ ідеального непогли-

наючого кристалу, 
0

0

21
21

s
s

−
+

=ζ ,   =κ ),,( 00 tgP  

∫ κ⋅=
∞

∞−
dzztgr ),,,(

8
3

00 . Запишемо у загальному 

випадку важливий для аналізу параметр |=χχ| hh  

, де дійсна частина Фур'є-
коефіцієнта може приймати також нульове зна-
чення. Тут використано позначення: 

)21( 0
2
0

2 iph +κ−|Ψ=|

222 |χ|+|χ=||Ψ| ihrhh , |Ψ||χ|= hih /20
2/) hihrh Ψχ′′χ ′′
2/) hihrh Ψχ ′′χ′

κ , 
, 

; 

0 ( ihrhp +χ′χ′=

0 ( ihrhs −χ′χ ′′=

. 
h

i C
bbg

Ψ
+

χ−=
2

/1
00

Для центросиметричного напівнескінченного 
досконалого кристала Rcoh(∆θ) не залежить від 
товщини: 

)1()( 2 −−ζ=θ∆ LLRcoh ,             (10) 

,
4)1(

)(4)1(
2
0

2
0

000
2

2
00

222222

p
pzggzgz

L
+κ−

−+−−κ+++
=  

b
C

z
hΨ

θθ∆
=

2sin  визначає узагальнений безроз-

мірний параметр відхилення дифракційних 
умов від положення дифракційного максимума: 

0
2
0

0
21 ip

igzy
+κ−

+
−= . 

У реальному кристалі крім когерентної скла-
дової  з'являється дифузна компонента. 
Узагальнюючи згідно з [4,7], наведені вище фор-
мули (9)-(10) на випадок реального кристала 
шляхом заміни ψh на ψhexp(-Lh), а також χi0 на 
|χi0|+µds/K, де µds – коефіцієнт додаткових втрат 
енергії за рахунок дифузного розсіяння на де-
фектах, можна отримати когерентну складову 
розсіяння у кристалічному середовищі з дефек-
тами. Тоді , а 

icohR

g )exp()/1( 0
2

0 hds LCg µµ+= =0iR  
. ERi0=

Аналіз кривих відбивання для когерентної 
складової показує, що збільшення відношення 

|χrh|/|χih| приводить до зміщення кутового поло-
ження дифракційних максимумів у бік від'ємних 
значень параметра y. Зміна величини вказаного 
відношення відчутна при вимірюваннях енерге-
тичної залежності ІВЗ між К-краями поглинання 
компонент χrh і змінюється різко за рахунок по-
правок Хьонля, а χih  слабо змінюється у цьому 
інтервалі довжин хвиль РП). 

Дифузні хвилі, що виникають через розсіяння 
сильних брегівських хвиль на флуктуаціях полів 
статичних зміщень атомів у кристалах від хао-
тично розподілених дефектів, також утворюють 
у кристалі динамічне хвильове поле. У двохви-
льовому випадку дифракції амплітуди дифузних 
плоских хвиль kD

r
 і khD +

r
 задовольняють сис-

тему неоднорідних рівнянь [21,22]: r
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δχ+δχ−=

=χ′∆+χ+χ′∆+χ+ε−

+

+
 (11)

де ε0k і εhk – помилки збудження дифузних хвиль, 
∆χ'gg – дисперсійні поправки, що враховують 
процеси багатократного дифузного розсіяння 
( hg

rr ,0= ). 
Накладаючи граничні умови на амплітуди 

хвиль ДР у випадку дифракції Брега і перетво-
рюючи отримані амплітуди плоских хвиль на 
межі кристала в амплітуду розсіяння і відповід-
ний поперечний переріз ДР [21], із системи (11) 
можна отримати такий вираз для дифузної ком-
поненти диференційної відбиваючої здатності 
кристала [23,24]: 

2
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||γ

|′|
=

ES

KKf
kR h

D
r

,              (12) 

де fh(K',K) – амплітуда дифузного розсіяння, ку-
тові дужки означають усереднення по розподілу 
дефектів, S – площа вхідної поверхні кристала, 
що оспромінюється РП. Вираз (12) може бути 
спрощений, коли справедливе наближення напів-
нескінченного кристала. У цьому випадку в крис-
талі зберігається лише одна блохівська хвиля у 
хвильових полях як сильних брегівських, так і 
дифузно розсіяних хвиль. Тоді з (12) випливає: 
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де 2)( |δχ|= +qhqS r . 
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)Re(21 )(2 δς′+|ς′|+= cbRF cohdyn ,      (14) 
r

де nikq i
rr

µ+=

hKK
rrr

−−′

, . Тут вектор 
 – відхилення кінця хвильового век-

тора дифузно розсіяної хвилі у вакуумі (

)Im( δτ ∆−∆′=µ Ki

k
r

=
KK
rr

=′ ) 
від найближчого вузла оберненої гратки. Екс-
тинкційний фактор Fdyn описує модуляцію ди-
фузно розсіяної інтенсивності, яка викликана екс-
тинкцією сильних брегівських хвиль. 

Інтегруючи (13) по всій сфері Евальда (K'=K), 
в околі точки Н оберненої гратки, ми отримаємо 
інтегральну дифузну компоненту, виміряну на 
ДКС з широко відкритим вікном детектора [3,24]: 
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де  – елемент площі поверхні в 
оберненому просторі. 

KK dKdS ′′ Ω= 2

Для малих концентрацій с<<1, довільно роз-
поділених обмежених дефектів з середнім раді-
усом R0, Фур'є-компонента флуктуацій поляри-
зованості кристала може бути представлена в 
області q<<km=2π/R0 як  
[1], де Uq – Фур'є-компонента поля зміщень від 
одиничного дефекту, cq=N-1  - 
Фур'є-компонента флуктуацій концентрації де-
фектів, N=V/vc, vc – об'єм елементарної комірки, 
cS=0 або 1 – числа заповнення вузлів RS криста-
лічної гратки, – концентрація дефектів; 

. Усереднення по випадковому розпо-
ділу дефектів дає 
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Для двох типів мікродефектів (а саме: сферич-
но-симетричних кластерів і випадково орієнто-
ваних дислокаційних петель) функція F(q)=|h0Uq|2 
у (17), де hhh /0

rr
= , може бути представлена у 

вигляді [25]: 
22

021 /])/([)( qqqhBBqF rr
+= .         (18) 

Дифузна компонента коефіцієнта відбивання 
кристала з однорідно розподіленими дефектами, 
проінтегрована по кутах виходу, може бути ви-
ражена співвідношенням [3]: 
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Параметри розсіяння b2=B1+B2cos2(θ/2), b3= 
=B2cos2θ(1-2tg2θ)/2  у моделі сферичних класте-
рів залежать від їх деформаційних характеристик 
B1=0, B2=(4πAcl/a3)2, Acl=Гε , Г=(1+ν)/[3(1-v)], 
ε – параметр деформації, ν – коефіцієнт Пуасона. 

3
0R

Отримане співвідношення для дифузної ком-
поненти кривої відбивання містить множники, 
які описують характерний перерозподіл інтен-
сивності Fdyn(∆θ) з екстинкційним провалом в 
області повного зовнішнього відбивання |y|≤1 для 
структурного рефлексу 400 і його відсутність для 
КЗР 200 в області довжин хвиль . 
Така відмінність у поведінці кутового розподілу 
дифузного розсіяння для даних рефлексів пояс-
нюється характером зміни інтерференційного 

коефіцієнта поглинання 

Ga
KK

As λ≤λ≤λ

( ) )/1(2/1 ||++ grb
2 0

0

γ⋅
µ

→µi , 

який зростає в області |y|≤1 до значення µi=π/Λ 
(рис.1). Тут використані такі позначення r= 
= 2/)( 22 uvu −+ , u=z2– –1, v=2(zg0–p0). 
Оскільки Λ200≥Λ400, а t≈Λ200, то екстинкційний 
провал для КЗР відсутній. Аналіз зміни інтер-
ференційного коефіцієнта поглинання з ростом 
рівня спотворень у кристалі показує, що збіль-
шення Lh призводить до переходу від динамічно-
го характеру розсіяння до кінематичного (зали-
шається лише кінематичний провал). Це особли-
во яскраво виявляється для рефлексу 200 (рис.1а). 
Для рефлекса 400 цей ефект менш виражений 
(рис.1.б). 

2
0

2
0 κ+g

ІВЗ когерентної і дифузної складових визнача-
лись шляхом інтегрування по кутовій змінній 

y∼∆θ. Отже, формули (10)-(20) дозволяють кіль-
кісно описувати поведінку повної ІВЗ у широкій 
кутовій області, а також для кулонівських дефек-
тів довільних розмірів і концентрацій. Вираз для
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Рис.1. Кутова залежність інтерференційного коефіцієнта поглинання у GaAs для рефлексів 200 (а) і 400 (б). 
Штрихова лінія – ідеальний кристал, суцільна – Lh=0,1. 

ІВЗ запишеться у вигляді суми когерентної й 
дифузної складових: 

DicohI RRR += .                         (21) 
На відміну від аналогічних виразів для ІВЗ 

[1-4], вони дозволяють розраховувати RI для ре-
ального кристала і у випадку, коли χrh=0. Енерге-
тичні залежності RI(λ) розраховувались за фор-
мулою (21) з врахуванням (10) і (19), а також 
залежності параметрів розсіяння від довжини 
хвилі РП і дисперсійних поправок. 

Методична частина 
Енергетичні залежності ІВЗ в області довжин 

хвиль між К-краями поглинання GaAs були одер-
жані з допомогою однокристального спектро-
метра (θ, 2θ – сканування). Система колімуючих 
щілин дозволяла отримувати спектральне вікно 
з шириною ∆λ=0,0025Å. Враховуючи розподіл 
інтенсивності у падаючому пучку в залежності 
від розбіжності ∆θ і ширини спектрального вікна 
∆λ випромінювання неперервного спектру, мож-
на записати такий вираз для ІВЗ: 

0/ PPR ii = ,                          (22) 

де   ,  )()()(
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λ

λ
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θ∆−
cohi RdIdP

∫ λλ=
λ

λ
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min
)(0 IdP ,   λmin=λ0-∆λ/2,   λmax=λ0+∆λ/2,  

 ,  2/θ∆−θ=θ∆− 2/θ∆θ=θ∆ + . 
Порівняння енергетичних залежностей Ri(λ), 

розрахованих з урахуванням реальної ширини 
спектрального вікна і для фіксованого значення 
довжини хвилі РП приведено на рис.2. 

Для обробки результатів і розрахунку пара-
метрів дефектів використовувалась процедура 
підгонки теоретичної залежності (22) до експери-
ментальної. Ця процедура описана у роботі [26]. 
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Рис.2. Вплив ширини спектрального вікна одно-
кристального спектрометра на характер енергетич-
них залежностей ІВЗ 200: ∆λ=0 (крива 1), ∆λ= 
=0,002Å (крива 2). 
Вплив розсіяного і флуоресцентного фону 

враховувався за методикою з роботи [27]. Темпе-
ратурні поправки до функцій атомного розсіяння 
брались з роботи [28]. Дисперсійні поправки роз-
раховувались за формулами роботи [29] з враху-
ванням сил осциляторів, взятих з [30]. При вимі-
рюваннях використовувались рефлекси 200 і 400. 
Досліджувані кристали GaAs з орієнтацією по-
верхні (001) мали густину дислокацій ∼104 см-2, 
а також мікродефекти (преципітати). W-подібний 
розподіл дислокацій у кристалах забезпечував 
неоднорідний розподіл власних компонент (не-
стехіометрія), а також легуючих домішок [31]. 
Визначення характеристик домінуючих типів 
мікродефектів у досліджуваних кристалах про-
водилось також за аналізом хвостів дифузного 
розсіяння [32], одержаних з допомогою ДКС. 
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Результати та їх обговорення 
З метою визначення чутливості ІВЗ різних 

порядків відбивання до дефектів структури, про-
водились розрахунки впливу відносного вкладу 
RD у повну ІВЗ від концентрації с (рис.3а) і роз-
мірів R0 (рис.3б) кулонівських центрів для фік-
сованих довжин хвиль. Із аналізу цих залежнос-
тей випливає, що ІВЗ структурного рефлексу 400 
більш чутлива до дефектів, ніж КЗР 200. Зміна 
когерентної складової ІВЗ враховувалась величи-
ною статичного фактора Lh, який згідно з [14, 33] 
такий: 

2/)( 2η= cnLh , при , 102 ≤η
2/3η= cnLh , при η , 102 ≥

де η=Г|ε|R0h. Прагнення до одиниці залежності 
RiD/Ri=f(R0) при великих розмірах дефектів (R0≥ 
≥2 мкм) для рефлексу 400 викликано тим, що ве-
личина статичного фактора у цьому випадку на-
ближається до одиниці. Для КЗР 200 це відбува-
ється при більших значеннях розмірів дефектів. 

Екстинкційні ефекти враховувались парамет-
ром µds(∆θ), що визначається за співвідношенням 
(19). Незначний внесок RiD у повну ІВЗ для КЗР 
200 дає підстави вважати, що структурні дефекти 
не дадуть значного впливу на положення мініму-
мів енергетичних залежностей Ri(λ) у кристалах 
з різним ступенем відхилення від стехіометрії 
(рис.4). Походження даних мінімумів детально 
описано у роботах [11,26]. Енергетичні залеж-
ності відносного вкладу RiD у Ri для рефлексів 
400 і 200 показані на рис.5. Поведінка цих функ-
цій свідчить, що внесок дифузної компоненти в 
ІВЗ для рефлекса 200 значно менший, ніж для 
400 в усьому досліджуваному інтервалі довжин  

хвиль. Оцінки впливу такого внеску на положен-
ня мінімумів Ri(λ) показує, що ним можна зне-
хтувати при визначенні відхилення від стехіоме-
трії на рівні ∼10-5. 

Проведені розрахунки показують, що вико-
ристання динамічного наближення для опису 
поведінки ІВЗ для КЗР 200 у кристалах з дефек-
тами має реальне підгрунття. Взагалі кажучи, 
це наближення можна використати, коли дина-
мічний параметр A=πt/Λ – достатньо великий. 
Згідно з [34,35], для досягнення граничного зна-
чення достатньо, щоб А≥3. У нашому випадку 
для КЗР 200 його величина змінюється у межах 
2÷5, тобто t≥Λ. Дифузна компонента ІВЗ форму-
ється у даному випадку всією глибиною проник-
нення РП, а її інтенсивність пропорційна t/Λ. 
Тому, очевидно, що її внесок у ІВЗ для випадку 
сильного поглинання і слабих інтерференцій – 
незначний. Це свідчить на користь того, що де-
фекти структури приводять до зменшення коге-
рентної складової, яке не може бути компенсова-
но внеском в ІВЗ RiD. Тому значення Ri у реаль-
ному кристалі можуть мати значення ІВЗ менше, 
ніж в ідеальному кристалі. Сказане вище під-
тверджується поведінкою експериментальних 
енергетичних залежностей ІВЗ для рефлексів 200 
і 400 у зразках GaAs з різним ступенем структур-
ної досконалості (рис.6). Там же наведені залеж-
ності для ідеального кристала, а також підгоночні 
розрахункові залежності для реальних зразків. Як 
випливає з рис.6, експериментальні графіки добре 
узгоджуються з підгоночними як для КЗР 200, так 
і дозволеного рефлексу 400. Визначення пара-
метра нестехіометрії з енергетичних залежностей 
для КЗР 200 здійснювалось при використанні 
значень параметрів дефектів с і R0, одержаних 
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Рис.3. Залежність відносного вкладу дифузної складової у повну ІВЗ від концентрації (R0=1мкм) (а) і розмірів 

кластерів (с=2,5⋅108см-3) (б) для кристала GaAs. Рефлекси: 400 (крива 1), 200 (крива 2). 
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Таблиця 1. Характеристики дефектів і параметри нестехіометрії для зразків GaAs.  
       Номери кристалів відповідають позначенням рис.6. 

 400 200 
Номер зразка L R0, мкм с0⋅10-8, см-3 L R0, мкм с0⋅10-9, см-3 ∆=cGa–cAs 

3 0,029(3) 0,20(2) 3000(30) 0,005(1) 0,31(5) 280(80) –0,0003 
2 0,22(5) 0,57(5) 200(10) 0,075(5) 0,7(1) 29(3) –0,0037 
4 0,14(3) 1,0(1) 5(1) 0,035(3) 4,0(3) 6(1) +0,0012 

Фактор , де , – у межах від 2,8% (зразок 3) до 13% (зразок 4). ])([
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Рис.4. Енергетичні залежності когерентної компоненти 
ІВЗ для КЗР 200 GaAs, розраховані для кристалів: сте-
хіометричного складу (1), з надлишком Ga (cGa-cAs= 
=0,05) (2), з надлишком As (cGa-cAs=-0,05) (3). 

Рис.5. Енергетичні залежності відносного внеску 
RiD в ІВЗ для рефлексів 400 (1) і 200 (2) у GaAs 

(c=2,5⋅108 см-3, R0=1 мкм). 

при підгонці теоретичних кривих для рефлекса 
400, більш чутливого до дефектів структури. Ці 
дані, а також одержані при підгонці значення 
статичних факторів Lh і параметрів дефектів для 
структурного 400 і квазізабороненого 200 рефлек-
сів, приведені у таблиці 1. Відмітимо, що резуль-
тати визначення параметрів нестехіометрії крис-
талів GaAs даним способом добре корелюють з 
одержаними раніше методом маятникових осци-
ляцій інтенсивності КЗР [36]. Значення парамет-
рів дефектів, одержані даним способом підгонки 
теоретичних залежностей Ri(λ), також добре 
корелюють з результатами, які отримані мето-
дом аналізу двокристальних кривих відбивання 
(CuKα1-випромінювання, рефлекс 400). 

На завершення розглянемо характер пове-
дінки енергетичної залежності Ri(λ) для зразка 
з механічно порушеною (шліфованою) поверх-
нею (залежність 5 на рис.6а). Крива відбивання 

від порушеного шару (ПШ) має широкий куто-
вий розподіл і при даному спектральному вікні 
приладу не все розсіяне випромінювання попадає 
у детектор. Крім того ПШ призводить до силь-
ного пригнічення когерентної складової від не-
спотвореної частини кристала. Хід цієї залеж-
ності описується кінематичним наближенням з 
врахуванням товщини ПШ і поглинання у ньому 
інтенсивності падаючого на кристал пучка РП. 
Відзначимо, що  небезпека неповного врахуван-
ня RiD існує і для зразків, що містять малі дефек-
ти з широким кутовим розподілом інтенсивності 
дифузного розсіяння, інтегральний внесок якого 
в ІВЗ може бути визначальним. Однак, як пока-
зано вище, це не може впливати на параметр 
нестехіометрії, визначений за положенням міні-
мумів енергетичних залежностей. Збільшення ж 
величини спектрального вікна, що призводить до 
більш повного врахування ДР, небажане, з огляду  
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Рис.6. Експериментальні енергетичні залежності Ri=f(λ) для кристалів GaAs: розрахункова для ідеального стехіомет-
ричного кристала (1), експериментальні залежності для кристалів GaAs (2-4), зразок з механічно пошкодженою 
поверхнею (5). Відбивання 200 (1-5), відбивання 400 (6). 

на погіршення визначення енергетичного поло-
ження мінімуму ІВЗ. Тому необхідний оптималь-
ний вибір ширини щілин коліматора для задо-
волення обох вимог, що потребує спеціального 
дослідження. 

Висновки 
Отримані вирази для дифузної і когерентної 

складових диференційної і ІВЗ при дифракції по 
Брегу в кристалах з кулонівськими центрами в 
умовах сильного поглинання і впливу аномаль-
ної дисперсії. Теоретично проаналізовано пове-
дінку інтерференційного коефіцієнта поглинання 
для рефлексів 200 і 400, а також умови і характер 
дифракції РП у залежності від параметрів дефек-
тів і вектора дифракції в кристалах GaAs. Вста-
новлена слабка чутливість дифузного розсіяння  
до дефектів структури для КЗР. При цьому по-
казано, що формули динамічної теорії брегівської 
дифракції для реального кристала справедливі і 
у випадку сильного поглинання при виконанні 
умов |χih|>>|χrh|, включаючи випадок |χrh|=0. 
Експериментальна реалізація даної умови в об-
ласті довжин хвиль поблизу К-країв поглинання 
дозволила при поєднанні вимірювань для реф-
лексів 400 і 200 визначати параметри нестехіо-
метричності кристалів GaAs. 
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ДІОДІВ  ШОТТКІ  НА  ОСНОВІ  MnxHg1-xTe  І  CdxMnyHg1-x-yTe 

Проведено порівняння з експериментом діодної та флуктуаційної теорій проходження струму 
через бар’єр Шотткі для твердих розчинів на основі CdxMnyHg1-x-yTe, а також перевірена мето-
дика розрахунку висоти бар’єру Шотткі, яка враховує вплив поверхневих електричних станів 
контакту метал-напівпровідник та проміжного діелектричного шару. 

The given paper deals with comparison of the diode and fluctuation theories of Schottky barrier 
photocurrent for CdxMnyHg1-x-yTe solid solutions. The methodic of calculation of Schottky barrier 
height was examined. This methodic take into accounts the influence of surface states and intermedi-
ate dielectric layer. 

Фізичні й електрооптичні властивості твердих 
розчинів MnxHg1-xTe і CdxMnyHg1-x-yTe подібні 
за властивостями такому відомому матеріалу, як 
CdxHg1-xTe. Це надає можливість вважати, що 
фотодіоди на основі MnxHg1-xTe матимуть харак-
теристики, подібні фотодіодам на CdxHg1-xTe. 
Однак розчини з вмістом марганцю мають бути 
більш стабільними, завдяки меншій різниці атом-
них радіусів Mn і Hg, в порівнянні з Cd і Hg. Це 
визначає перспективність використання розчинів 
MnxHg1-xTe і CdxMnyHg1-x-yTe для створення на 
їх основі фотодетекторів ближнього і середнього 
ІК-діапазонів. 

Незважаючи на перспективність фотодетек-
торів на основі MnxHg1-xTe та CdxMnyHg1-x-yTe, 
їх основні параметри, внаслідок складності отри-
мання якісних діодів, досліджені слабо. В першу 
чергу це стосується параметрів фотодетекторів 
на основі діодів Шотткі – висота бар’єру і залеж-
ність струму від різних факторів. 

Висота бар’єру – одна з основних величин, 
що визначає роботу фотодетекторів на основі 
діоду Шотткі. У даній роботі при розрахунках 
висоти бар’єру Шотткі врахований вплив поверх-
невих електричних станів контакту, які відігра-
ють істотну роль у формуванні бар’єру. Крім 
цього враховувався діелектричний проміжний 
шар, впливом якого, не можна нехтувати. 

Враховуючи всі означені фактори, величину 
бар’єру Шотткі можливо виразити наступним 
співвідношенням [1]: 
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δε
=α , εi - діелектрична проникливість 

проміжного шару, δ - товщина проміжного шару, 
Ds - густина поверхневих станів на границі роз-
ділу метал-напівпровідник, εs - діелектрична про-
никливість напівпровідника, χs - спорідненість 
напівпровідника, ϕ0 - рівень нейтральності для 
поверхневих станів, Vd - дифузійний потенціал, 
Vd=ϕ0-V-ξ, ξ=Ec-Ef в глибині напівпровідника, 
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бар’єру Шотткі за рахунок впливу сил зображен-
ня, ε′  – високочастотна діелектрична провід-
ність напівпровідника. 

Розв’язок рівняння (1) відносно ϕ0: 
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Якщо розрахувати висоту бар’єру, то Eg для 
CdxMnyHg1-x-yTe виражена формулою [2]: 
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Рівень нейтральності на поверхні приймався не 
ϕ0=Eg/3 від стелі валентної зони, як рекоменду-
ється для широкозонних напівпровідників [3], а 
ϕ0=2Eg/3, що більш придатне для вузькозонних 
напівпровідників типу CdxHg1-xTe і MnxHg1-xTe 
[4]. 

Залежність висоти бар’єру від ширини про-
міжного шару для різних температур, розрахо-
вана за формулою (2) і приведена на рис.1. Як 
виплаває з рис.1, висота бар’єру Шотткі повинна 
достатньо сильно залежати від товщини промі-
жного шару, а крім цього, залежність посилюєть-
ся з ростом температури. Все це узгоджується з 
припущенням про вплив проміжного шару на 
висоту бар’єру. 

В якості перевірки точності формула (2) була 
використана нами при розрахунках висоти бар’є-
ру Шотткі і вольт-фарадних характеристик фото-
діодів Шотткі на основі CdxHg1-xTe. При цьому 
в розрахунках були використані параметри діоду 
з статті [5]. Результати наведені на рис.2, і як 
видно, методика розрахунку, основана на фор-
мулі (2), дає результати, які досить добре узго-
джуються з даними [6], що дає нам право вико-
ристовувати формулу (2) для розрахунків висоти 
бар’єру Шотткі CdxMnyHg1-x-yTe. 

На основі величини висоти бар’єру, отрима-
ної згідно формули (2), робився розрахунок вольт-
амперних характеристик діоду Шотткі. При цьо-
му нами були використані такі дві теорії. 

Оскільки для CdxMnyHg1-x-yTe рухливість но-
сіїв заряду велика і складає для електронів µn≈ 
≈104 см2/(В⋅с), то для розрахунків використана 
стандартна діодна теорія. Згідно з даною теорією 
густина струму через бар’єр визначається так: 

( ) (( )1/exp/exp2* −⋅ϕ−= kTqVkTqTAJ bd ) ,   (4) 
де - постійна Річардсона для 
термопольової емісії (маса електрона замінена 
ефективною масою m*), V - напруга зміщення. 

32** /4 hqkmA π=

Так як у досліді нами використано сильно 
компенсований напівпровідник, то для розрахун-
ків ВАХ використовувалась теорія флуктуацій-
них надлишкових струмів. Згідно цієї теорії струм 
через бар’єр Шотткі визначається тунелюванням 
по мікроканалам – флуктуаційним угрупуванням 

іонізованих донорів та акцепторів, які призводять 
до локального зниження бар’єру. У відповідності 
з даною теорією, показник експоненти тунельно-
го струму: 
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де 5/4 00 TA bϕ= , )2/( 2
0000 TEB bϕ= , =00E  

( ) 32 badb aNNE −π= , ab і Eb - борівські енергія 

і радіус електрона. 
Результати розрахунків ВАХ згідно з теоріями 

(4) і (5), в яких висота бар’єру Шотткі була отри-
мана за формулою (2), в порівнянні з даними ви-
мірювання ВАХ зображені на рис.3. При певних 
значеннях коефіцієнту неідеальності n та густини 
поверхневих станів Ds обидві теорії добре узго-
джуються з експериментом (рис.3). Однак при 
зростанні густини поверхневих станів розбіж-
ності в значеннях зворотного струму між теорія-
ми (4) і (5) зростають. 

Відсутність розбіжності при прямих зміщен-
нях пов’язано з тим, що в умовах експерименту 
прямий струм визначається, в основному, термо-
польовою емісією, відносно якої обидві теорії 
дають приблизно однакові результати. Однак 
при зворотніх зміщеннях теорія проколів дає 
завищені значення. Можливо це пояснюється 
тим, що в експериментальному зразку товщина 
діелектрика відносно велика, що заважає процесу 
тунелювання. 
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Рис.1. Залежність висоти бар’єру Шотткі від тов-
щини проміжного шару для різних температур. 
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Висота бар’єру та вольт-амперні характеристики діодів Шотткі  
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Рис.2. Вольт-амперна характеристика діоду Шотткі 
для CdxHg1-xTe. 

 
Рис.3. Вольт-амперна характеристика діоду Шотткі 
для CdxMnyHg1-x-yTe. 

Висновки 
1. Для діодів Шотткі на основі CdxMnyHg1-x-yTe 
була розрахована висота бар’єру Шотткі. Точ-
ність запропонованого методу розрахунку 
перевірялась за допомогою застосування даної 
методики до відомих даних для CdxHg1-xTe.  

2. Показано, що висота бар’єру Шотткі сильно 
залежить від ширини проміжного шару. 

3. Для діодів Шотткі на основі CdxMnyHg1-x-yTe 
побудовані ВАХ, розрахунок яких здійсню-
вався за двома різними методиками. 

4. На основі порівняння розрахованих ВАХ з 
експериментальними результатами обраний 
найбільш придатний метод розрахунку струму 
через бар’єр для CdxMnyHg1-x-yTe. 

5. Показано, що за електричними параметрами 
діоди Шотткі на основі CdxMnyHg1-x-yTe подіб-
ні до таких на основі CdxHg1-xTe і можуть 
використовуватись при виготовленні фото-
детекторів ІЧ-випромінювання. 
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ОПТИЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
МУЛЬТИФРАКТАЛЬНИХ ОБ'ЄКТІВ 

Подані результати дослідження дифракції випромінювання на мультифракталах, побудованих 
на основі множини Кантора. Знайдено зв'язок між рівнем та ваговим параметром мультифрак-
тального об'єкта зі спектрами сингулярності і параметрами асиметрії його дифракційної картини. 
Показано, що положення максимуму спектра сигулярності залежить від розмірності підтриму-
ючого фрактала. За напівшириною спектра сингулярності і значенню коефіцієнта асиметрії 
розподілу інтенсивності у ближньому полі можна оцінити ваговий параметр мультифрактала. 
Значення коефіцієнта асиметрії у зоні насичення залежить від рівня підтримуючого фракталу.  

Diffraction of radiation by the Cantor set based multifractals is studied. Connection between the 
dimension of an object’s supporting fractal and its level is searched for as well as one between the 
multifractal’s construction parameter, singularity spectra, and asymmetry parameters of its diffraction 
pattern. It has been shown that the singularity spectrum has a maximum whose position depends on 
the object’s supporting fractal dimension. At the same time, a singularity spectrum half-width and 
near-field intensity’s asymmetry coefficient occur to be acceptable for evaluation of the object con-
struction ratio parameter, and magnitude of the asymmetry coefficient at saturation zone depends on 
the level of the object’s supporting fractal. 

Вступ 
За останнє десятиріччя поширився фракталь-

ний підхід до опису будови різноманітних об'єк-
тів. Це не дивно, оскільки багато штучних і при-
родних об'єктів мають фрактальні властивості, 
тобто характеризуються самоподібністю [1,2]. 
Оптична безконтактна діагностика фрактальних 
об’єктів базується на використанні взаємозв'язків 
між структурними параметрами об'єкта, і пара-
метрами розмірності поля дифрагованого оптич-
ного випромінювання. Перші спроби такої діаг-
ностики були проведені для найпростіших типів 
фракталів: смуг Кантора, кривих фон Коха і т.ін. 
[3-6]. Тоді як, об'єкти, що мають мультифракталь-
ну структуру, зустрічаються на практиці набагато 
частіше. Ці об'єкти характеризуються не однією 
фрактальною розмірністю, а набором розмір-
ностей, що визначають спектр сингулярностей 
об'єкта [7]. Природно, що оптична діагностика 
мультифракталів може і повинна базуватися на 
пошуку взаємозв'язків між спектрами сингуляр-
ності об'єкта і поля дифрагованого випроміню-
вання. 

Мета наших досліджень полягає у пошуку 
можливості оптичної дистанційної діагностики 
мультифрактальних об'єктів (тобто визначення 
таких параметрів, як розмірність і рівень підтри-

муючого фрактала та оцінки вагового параметра 
мультифрактала) шляхом виміру спектра сингу-
лярності і коефіцієнта асиметрії дифрагованого 
поля. 

Мультифрактальний формалізм  
Ми досліджували мультифрактальні об'єкти 

побудовані на основі смуг Кантора (рис.1).  
Множина Кантора складається зі смуг рівної 

маси. Проте у випадку мультифрактала маса роз-
поділяється між смугами у залежності від міри µ. 
Процедура отримання мультифрактала з тріадної 
множини Кантора така [7]. Нехай задане зна-
чення вагового параметру мультифрактала у 
межах 0<p<1. Одинична маса мультифракталу 
розбивається так, щоб лівий інтервал смуг Кан-
тора першого рівня мав масу p, а правий - (1- p). 
Далі маса кожного інтервалу фрактала першого 
рівня розділяється між двома підінтервалами його  

 

Рис.1. Смуги Кантора перших чотирьох рівнів. 
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 Про можливість оптичної діагностики мультифрактальних об'єктів 

 
Рис.2. Мультифрактал перших чотирьох рівнів на 
основі тріадної множини Кантора для р=1/3. 

другого рівня у відношенні p : (1-p). Продов-
ження цієї процедури побудови (так, щоб маса 
кожного інтервалу попереднього рівня була роз-
ділена у відношенні p : (1-p) між двома підінтер-
валами наступного рівня) дає розподіл маси µ у 
множині Кантора (рис.2).  

Об'єкти дослідження були виготовлені із за-
стосуванням фотографічного процесу. З оптичної 
точки зору роль маси може відігравати оптичне 
пропускання смуг Кантора. Кожна смуга множи-
ни Кантора була експонована окремо, і витримка 
визначалася її масою. Густина почорніння кожної 
смуги обернено пропорційна її пропусканню. Ми 
отримали на фотографічних платівках мульти-
фрактальні об'єкти від 1 до 5 рівня з параметром p 
від 0,5 до 0,3. Загальний розмір об’єкта складав 
2,54 мм.  

Далі досліджувалася дифракція оптичного 
випромінювання на виготовлених мультифрак-
талах. Об'єкти освітлювались по нормалі плоскою 
когерентною хвилею (λ=0,6328 мкм). Далі про-
водилися виміри розподілу інтенсивності дифра-
гованого поля у паралельній до об'єкту площині 
для різних зон реєстрації. Вимірювання інтенси-
вності проводилося з допомогою фотоелектрон-
ного помножувача з діафрагмою розміром 3 мкм 
на вході. Сканування поля і введення значень ін-
тенсивності у комп’ютер було автоматизовано. 
Розмір області сканування залежав від рівня і 
розміру підтримуючого фракталу, відстані між 
об'єктом і площиною реєстрації і вибирався ви-
ходячи з умови присутності всіх просторово-
частотних складових поля. Фактично кутовий 
спектр дифрагованого поля визначається розмі-
ром найменшого елемента об'єкта a [8]. Тому, для 
визначення розміру області сканування ми до-
даємо до розміру фрактала R подвоєне значення 
zλ/a, яке визначається з умови для першого міні-
муму дифракції: =λ/a. min

1tga

       

µ

xb R 

Рис.3. Розподіл міри µ для інтенсивності дифраго-
ваного випромінювання. 

Далі, з отриманих експериментально розпо-
ділів інтенсивності, розраховувалися спектри 
сингулярності. Процедура розрахунку така. 

Нехай µ - міра, підтримувана обмеженою об-
ластю Rn, із повною масою µ(Rn)=1 (у одномір-
ному випадку n=1). У нашому випадку розподіл 
міри µ(x) визначається нормованим по площі 
розподілом інтенсивності. 

Розбиваємо вісь абсцис розподілу міри (рис.3) 
на інтервали розміру b (де a<b<R, a – найменший 
розмір елементів об'єкта). Реально, значення b 
дорівнює напівширині поперечної кореляційної 
функції від розподілу інтенсивності. 

Далі у кожному інтервалі xi визначаємо міру 
µi, використовуючи інтеграл  

dxx
bx

x
i

i

i
∫
+
µ=µ )( .                      (1) 

Потім для кожного інтервалу xi обчислюємо 

силу сингулярності 
( )bR

i
i /ln

lnµ
−=α  (R – повний 

розмір розподілу), будуємо гістограму dN по dα, 
де dN - це число α-точок, значення яких лежать 
у відповідних інтервалах розміру dα (рис.4), і 
обчислюємо спектр сингулярності  

( ) 















α
=α

b
R

d
dNf lnln .                    (2) 

Експериментальні дослідження  
Для мультифрактальної множини Кантора 

спектр сингулярності має вигляд параболи. Для 
випадкового розподілу він рівномірно розподі-
лений від нуля до якогось максимального зна-
чення.  

Спектри сингулярності, розраховані з експе-
риментально виміряних розподілів інтенсивно-
сті, нагадують деформовані параболи. Тобто 
поле випромінювання, дифраговане на мульти-
фракталі, також має мультифрактальні власти-
вості.  
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Рис.4. Послідовні кроки обчислення спектра сингулярності: (і) обчислення сумарних мір для кожного з b - інтер-
валів (дивися Рис.3), (іі) визначення сили сингулярності α для кожного інтервалу, (ііі) побудова графіка залежності 
α відносно положення інтервалу на oсі Ох, (іv) побудова гістограми останнього розподілу по кроку dα, (v) обчис-
лення, (vі) побудова графіка спектра сингулярності f(α). 

z=1 мм f(α) f(α) 0,6 мм 0,1 мм 

0,5
0,5

0,4
0,4

0,3

0,30,2

0,20,1
α0,2 0,3 0,4 0,1 0,4 α0,2 0,3

Рис.5. Спектр сингулярності поля, дифрагованого 
на мультифракталі від 3 до 5 рівнів. 

Рис.7. Залежність положення максимуму спектра 
сингулярності від відстані від об'єкта до площини 
реєстрації (від 0,1 до 1мм) поля (p=0,3). f(α) 0,5:0,5 

На рис.5 показано спектри сингулярності поля 
випромінювання, дифрагованого на мультифрак-
талах 3-5 рівнів (ваговий параметром p=0,4, від-
стань від об’єкта до зони реєстрації z=0,1 м). На 
рис.5 видно, що спектри сингулярності для муль-
тифракталів різних рівнів практично збігаються 

і, тому не можуть бути використані для діагнос-
тики рівня мультифрактала. 

0,4:0,6 
0,5

0,3:0,7 При порівнянні спектрів сингулярності випро-
мінювання, дифрагованого на об'єктах з різними 
параметрами p (всі інші умови однакові), можна 
побачити, що положення максимуму спектрів 
незмінне, а змінюється їх напівширина (рис.6, 
z=0,01m) 

0,4

0,3

0,2

0,1 Чим більше відрізняється параметр p від зна-
чення 0,5 (яке характеризує ідеальний фрактал), 
тим більше зростає напівширина спектра сингу-
лярності у порівнянні із напівшириною ідеаль-
ного фрактала. 

0,0
α0,2 0,3 0,4 0,5

Рис.6. Вплив значення відношення p/(1-p) (0,5/0,5, 
0,4/0,6, 0,3/0,7) на півширину спектра сингулярнос-
ті Збільшення відстані від об'єкта до площини 

реєстрації приводить до зміщення положення 
максимуму спектра сингулярності у бік мен-
ших значень α (рис.7, p=0,3). 

Залежність положення максимумів спектрів 
сингулярності від відстані від об'єкта до площини  
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 Про можливість оптичної діагностики мультифрактальних об'єктів 

 
Рис.8. Залежність положення максимумів спектрів 
сингулярності для поля випромінювання, дифраго-
ваного на мультифракталі 5-го рівня (p=0,3) від 
відстані до площини реєстрації.  

реєстрації для мультифрактала 5-го рівня пока-
зана на рис.8 (p=0,3). Максимум спектра сингу-
лярності граничного поля (тобто поля у площині 
об’єкта) збігається з фрактальною розмірністю 
підтримуючого фрактала. Зі збільшенням z, його 
значення поступово спадає до насичення. 

Дослідження коефіцієнта асиметрії  
Розподіл інтенсивності випромінювання ди-

фрагованого на мультифракталі – асиметричне 
(рис.9) Ступінь асиметрії можна оцінити за до-
помогою коефіцієнта асиметрії, що визначається 
співвідношенням:  

23
2

3

M

M
Ka = ,     (3)  

М2= ( )∫ − dxxfxx
s

)(1 2
0 , М3= ( )∫ − dxxfxx

s
)(1 3

0  – 

моменти другого і третього порядку відповід-

ного розподілу; ∫ ⋅= dxxfx
s

x )(1
0

xfs ∫= )(

, – "центр маси" 

цього розподілу (рис.9);  - нормуючий 
коефіцієнт [9,10]. Точка x0 поділяє розподіл на 
дві частини однакової маси. 

dx

 

Рис.9. Положення "центру маси" x0 розподілу  
інтенсивності.  

Залежність коефіцієнта асиметрії полів, ди-
фрагованих на мультифракталах 3-5 рівнів, від 
відстані від об'єкта до площини реєстрації, пока-
зана на рис.10. Всі залежності мають постійне 
значення коефіцієнта асиметрії Ka у ближній зоні 
дифракції (зона Френеля). Далі його знання змен-
шується до нуля. Розмір зони постійного значення 
коефіцієнта асиметрії залежить від рівня підтри-
муючого фрактала і збільшується у три рази при 
зменшенні рівня фрактала на одиницю. Це пояс-
нюється тріадною структурою набору Кантора.  

На рис.11 показана залежність коефіцієнта 
асиметрії дифрагованого поля від відстані z для 
вагового параметра мультифрактала p, який до-
рівнює 0,3; 0,4; 0,5. 

Для p=0,5 маємо симетричне поле дифракції 
і нульове значення Ka. Зміна параметра p веде 
до зростання коефіцієнта асиметрії. 

 
Рис.10. Залежність коефіцієнта асиметрії поля, що 
дифрагувало на мультифракталах від 3 до 5 рівнів 
(p=0,3), від відстані від об'єкта до площини реєст-
рації.  

 

I 

x0 -b/2 b/2 x Рис.11. Коефіцієнт асиметрії поля, що дифрагувало 
на мультифракталах 5 рівня (p=0,3; 0,4; 0,5) у за-
лежності від відстані від об'єкта до площини ре-
єстрації. 
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Висновки 
Отже, в результаті проведених досліджень 

встановлено, що положення максимуму спектра 
сингулярності поля дифрагованого випроміню-
вання залежить від рівня підтримуючого фрак-
тала. Напівширина спектра сингулярності і кое-
фіцієнт асиметрії поля у ближній зоні залежать 
від вагового параметра мультифрактала p, а роз-
мір зони постійного значення коефіцієнта аси-
метрії залежить від рівня підтримуючого фрак-
тала. 
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ЕЛЕМЕНТАРНІ  ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ  СИНГУЛЯРНОСТІ 

Розглянуто елементарні поляризаційні структури, які включають обидва типи поляризаційних 
сингулярностей: s-контури та С-точки. Наведено дані комп’ютерного та фізичного моделювання. 
Результати досліджень розповсюджені на випадок квазіоднорідно поляризованих полів. 

Elementary polarization structures containing both types of polarization singularities, such as 
s-contours and C-points are considered. The results of computer simulation and physical modeling are 
presented. The obtained results are extended to the case of fields with quasi-uniform state of polarization. 

Останнім часом у дослідженнях статистичних 
полів все частіше застосовуються методи топо-
логії, що базуються на фундаментальних власти-
востях нашого простору і є потужним інструмен-
том дослідження просторово розподілених вели-
чин [1-12]. Топологічні методи дають можли-
вість встановити взаємозв’язок між особливими 
(сингулярними, стаціонарними) точками вели-
чини, яка досліджується, та визначають її якісну 
поведінку в області аналізу. 

Для монохроматичного векторного поля та-
кими особливими множинами є дисклінації – 
множини точок, на яких трансверсальні компо-
ненти поля досягають нульового значення у де-
який момент часу, та поляризаційні сингуляр-
ності, які визначають якісну поведінку параметрів 
поляризаційних еліпсів, уздовж яких рухається 
кінець електричного вектора tE

r
[1,3-6]. У парак-

сіальному наближенні просторовий розподіл 
поляризаційних еліпсів містить поляризаційні 
сингулярності двох типів: S-поверхні та С-лінії 
[1,3-6]. На S-поверхнях поле поляризоване ліній-
но, відповідно невизначеним є напрямок обер-
тання кінця електричного вектора tE

r
. Ці поверхні 

поділяють поле на області з лівою та правою 
поляризацією. С-лінії – лінії циркулярної поля-
ризації поля, які характерні тим, що вздовж них 
поляризаційний еліпс вироджується у коло і, 
відповідно, невизначеним є напрямок головної 
осі (азимута) поляризаційного еліпса. При обході 
С-лінії вздовж замкнутого контуру азимут поля-
ризації здійснює поворот на кут кратний π [1,5]. 
У площині спостереження, ортогональній до 

напрямку розповсюдження поля, S-поверхні, С-
лінії та дисклінації є відповідно s-контурами, С- і 
d-точками [6]. 

З поляризаційними сингулярностями і дисклі-
націями можна пов’язати іншу систему сингу-
лярностей – сітку вихорів різниці фаз [7], яка 
визначається, вихорами фази ортогональних 
компонент поля. Як переваги використання такої 
системи сингулярностей відзначимо можливість 
точного виміру характеристик окремо взятого 
вихору різниці фаз методами інтерферометрич-
ної фазометрії [7,8]. На відміну від цього, вимір 
характеристик s-контурів, C-точок традиційними 
методами поляриметрії має певні недоліки. Тра-
диційні методи не дають можливості точно вста-
новити наявність сингулярності в тій чи іншій 
точці простору, що при топологічному аналізі 
поля переводить їх у розряд допоміжних методів 
досліджень. 

Природно, щоб вивчити загальну топологічну 
будову векторного поля (більш чітко зрозуміти 
поведінку поляризації), необхідно розглянути 
деякі елементарні поляризаційні структури, які 
пов’язані з s-контурами та С-точками і дисклі-
націями.  

Елементарні поляризаційні ситуації, що вини-
кають у векторному полі, були всебічно розгля-
нуті в [1,3,4] в областях, що прилягають безпо-
середньо до поляризаційних сингулярностей. Але 
аналіз носив локальний характер і включав лише 
один тип поляризаційних сингулярностей. Водно-
час, як показано в роботі [6], усі типи сингуляр-
ностей векторних полів взаємно визначають одна 
одну. 
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Тому, з нашої точки зору, доцільно було б 
розглянути прості за поляризаційною структурою 
поля, що включають обидва типи поляризаційних 
сингулярностей: s-контур і С-точку. Таку мож-
ливість дає розроблений вихровий аналіз [7]. 

Природно, що найбільш "прості" векторні 
поля містять s-контури з мінімальною кількістю 
(два) вихорів різниці фаз. Щоб область, обмежена 
s-контуром мала відмінний від нуля сумарний 
топологічний заряд (Ic=±1/2), ці вихорі повинні 
належати різним ортогональним компонентам [7], 
тобто сумарне поле можна розглядати як супер-
позицію двох ортогонально поляризованих ви-
хрових пучків. 

Припустимо для простоти, що обидва вихро-
вих пучки утворені ізотропними вихорами [9]. 
У полярній системі координат із початком у 
центрі вихору комплексна амплітуда такого пуч-
ка описується співвідношенням: 

( ){ } 0)0(,exp)()( 0 =Φ+Φ= A  SjrArU ,    (1) 
де S=±1 – топологічний заряд, Φ0 – початкова 
фаза вихрового пучка, A(r) – модуль амплітуди, 
в центрі вихору рівний нулю. 

Нехай вихрові пучки поширюються паралель-
но один до одного і центри вихорів знаходяться 
на відстані 2l. Введемо декартову систему коор-
динат (X,Y,Z) так, щоб її початок був на однако-
вій відстані від обох дислокацій, вісь OY прохо-
дила б через обидва вихорі і напрямок осі OZ 
збігався б з напрямком поширення пучків. 

Легко показати, що контур, який відповідає 
довільній різниці фаз ∆ϕ, визначеній з точністю 
до π, описується співвідношенням: 
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де ),ctg( ∆Φ−ϕ∆=β 0201 Φ−Φ=∆Φ  – різниця 
початкових фаз вихрових пучків, S1, S2 – топо-
логічні заряди. 

Якщо S1 і S2 одного знака, то (2) трансформу-
ється до вигляду: 

[ ] [ 2222 1 β+=+β− lYlX ] .  (3) 
Якщо S1 і S2 відрізняються знаком, то (2) пе-

реходить у співвідношення: 
222 2 lXYYX =β−− .               (4) 

Рівняння (4) визначає контури гіперболічного 
типу, тобто незамкнуті. Тому більш докладно 
проаналізуємо лише (3), що є рівнянням кола з 

радіусом і положенням центру, які зумовлені від-
станню між вихорами і співвідношенням різниці 
фаз ∆Φ, ∆ϕ. Відзначимо, що у випадку форму-
вання сумарного поля анізотропними вихорами 
[9], (3) трансформується у рівняння еліпса. Ана-
логічними співвідношеннями описуються контури 
сумарного поля, що утворене вихорами більш 
складної структури, якщо відстань між ними 
менша, ніж розміри зони ядра вихору [1], облас-
ті, в якій еквіфазні лінії дислокацій компонент 
практично прямі і вихрове поле компоненти мо-
же бути описане лінійним наближенням. 

Повернемося до співвідношення (3). Нехай 
поперечні розміри вихрових пучків значно пе-
ревищують відстань між дислокаціями і A1(r)≈ 
≈µA2(r), де µ=const. Тоді можна стверджувати, що 
для будь-якої точки поля, за винятком області 
поля, що безпосередньо прилягає до центрів ви-
хорів, де А1 і А2 досягають нульового значення, 
виконується співвідношення: 

)(2)(1 ,, lYXAlYXA +µ≈− .           (5) 
Зв'язок між відношенням модулів амплітуд 

компонент, різницею фаз і розмірами півосей 
еліпсів визначається виразом [10]: 

ϕ∆ζ=θ sin)2(sin2sin ,                     (6) 
де tgθ=b/a, b, a – мала і велика піввісь поляриза-
ційного еліпса відповідно, tgζ=µ. 

З (6) випливає, що відмінність поляризаційних 
характеристик, яка визначається різницею екс-
центриситетів еліпсів у різних точках поля, прак-
тично однозначно визначаються відмінністю δ= 
=∆ϕ(X1,Y1)−∆ϕ(X2,Y2) в різниці фаз. Будемо вва-
жати, що поляризаційні характеристики поля в 
цих точках відрізняються мало, якщо |δ|≤π/10, 
що відповідає зміні tgθ=b/a на величину порядку 
0,2. З (3) випливає, що область, у якій спостері-
гаються істотні відмінності поляризаційних ха-
рактеристик поля, порівнянна за розмірами і 
локалізацією з областю, яка обмежена контурами 
різниці фаз, що обумовлена співвідношенням 
|∆ϕ−∆Φ|>π/10. Рівняння таких контурів опису-
ється виразом: 

[ ] 222 103 lYlX =+±   (7) 
незалежно від різниці фаз ∆Φ у вихрових пучках, 
тобто визначається тільки відстанню між дисло-
каціями. Причому контур різниці фаз, що відпо-
відає ∆Φ, з точністю до π, – пряма, яка проходить 
через центри обох вихорів. Проведений розгляд 
ілюструється рис.1. 
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a)  б)          в) 

Рис.1. Характеристики контурів різниці фаз і лока-
лізація C-точок у залежності від різниці фаз між 
вихровими пучками. 

З рис.1а можна побачити, що при ∆Φ→0  с-
контур – коло з діаметром, що дорівнює відстані 
між вихорами. Обидві С-точки знаходяться на 
однаковій відстані від дислокацій. При ∆Φ→π/2 
(рис.1в) одна з С-точок прагне зайняти положен-
ня на прямій, що з'єднує вихорі, а друга розташо-
вана на безмежності. Рис.1б відповідає ∆Φ=π/4. 

На рис.2-5 наведено результати комп’ютер-
ного моделювання елементарних поляризаційних 
сингулярностей, що утворені внаслідок інтерфе-
ренції ортогонально-поляризованих вихрових 
пучків. При цьому змінювались не тільки різни-
ця фаз між вихровими пучками, а і параметри 
самих дислокацій, такі як знак, кривизна ек-
віфазних ліній у зоні ядра вихора. Всі параме-
три, яким відповідає результат інтерференції, 
наведено у правому нижньому куту рис.2-5. 
Тут указано кривизну фронту вздовж осей OX 
та OY, відстань, різницю фаз між вихровими пу-
чками, а також збігаються чи ні знаки вихорів. 
Рис.2-5a,б ілюструють поведінку еквіфазних лі-
ній вихорів, що інтерферують. Рис.2-5в відпові-
дає полю різниці фаз результуючого поля. По-
ложення s- та c-контурів вказано стрілками. 
Значення фази та різниці фаз у конкретних 
областях поля позначено рівнями сірого. Від-
повідність між рівнем сірого та фазою, ризни-
цею фаз наведена на рис.2-5г. Величина фази 
змінюється в межах 0÷2π. На відповідність 
кольору та конкретного значення фази вказує 
нижній рядок цифр. Величину різниці фаз на-
ведено з точністю до модуля π. Відповідність 
між рівнем сірого та величиною різниці фаз 
вказана у нижньому рядку цифр. 

Рис.2 відповідає інтерференції ізотропних 
вихорів з різницею фаз між вихровими пучками 
∆Φ=0,5π. Як і передбачалося, всі контури різ-
ниці фаз – кола. Рис.3 ілюструє той факт, що 
доки відстань між центрами вихрових пучків 
така, що еквіфазні лінії в зоні ядра можна вважати 
прямими, контур різниці фаз, який відповідає 

за точність до модуля різниці фаз між вихровими 
пучками плюс π/2, замкнений, та має розміри, 
сумірні із відстанню між центрами дислокацій. 
Природно, що форма контуру при цьому спо-
творюється При подальшому рості кривизни 
еквіфазних ліній поля фази вихорів, що інтер-
ферують, або збільшені відстані між ними, такі 
контури розриваються та трансформуються в 
контури зі складною формою, наприклад у ви-
гляді спіралей (рис.4). Для порівняння на рис.5 
наведено результати інтерференції вихорів, зна-
ки топологічних зарядів яких різні. Як бачимо 
з рис.5, навіть для ізотропних вихорів усі кон-
тури різниці фаз незамкнуті. 

Окремо зупинимося на рис.3. Як можна по-
бачити, внутрішній s-контур, який проходить 
через центри вихрових пучків, оточено групою 
додаткових s-контурів. Тобто утворилась струк-
тура вкладених s-контурів типу "матрьошки". 
Причому у базисі розкладу на зовнішніх кон-
турах вихорів різниці фаз немає. З цього факту 
витікає два висновки: 

1. Зміна азимуту лінійної поляризації при об-
ході зовнішнього контуру не досягає π. Тобто, 
сумарний топологічний заряд C-точок у середині 
кожного зовнішнього s-контуру (включаючи C-
точки, які лежать всередині s-контурів, що ото-
чені контуром) дорівнює нулю. 

2. На кожному зовнішньому s-контурі обов’яз-
ково є хоча б одна точка народження та анігіля-
ції дисклінацій. Тобто при зміні базису розкладу, 
при певному його положенні відносно почат-
кового базису (рис.3), повинні утворитися два 
різнофазових вихорі, що відповідають фазовим 
вихорам однієї ортогональної компоненти. 

Цей факт ілюструється рис.6. Кожний наступ-
ний рисунок на рис6. відрізняється від попере-
днього поворотом базису розкладу на величину 
0,125π. Вихорі на рис.6 позначено білими з чор-
ним крапками. Вихорі, що відповідають почат-
ковому базису, позначено цифрами 1 і 2. При 
зміні базису розкладу (рис.6б) вони починають 
зсуватися за годинниковою стрілкою. На цьому 
ж рис.6б бачимо, що у зоні спостереження на 
зовнішньому s-контурі (другому від контуру з 
вихорами 1,2) візуалізувалася точка народження 
дисклінацій. На рис.6б вона позначена літерою 
b. На рис.6в від цієї точки у різних напрямках 
уздовж s-контуру прямують вихорі 3 та 4. Напря-
мок їхнього руху вказано маленькими стрілками. 
З рис.6г видно, що на першому зовнішньому s-
контурі також народилися два вихорі – 5 і 6. 
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Причому пари вихорів 3,4 та 5,6 рухаються у 
протилежних напрямках. Переміщення пари 
вихорів при зміні базису розкладу триває до їх 
зустрічі на іншому боці s-контуру та анігіляції. 
Така точка вказана літерою a на рис.6к. Цікаво 
відзначити, що на внутрішньому s-контурі також 
є точки народження та анігіляції дисклінацій. Про 
це свідчить рис.6й, на якому можна побачити 
додаткову пару вихорів 7 та 2′.  

Поширимо отримані результати на статистичні 
поля з квазіоднорідною поляризацією. Очевидно, 
що в цьому випадку, незалежно від різниці фаз 
між компонентами, можна вибрати базис роз-
кладу, в якому сітки вихорів ортогональних за 
поляризацією компонент близькі за структурою, 
тобто відстань між сусідніми дислокаціями од-
ного знака ортогональних компонент 2lv невелика 

у порівнянні із середніми розмірами спеклів. Та-
кій ситуації відповідає поле, розсіяне об'єктами 
типу матового скла. 

Як відзначалося в [1], чим більш однорідно 
поляризоване поле, тим менша ця відстань. У 
граничному випадку фазові вихорі компонент 
збігаються, що відповідає скалярному випадку 
[1]. Очевидно, що для квазіоднорідно поляризо-
ваного поля, за винятком областей, що безпосе-
редньо прилягають до нулів, виконується (5), 
причому тим точніше, чим менша відстань між 
нулями (більша ступінь кореляції ортогональних 
компонент). Якщо 2lv сумірна розмірам зони ядра 
вихору або менша, то розміри зон, де спостеріга-
ються істотні відмінності поляризаційних харак-
теристик поля, визначаються із співвідношень 
типу (7). 

 
Рис.2. Різниця фаз ізотропних вихорів одного знаку. 

 
Рис.3. Різниця фаз анізотропних вихорів одного знаку. 

 
Рис.4. Різниця фаз анізотропного і ізотропного вихо-
рів одного знаку. 

 
Рис.5. Різниця фаз ізотропних вихорів протилежного 
знаку. 
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Рис. 6. Точки зародження та анігіляції вихорів на s-контурах, утворених анізотропними вихорами одного знаку.
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Рис. 7. Схема експериментального моделювання 
елементарних поляризаційних областей. 1 – платі-
вка λ/4, 2,7,17 – світлоподілювачі, 3 – комп’ю-
терно синтезована голограма, 4,5,6, 14,15,16 – роз-
ширювачі світлового пучка, 8,12,18 – поляризатори, 
9 – дзеркало на п’єзокераміці, 11,13 – дзеркала. 

З роботи [9] випливає, що середні розміри 
спеклів скалярного поля визначаються довжи-
ною кореляції поля lcoh. Оскільки lcoh визначаєть-
ся, насамперед, поперечними розмірами об'єкта, 
що розсіює, і відстанню до площини спостере-
ження, будемо для простоти припускати, що lcoh 
однакова для обох компонент (фізична ситуація, 
яка реалізується найбільш часто). Очевидно, що 
відношення середньої відстані між сусідніми 
дислокаціями одного знака ортогональних ком-
понент vl2  до lcoh визначає відносні розміри зон, 
у яких значно змінюються поляризаційні харак-
теристики поля. При збільшенні відстані між 
сусідніми дислокаціями ортогональних компо-
нент до розмірів зони локальної структури ви-
хору [1], еквіфазні лінії поля дислокації вже не 
можна вважати прямими. Проте, з нашої точки 
зору, викривлення еквіфазних ліній не повинно 
призвести до істотних змін розмірів зон, у яких 
значно змінюються поляризаційні характерис-
тики поля. Про це ж свідчать результати комп’ю-
терного моделювання елементарних поляриза-
ційних сингулярностей. Тому відношення 2 vl /lcoh 
і в цьому випадку повинно бути важливим ін-
формативним параметром. 

Очевидно, що подальші дослідження в цьому 
напрямку дозволять установити зв'язок між ло-
кальними та інтегральними поляризаційними 
характеристиками векторного поля. 

Фізичне моделювання елементарних поляри-
заційних областей було проведено в експери-
ментальному розташуванні наведеному на рис.7. 
Лазерний пучок направлявся в подвійний інтер-
ферометр типу Маха-Цандера. Перед світлопо-

ділювачем 2 встановлювалася фазообертаюча 
платівка λ/4, що перетворювала лінійну поляри-
зацію в циркулярну. В одному з каналів інтер-
ферометра встановлювалася синтезована голо-
грама 3, що була отримана за методикою [11,12]. 
В результаті дифракції на такій голограмі гаусо-
вий пучок набував дислокації хвильового фрон-
ту з одиничним топологічним зарядом. Після 
розширення і фільтрації коліматором 4,5,6 утво-
рювався циркулярно-поляризований вихор, 
близький до ізотропного. Такий пучок направ-
лявся у внутрішній інтерферометр. У плечах 
цього інтерферометра розміщалися схрещені 
поляризатори 8,12, тобто формувалися ортого-
нально поляризовані вихрові пучки. Одне із дзер-
кал інтерферометра 9 установлювалося на п’єзо-
кераміку, що давало можливість варіювати різ- 

 
Рис.8. Результати експериментального моделювання 
елементарних s-контурів. (a)–(г), та (д)–(ж) відпо-
відають різним різницям фаз між вихровими пуч-
ками. (a)–(г) ілюструє рух дислокацій при деякій 
невизначеній різниці фаз. (д)–(ж) відповідає різниці 
фаз порядку |π/2|. (з),(і) – експериментально знайдені 
s-контури. 
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ницю фаз між пучками в межах ∼3/2π. За допо-
могою світлоподілювача 10 дзеркал 9,11 зміню-
валася відстань між вихорами і задавався одна-
ковий напрямок поширення пучків. За допомо-
гою поділювача 17 сумарне поле змішувалося з 
опорним пучком і в площині Р спостерігалася 
інтерференційна картина. Для візуалізації руху 
дисклінації вздовж s-контуру після поділювача 
17 встановлювався поляризатор 18. Для фіксації 
положення інтерференційної вилочки в площині 
спостереження організовувався репер у вигляді 
дифракційної картини від прямокутного отвору. 

Результати експериментальних досліджень 
ілюструються рис.8. Рис.8a-г і рис.8д-ж відпо-
відають різній різниці фаз ∆Φ між пучками, що 
містять вихорі. Нумерація рисунків (a-ж) відби-
ває орієнтацію вихідного поляризатора (крок 
азимута  поляризатора ∼π/4). Як видно з рис.8, 
дислокація, що візуалізує дисклінацію при зміні 
орієнтації вісі пропускання поляризатора руха-
ється вздовж деякого замкнутого контуру. Роз-
міри і форма контуру змінюються при зміні різ-
ниці фаз. Траєкторії прямування дислокації, її 
положення при конкретному азимуті наведено 
на рис.8з,і. Відхилення форми s-контуру від ко-
ла викликане наявністю залишкових аберацій і 
відповідно більш складною формою еквіфазних 
ліній поля вихору. Ці ж s-контури приведені на 
рис.8а,д. 

Отже, розгляд на основі вихрового аналізу 
елементарних поляризаційних структур, що 
включають обидва типи поляризаційних сингу-
лярностей (s-контури і С-точки), дозволив по-
глибити наше уявлення про квазіоднорідно по-
ляризовані поля і встановити, що відстань між 
сусідніми дислокаціями одного знака ортогона-
льних за поляризацією компонент визначає 
розміри областей, у яких спостерігається значні 
відмінності поляризаційних характеристик. 
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ВПЛИВ  ЗАЛЕЖНОСТІ  СЕРЕДНЬОЇ  КОНЦЕНТРАЦІЇ   
ТВЕРДОГО  РОЗЧИНУ  НА  ХАРАКТЕР  РОЗПОДІЛУ   

ЗА  РОЗМІРАМИ  В  УМОВАХ  ДИСЛОКАЦІЙНОЇ  ДИФУЗІЇ 

У рамках теорії ЛСВ досліджено вплив залежності середньої концентрації твердого розчину 
від другого центрального моменту функції розподілу на характер розподілу за розмірами в умо-
вах дислокаційної дифузії. В процесі дослідження проведено уточнення виразу середньої кон-
центрації, шляхом її розкладу в ряд Тейлора та врахування другого члена в розкладі. Розрахунок 
проведений для функцій розподілу за розмірами  f(ρ), вираженої у змінній ρ=r/rk та f(u) у змінній 
u=r/rg. У результаті показано, що значення запираючої точки, а відповідно і самої функції роз-
поділу залежать, від другого центрального моменту. 

The influence of dependence of average solid solution concentration on the second central moment 
of distribution function on distribution character by the sizes at dislocation diffusion condition is 
investigated within the LSW theory. During research the expression of average concentration is 
specified by its expansion in Tailor series and restricting second term in expansion. The calculation is 
carried out for distribution functions by sizes f(ρ) that expressed in variable ρ=r/rk and on f(u) in 
variable u=r/rg. It is shown that values of closing point and accordingly of distribution function are 
depend on the second central moment. 

Вважається, що кількість дислокаційних ліній, 
які перетинають поверхню кожної частинки або 
закінчуються на ній, постійна, а коефіцієнт дифу-
зії вздовж дислокацій набагато більший коефіці-
єнта об’ємної дифузії (Dg>>Dv). Тому в реальних 
сплавах, що зміцнені некогерентними частинка-
ми, більш вірогідний їх обхід дислокаціями [1-3]. 
Механізм росту, що розглядається, можливий 
при виконанні умови Dg⋅2zq>>Dv⋅4πr2, тобто 

v

g

D
zqD

r
π

<<
2

,                           (1) 

де z – кількість дислокаційних ліній, які перети-
нають частинку радіуса r, q – переріз дислока-
ційної трубки. 

Швидкість росту (розчинення) окремої час-
тинки радіуса r може бути визначена з рівняння 

mjr
dt
d

υ=
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3
4 ,                      (2) 

де υm – мольний об’єм розчиненої речовини. 
Потік j дорівнює 
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⋅= 2 ,                 (3) 

rRdRdc =)/(  – градієнт концентрації на поверхні. 

Коефіцієнт концентрації може бути отрима-
ний шляхом розв’язання рівняння стаціонарної 
дифузії при умові сферичності симетрії 
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c += 1 .                          (5) 

Константи інтегрування c1 та cr знаходять з 
граничних умов: при R=r, c=cr; при R=∞, c=<c>; 
де cr і <c> – відповідно концентрація розчиненої 
речовини на межі з частинкою і середня концен-
трація [4]. В результаті отримуємо 
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><−

= cr
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звідки 
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Якщо врахувати (7) і (3), то вираз швидкості 
росту (2), який називається рівнянням руху, буде 
мати вигляд 

( r
gm cc

r
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dt
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−><
π
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υ
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34

2
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Останнє рівняння можна переписати так 
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де враховано, що середній <r> і критичний rk 
радіуси частинок збігаються, а рівняння Гіббса-
Томсона 
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Якщо (9) об'єднати з рівнянням неперервності 
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і законом збереження об’ємної долі дисперсної 
фази у вигляді  

∫
∞π

=Φ
0

),(
3

4 3 drtrfr ,               (11) 

то отримана система рівнянь буде замкненою. 
Для її розв’язку скористаємося методом безроз-
мірних параметрів. З цією метою перейдемо до 
безрозмірних величин 
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де rk=ϕ(t); . )/(2 RTczqDA mg πσυ= ∞

Якщо у рівнянні неперервності перейти від 
диференціювання по r і t до диференціювання по 
ρ, то змінні розділяються і воно приймає вигляд  
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де υk – швидкість росту частинок критичного 
розміру в безрозмірних змінних 
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Підставляючи рівняння (14) та її похідні в 
рівняння (13), отримаємо 
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Умова унімодальності функції розподілу, тобто 
кривої з одним максимумом, вимагає, щоб много-
член п’ятого ступеня у знаменнику рівняння (16) 
мав три дійсних кореня, два з яких збігаються. 
Отже, повинно виконуватись співвідношення 

))(()(11 225 dsba
kk

+ρ+ρρ+ρ−=
υ

+ρ
υ

−ρ .  (17) 

Якщо прирівняти коефіцієнти при однакових 
ступенях у лівій та правій частині (17), отримаємо 
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Співвідношення (17) виконується тим точні-

ше, чим ближче значення b до точного значення 
від’ємного кореня рівняння п’ятого ступеня (а= 
=1,25 відповідає точному додатньому кореню рів-
няння), що стоїть в знаменнику (16). При даних b 
і υk рівняння (17) розв'язується з точністю до 10-4. 

Інтегрування (16) при вказаних умовах дозво-
ляє отримати функцію розподілу для росту, що 
контролюється коефіцієнтом дифузії речовини 
вздовж дислокаційних трубок 
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де α=2,8999997≅2,9; β=1,6934097≅1,7; γ= 
=1,7032952≅1,7. У такому вигляді функція роз-
поділу вперше отримана у роботі [5]. Повернув-
шись до старих змінних r і t, отримаємо 
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Постійна інтегрування C′ визначається з рівняння 
(11) шляхом підстановки у нього виразу (17) 
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Графічно f(ρ) представлена на рис.1. Двічі, 
при ρ=0 та ρ=1,25, функція f(ρ) перетворюється у 
нуль. Максимального значення функція f(ρ) 
досягає в точці ρ=1,131. 

ни 

Спробуємо дослідити, як впливає залежність 
середньої концентрації твердого розчину від дру-
гого центрального моменту функції розподілу на 
характер розподілу за розмірами в умовах дисло-
каційної дифузії. Враховуючи формули (1)-(8) та 
рівняння Гіббса-Томсона у вигляді (10), а також 
приймаючи <r>≡rk, середня концентрація 
речови

><
α+>=<>=< ∞ r

crcc ,               (20) 
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де  . )/(2 RTc mσυ=α ∞
Розкладемо вираз для <c> у ряд Тейлора і об-

межимося другим членом у розкладі [6] 
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Якщо врахувати, що 
<r–<r>>=0,    <r>≡rk,  

<r2–2r<r>+<r>2>=<r2>–2<r>2+<r>2=<r2>–<r>2, 
то отримуємо: 
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У виразі (21) позначимо , і рівняння 
(7) перепишеться  
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Тоді рівняння швидкості росту набуде вигляду  
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Співвідношення (23) разом з рівнянням непе-
рервності і законом збереження об’ємної долі 
дисперсної фази утворюють замкнену систему 
рівнянь. У системі рівнянь виконаємо дії, анало-
гічні проведеним у попередньому випадку, отри-
маємо 
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Переходимо до змінної ρ і спрощуємо вираз 
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Підставляючи співвідношення (25) та його по-
хідну в (24), отримаємо 
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Аналогічно до попереднього випадку враху-
ємо умову унімодальності функції розподілу. 
Отже, повинно виконуватись співвідношення 
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Рис.1. Функція розподілу, коли ріст частинок лімі-
тується дислокаційною дифузією, виражена у 
змінній ρ. 
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Якщо прирівняти коефіцієнти при однакових 
ступенях у лівій і правій частині (27) та провести 
розрахунок для значень ε від 1 до 1,25 з інтерва-
лом 0,05, то отримаємо результати наведені у 
таблиці 1. 

Інтегрування (26) дозволяє отримати функцію 
f(ρ) для росту, що контролюється коефіцієнтом 
дифузії речовини вздовж дислокаційних трубок. 

Для цього запишемо вираз (26) у вигляді 
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Проінтегрувавши (28) отримаємо 
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У залежності від ε змінюються коефіцієнти 
a, b, c, d, 1/υk , а відповідно до них і коефіцієнти 
А, B, C, D, E, F. Ця залежність показана у таб-
лиці 2. 

Отже, підставляючи у рівняння (29) значення 
коефіцієнтів a, b, s, d, 1/υk, А, B, C, D, E, F для 
відповідних значень ε можна отримати функцію  
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Вплив залежності середньої концентрації твердого розчину на  характер  розподілу  за  розмірами 

Таблиця 1. Залежність значень коефіцієнтів a, b, c, d, 1/υk  від значення ε. 

ε a b c d 1/υk 

1,00 1,25 2,06329 0,43671 3,78643 12,20701 
1,05 1,19047 1,96503 0,41592 3,71182 9,56453 
1,10 1,13636 1,87571 0,39701 3,43441 7,57961 
1,15 1,08695 1,79416 0,37975 3,12928 6,06905 
1,20 1,04167 1,71940 0,36392 2,86309 4,90573 
1,25 1 1,65063 0,34937 2,62947 4 

 
Таблиця 2. Залежність значень коефіцієнтів A, B, C, D, E, F від значення ε. 

ε A B C D E F 
1,00 –4 –2,9 0,375 1,6934097 3,4659034 0,97453 
1,05 –4 –2,9 0,3571429 1,6934097 3,4659034 0,934946 
1,10 –4 –2,9 0,3409091 1,6934097 3,4659034 0,8924485 
1,15 –4 –2,9 0,3260869 1,6934097 3,4659034 0,8536463 
1,20 –4 –2,9 0,3125 1,6934097 3,4659034 0,8180777 
1,25 –4 –2,9 0,3 1,6934097 3,4659034 0,7853546 
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Рис.2. Функція розподілу в умовах дислокаційної дифузії f(ρ) в залежності від зміни значення ε=1,10 (а),  

ρ ρ 

ε=1,15 (б), ε=1,20 (в), ε=1,25 (г). 
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розподілу у змінній ρ для будь-якого значення 
в інтервалі ε від 1 до 1,25.  

Графічна залежність f(ρ) для вибраних зна-
чень ε представлена на рис.2.  

Як бачимо, зміна ε впливає на вигляд функції 
розподілу f(ρ) у змінній ρ=r/rk, що призводить 
до зміни висоти максимуму функції розподілу і 
зміщення запираючої точки. 

Виконаємо дії, проведені з функцією f(ρ), 
для функції f(u) [7,8]. Графічна залежність f(u) 
зображена на рис.3. 

Запишемо отримане рівняння (23) у вигляді 
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а швидкість росту в розрахунку на одиницю 
довжини радіуса частинки 
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звідки після диференціювання отримаємо 
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Швидкість росту частинок в безрозмірних 
величинах 
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або, підставляючи значення r&  (30), отримаємо 
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З рівняння (36) бачимо, що введення зміни у 
рівняння для швидкості росту не впливає на 
функцію розподілу частинок за розмірами, вона 
не залежить від значення ε. 

Порівнюючи отримані результати для f(ρ) та 
f(u) можна зробити висновок, що розрахунок 
зручніше проводити у змінній u, оскільки перехід 
до змінної ρ ускладнює процес розрахунку. 
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Рис.3. Функція розподілу, коли ріст частинок лімі-
тується дислокаційною дифузією, виражена у 
змінній u. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 
УНІВЕРСИТЕТСЬКОГО ЗАКЛАДУ 

Запропоновано основні напрями розвитку інформаційної системи такого закладу, яким є 
державний університет. Сформульовано окремі системні вимоги до компонент, обгрунтовано 
вибір найбільш пріоритетних завдань, пов’язаних з інформатизацією та автоматизацією процесів, 
необхідних для побудови автоматизованої інформаційної системи. Особливу увагу надано ана-
лізу та синтезу функціональних вимог до наукової бібліотеки університету при її трансформації у 
головний елемент автоматизованої інформаційної системи з мережецентричною технологією 
обслуговування абонентів. Відзначено необхідність побудови спеціалізованої інфраструктури 
реалізації цифрових інформаційних ресурсів зовнішнім споживачам на комерційних засадах. 

The basic directions of development of university information system are offered. The system re-
quirements to components are formulated. The choice of the most priority tasks of automation and in-
formation of processes, necessary for construction of the automated information system is reasonable. 
The results of the analysis and synthesis of the functional requirements in scientific library during its 
transformation in a main element of the automated information system with service on the basis of 
network technologies are given. The necessity of creation of an infrastructure of realization of digital 
information resources to the external consumers on commercial terms is marked. 

При розв’язуванні задач інформатизації уні-
верситету, та ще в умовах обмеженого фінансу-
вання, необхідно визначити основні напрями роз-
витку існуючої інформаційної системи, маючи 
на меті поетапне створенння автоматизованої 
інформаційної системи (АІС) на базі перспектив-
них інформаційних технологій. Зазначимо, що 
матеріалом для цієї статті послужили проблеми, 
які існують у Чернівецькому державному універ-
ситеті у справі інформатизації його діяльності і 
які, мабуть, спільні для багатьох університетів. 

Важливо зрозуміти, що саме із уже існуючої 
інформаційної системи університету доцільно 
вважати пріоритетним для розвитку, визначити 
раціональну послідовність модернізації існуючих 
і створення нових системних компонент для отри-
мання властивостей АІС. 

Як відомо, системою в широкому розумінні 
називають сукупність взаємозв’язаних елементів, 
функціонуючих у визначеному оточенні, реалі-
зація функцій якими, разом із взаємодією між 
ними, дозволяє оптимально досягти спільних 
цілей [1]. АІС може бути визначена як об’єднання 
автоматизованих інформаційних процесів, тех-
нічних засобів і програмного забезпечення з 
метою досягнення можливостей задовільнити 
інформаційні потреби і реалізувати відповідні 
цілі. 

Варто підкреслити, що оточенням інформа-
ційноі системи університету в сучасних умовах 
відкритого суспільства є високоінформатизована 
світова наука та освіта, інтеграція до яких мож-
лива тільки за умови відповідної інформатизації 
власних наукових, освітянських та управлінських 
процесів на базі найновіших інформаційних тех-
нологій. 

Створення та розвиток цифрових інформа-
ційних ресурсів (ЦІР), впровадження мереже-
центричної технології обслуговування кори-
стувачів АІС 

Виходячи з цілей та технологій продукування 
наукових знань, підготовки випускників універ-
ситету із заданими освітянсько-кваліфікаційними 
рівнями, неважко зробити висновок, що ядром 
(головним елементом) існуючої інформаційної 
системи є і будуть залишатись інформаційні 
ресурси наукової бібліотеки. 

До інформаційних ресурсів наукової бібліо-
теки у широкому розумінні можна віднести крім 
власне бібліотечних книжок, журналів тощо та-
кож інформаційні ресурси підрозділів університе-
ту, включаючи їх наукові та інші праці, які надру-
ковані або впроваджені, але не представлені у 
бібліотеці. Такі результати складають немалий 
доробок підрозділів і університету в цілому у 
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сфері науки і розробок, однак у традиційній біб-
ліотечній технології не фіксуються як надбання 
бібліотеки і не стають її інформаційними ресур-
сами. 

Прикладами інформаційних ресурсів підроз-
ділів є спеціалізовані бібліотеки при кафедрах 
та науково-дослідних центрах, патентно-інфор-
маційному відділі, групі метрології та стандар-
тизації. 

Зауважимо, що процеси, подібні до бібліотеч-
них, використовуються у навчальній і науковій 
частинах та в інших управлінських підрозділах 
університету при роботі з документами. Завдання 
впорядкування документообігу канцеляріі, як 
відомо, вимагає комплектування фонду докумен-
тів, їх збереження та оперативного пошуку. За 
подібними технологіями документообігу працю-
ють відділ кадрів, бухгалтерія. 

Для наукової бібліотеки університету, в якій 
багато років створювались, удосконалювались і 
тепер відлагоджено здійснюються традиційні 
інформаційні процеси, головною є орієнтація на 
розширення та обслуговування бібліотечного 
фонду. Наукова бібліотека розв’язує важливі 
проблеми комплектування, виконання повного, 
правильного та точного бібліографічного опису, 
збереження багаточисельного старанно підібра-
ного фонду, намагаючись задовільнити не тільки 
сучасні, але і майбутні потреби своїх абонентів - 
працівників і студентів університету. На це ви-
трачається значна частина коштів та праці, але в 
умовах, коли стрімко розгортається комп’ютери-
зація бібліотечної справи, традиційні бібліотечні 
технології неспроможні задовільнити існуючі 
потреби абонентів. Наприклад, бібліотека, яка не 
має мережевого комп’ютерного зв’язку з бібліо-
течним оточенням, що використовує електронні 
технології, не може здійснювати ефективне об-
слуговування по лінії МБА. Не кажучи вже про 
те, що така бібліотека якби прирікає себе на по-
стійно зростаючу ізоляцію від світових інформа-
ційних ресурсів, бо останні все більше і більше 
переводяться на комп’ютеризоване обслугову-
вання. 

Комп’ютеризація бібліотечної справи – пере-
від її інформаційних ресурсів на електронні носії 
для використання за сучасними комп’ютерними 
технологіями з можливістю доповнень відсутньої 
інформації з мережі світових інформаційних ре-
сурсів – тепер уже не данина моді, а визначальна 
необхідність. Створення автоматизованої інфор-
маційної системи університету, яка б відповідала 
таким вимогам, треба, мабуть, вважати однією із 

найосновніших справ в осучасненні вищого нав-
чального закладу України. 

Виникає запитання: з чого починати, створюю-
чи АІС університету? 

Технологічний компонент, що дає науковій 
бібліотеці у складі АІС університету необхідні 
функціональні можливості, можна отримати 
впровадженням сучасних інформаційних техно-
логій створення цифрових інформаційних ресур-
сів (ЦІР). Такі ресурси створюються з існуючих 
актуальних фондів наукової бібліотеки, цифро-
вих ресурсів зовнішніх інформаційних систем, 
залучаючи ресурси метамережі Інтернет. Під ЦІР 
в широкому плані слід розуміти інформаційні 
ресурси наукової бібліотеки, доповнені наукови-
ми, методичними, технологічними, управлінськи-
ми та рекламними розробками університету, які 
обробляються ЕОМ, зберігаються та транспор-
туються у вигляді впорядкованих даних за ме-
режецентричною технологією. Мережецентрич-
ною назвемо таку технологію обслуговування 
платних (сторонніх) чи безплатних (своїх) спо-
живачів ЦІР університету, за якою процес обслу-
говування здійснюється через абонентські пункти 
інформаційної мережі університету або Інтернет. 

Формування в університеті ЦІР доцільно по-
чинати зі створення фонду “цифрових підручни-
ків”, видань власних наукових праць, методичних 
і навчальних посібників, інформаційних та рек-
ламних матеріалів з навчального процесу, правил 
вступу до університету. Другою складовою ЦІР 
може бути цифровий бібліографічний опис рід-
кісних книг та впровадження неушкоджуючих 
технологій створення електронних копій цих книг 
або їх частин [2]. Важливим компонентом ЦІР 
повинна стати спеціально оброблена та впоряд-
кована інформація, що отримується з метамережі 
Інтернет, особливо та, яка оплачується універси-
тетом.  

Наукові звіти, матеріали дисертацій, дипломні 
та курсові роботи також повинні подаватися в 
архів наукової бібліотеки у вигляді ЦІР за відпо-
відними технічними умовами. Вже більше 5 років 
у світі значна частина наукових видань розпов-
сюджується на непаперових носіях – наприклад, 
компакт-дисках. Такий вид носія майже ідеально 
пристосований для використання у складі ЦІР 
наукової бібліотеки. 

Інститутом проблем реєстрації інформації 
(ІПРІ м.Київ) впроваджено в експлуатацію за-
гальнонаціональну мережу розповсюдження 
інформації за каналами телебачення. Замовлена 
інформація надходить до абонента у вигляді фай-
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лів, які при мінімальній обробці можуть бути 
внесеними до складу ЦІР. При цьому вартість 
реферату наукової статті зменшуться майже на 
порядок, у порівнянні з паперовим варіантом, а 
час доставки – на тиждні.  

Відмінністю ЦІР від інформації, що надається 
на ринок інформаційних послуг іншими джере-
лами, повинна бути актуальність, унікальність, 
достовірність, висока якість та конкурентоспро-
можність. 

Потенційними споживачами ЦІР універси-
тету крім працівників та студентів стаціонарної 
форми навчання можуть бути: 

- нерезиденти, з оплатою інформаційних по-
слуг за виготовлення та доставлення копій рід-
кісних видань; 

- студенти заочної форми навчання, які при 
певній організації матимуть можливість дистан-
ційного навчання [3] з відповідною економією 
коштів на переїзд та оплату житла;  

- абітурієнти та учні шкіл; 
- усі бажаючі підвищити рівень кваліфікації 

та освіти на базі навчально-методичних розробок 
університету. 

У якості основного технічного засобу розмі-
щення непаперового фонду сьогодні доцільно 
використовувати дискові масиви серверів колек-
тивного доступу. Проектні оцінки показують, що 
для збереження актуального фонду наукової 
бібліотеки Чернівецького університету потрібно 
порядка 100 дисків ємністю 15-20 Гбайт. 

Найбільш ефективним носієм за співвідно-
шенням ємність/вартість сьогодні можна вважа-
ти цифрові компакт-диски. 

Технології переведення фондів наукової біб-
ліотеки з паперових носіїв на компакт диски (за 
винятком унікальної, рідкісної книги) відомі і 
можуть бути швидко впроваджені за умови пози-
тивного вирішення питань авторських прав та 
відповідних інвестицій.  

Комплектування фондів новими виданнями 
на компакт-дисках можна здійснювати вже сьо-
годні, не очікуючи впровадження нових техно-
логій, віддаючи перевагу таким виданням у по-
рівнянні з виданнями на паперових носіях при 
поповненні бібліотечного фонду у межах існую-
чого фінансування. 

Зауважимо, що у складі ЦІР можуть зберіга-
тися та використовуватися не лише аналоги тра-
диційних публікацій. Технологія ЦІР дозволяє 
накопичувати та надавати абонентам практично 
всі сучасні види інформації, включаючи відео, 
аудіо, програмне забезпечення. Проблемними 

питаннями у цій галузі залишаються пошук, впо-
рядкування і захист інформації, дотримання ав-
торських прав та організація легітимних госпо-
дарчих операцій з ЦІР. 

Для ефективного використання ресурсів Ін-
тернет при створенні ЦІР необхідно поєднувати 
можливості індивідуального пошуку інформації 
з продуктивними технологіями централізованого 
пошуку та її впорядкування. Централізацію до-
цільно впроваджувати у спеціалізованих підроз-
ділах, наприклад, у відділі інформаційного забез-
печення. 

При розв’язанні задач створення та управ-
ління ЦІР важливо пам’ятати про необхідність 
орієнтації ЦІР наукової бібліотеки, як головного 
елементу автоматизованої інформаційної систе-
ми університету, на потребу абонентів, їх якісне 
обслуговування.  

У більшості сучасних АІС з цією метою вико-
ристовують мережецентричну технологію обслу-
говування на базі апаратно-програмних комплек-
сів інформаційних мереж ЕОМ. У загальному 
випадку інформаційна мережа ЕОМ складається 
з абонентських пунктів, серверів колективного 
доступу до дискових масивів ЦІР, мережі пере-
дачі даних достатньої пропускної здатності зі 
шлюзами у зовнішні інформаційні мережі, зокре-
ма у метамережу Інтернет.  

У якості абонентських пунктів використову-
ються відносно дешеві персональні комп’ютери, 
які у складі як комп’ютерних класів, так і в інди-
відуальному користуванні стають базовим засо-
бом доступу абонентів до ЦІР.  

Разом з тим існує пристрій [4], вартістю 
близько 200 доларів США, що отримав назву 
"електронна книга" (e-book). Пристрій має роз-
міри звичайної книги у твердій обкладинці, жи-
виться від батарей, екран його, що працює на 
рідких кристалах, - кольоровий. При під’єднанні 
електронної книги до інформаційної мережі ЕОМ 
стає можливим з серверу колективного доступу 
(наприклад, з масивів СD-ROM) отримувати у 
внутрішню оперативну пам’ять книги файли з 
потрібною інформацію, наприклад – з підручни-
ком. Читають електронну книгу, гортаючи сто-
рінки на екрані, аналогічно гортанню сторінок на 
екрані монітора персонального комп’ютера. При 
необхідності підручник легко "замінити" шляхом 
заміни файлу з ЦІР на інший файл. У під’єднанні 
електронних книг до інформаційної мережі ЕОМ, 
якщо таке під’єднання платне за часом, передба-
чено можливість контролювання часу користу-
вання файлами ЦІР. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 63. Фізика. Електроніка. 59



М.М.Колесніков, Р.В.Федоров 

Вартість електронної книги у 2-3 рази менша 
від вартості персонального комп’ютера, що тра-
диційно використовується абонентами для до-
ступу до ЦІР. Власна цифрова бібліотека читача 
таким чином може фізично складатися всього з 
однієї електронної книги з керованим змістом. 
Кількість копій файлів, які складають електрон-
ний підручник, під’єднаний до ЦІР, обмежена 
лише ліцензійними вимогами та авторськими 
правами при технологічній можливості забезпе-
чення абонентів практично необмеженим числом 
копій підручника або його вибраних розділів. 
Вартість копіі підручника у вигляді ЦІР мізерна 
у порівнянні з вартістю копії на паперовому носії.  

Розвиток ЦІР відкриває можливості застосу-
вання нових технологій навчання, включаючи 
створення інтерактивних підручників, віртуаль-
них лекційних курсів, лабораторних занять аж 
до учбових закладів. Моделювання фізичних, 
хімічних та інших процесів за новими техноло-
гіями навчання, дозволяє не тільки спостерігати 
досліди, але і активно впливати на їх здійснення 
під час занять у віртуальних лабораторіях з отри-
муванням нових видів інформації про модельо-
ваний експеримент. Варто відзначити, що вірту-
альні навчальні лабораторії, курси, підручники 
та консультаційні пункти вже стали невід’ємною 
складовою частиною навчального процесу вищих 
учбових закладів розвинутих країн світу. 

Створення та розвиток інформаційної 
мережі ЕОМ на базі оптоволоконної інтра-
мережі передачі даних і комплексів серверів 
внутрішнього та зовнішнього доступу 

Особливістю застосування мережецентричної 
технології обслуговування абонентів є викорис-
тання інтрамережі ЕОМ як для доставлення ЦІР 
абонентам, нарощування ресурсів з допомогою 
інших інформаційних мереж ЕОМ, включаючи 
Інтернет, так і для надання різних видів телеко-
мунікаційного сервісу. До такого сервісу відно-
ситься електронна пошта, мережеві телеконфе-
ренції, служби індивідуального виклику та онлай-
нового спілкування (IRC,ICQ), аудіо- та відео-
конференцзв’язок, потокове телебачення тощо. 
Канали мережі повинні мати достатню смугу 
пропускання для задовільнення як звичайних 
повсякденних потреб передачі трафіку, так і для 
тих випадків, коли транспортуються відносно 
велики обсяги інформації, наприклад при транс-
портуванні графічної інформації, аудіо- та відео-
конференцій тощо. Цим вимогам задовільняють 
волоконно–оптичні канали (ВОК) передачі даних, 
на базі комбінованого волоконно–оптичного ка-

беля з використанням одномодового та мульти-
модового оптичного волокна. 

Прості розрахунки показують, що найбільший 
трафік можна очікувати на сегментах мережі між 
вузлами розташування інформаційних серверів 
колективного доступу, шлюзами у зовнішні ме-
режі з одного боку, та територіально рознесени-
ми навчально-науковими корпусами університе-
ту – з іншого, у яких зосереджено багато корис-
тувачів ЦІР (абонентів). 

Ідеально розгалуженим середовищем транс-
портування ЦІР від опорної мережі передачі да-
них до абонентів є абонентські мережі доступу на 
базі стандарту IEEE-802.11. Вони максимально 
відповідають вимогам доступу абонента у до-
вільній точці простору, включаючи мобільний. 

Проблемним питанням отримання інформації 
з метамережі Інтернет на сьогодні є обмеження 
смуги пропускання каналів ТЧ мережі електро-
зв’язку. Враховуючи асиметрію потоків інфор-
мації, що надходить з Інтернет та передається у 
цю метамережу, найбільш доцільним на сьогодні 
є використання супутникових асиметричних ка-
налів для прийому інформації з Інтернет. Замов-
лення інформації з Інтернет, звичайно викликає 
відносно малий трафік і здійснюється звичайни-
ми каналами ТЧ, а прийом – за супутниковими 
антенами та модемами, які варто розміщувати 
автономно у місцях окремих корпусів (чи групи 
корпусів) у залежності від наявного там числа 
користувачів. 

Виходячи з техніко-економічних характерис-
тик сучасного каналостворюючого обладнання, 
доцільно забезпечити смугу пропускання мережі 
передачі даних від 100 Мбіт/с у ВОК, що складає 
власне опорну мережу, і не менше 1 Мбіт/с – на 
сегметах доступу абонентських систем, з можли-
вістю збільшення смуги пропускання на порядок 
протягом експлуатаційного періоду кабельної 
підсистеми. Інформаційну мережу університету 
доцільно будувати поетапно, об’єднуючи існуючі 
локальні мережі факультетів, кафедр та окремих 
підрозділів через опорну оптоволоконну інтра-
мережу передачі даних, побудовану на базі про-
токольного стеку TCP/IP із застосуванням при-
кладних протоколів Інтернет [5]. 

Функціонування та експлуатаційна підтримка 
автоматизованої інформаційної системи універ-
ситету вимагає певних коштів, джерелом над-
ходження яких може стати комерціалізація ін-
формаційних послуг. Для цього повинна існувати 
іфраструктура, що здійснює послуги, має бути 
визначена і уточнюватись ринкова ціна наданих 
послуг. При визначенні фінансової основи функ-
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ціонування АІС необхідно виходити з перспек-
тиви продажу ЦІР зацікавленим установам, під-
приємствам, організаціям та фізичним особам, 
включаючи нерезидентів. Комерціалізація інфор-
маційних послуг АІС вимагатиме проведення 
маркетингових досліджень, розробки відповід-
них бізнес-планів та технологічних засобів під-
тримки комерційної діяльності в інформаційних 
мережах ЕОМ.  

Впровадження та розвиток сучасних під-
систем зв’язку, створення головного телеко-
мутаційного центру (ГТЦ) 

Крім управління інформаційною мережею 
університету до функцій створеного з цією метою 
ГТЦ доцільно віднести управління автоматизо-
ваним внутрішнім телефонним та радіозв'язком, 
підсистемами внутрішнього кабельного та супут-
никового телебачення. Всі ці складові є важли-
вими складовими елементами єдиної автомати-
зованої інформаційної системи університету, а 
тому повинні впроваджуватись і розвиватись при 
здійснені єдиної технічної політики, головним 
інструментом здійснення якої повинен стати ГТЦ.  

Розробка, впровадження та розвиток авто-
матизованої системи управління (АСУ) на 
основі функціонально-інформаційної моделі 
з єдиною базою даних 

У галузі розвитку існуючих традиційних для 
університету, але вже застарілих АРМ з локаль-
ними базами даних та СУБД необхідно створити 
АСУ на основі інтегрованої бази даних з ком-
плексом SQL-СУБД. Найважливішою складо-
вою інформаційного забезпечення АСУ повинна 
стати функціонально-інформаційна модель уні-
верситету, на основі якої із застосуванням су-
часних CASE, RAD засобів автоматизованого 
проектування та швидкої розробки, створюються 
логічна та фізична структури баз даних, проек-
туються програмні засоби автоматизації проце-
сів обробки інформації підрозділами та окреми-
ми працівниками. При допомозі створених моде-
лей засобами автоматизованого проектування 
повинні швидко відслідковуватись та відтворю-
ватись структурні, функціональні та інформа-
ційні зміни у автоматизованому документообігу 
університету. АСУ університету повинна будува-
тись на базі розподіленої мультирівневої мере-
жецентричної архітектури з урахуванням вимог 
мінімізації експлуатаційних витрат при максима-
льному рівні інформаційної безпеки та надійнос-
ті. Створення АСУ, як важливої компоненти АІС, 
мусить здійснюватися поетапно, з поступовою 
заміною діючих дослідних зразків локальних 

АРМ та СУБД. 
Висновки 
Основними напрямками розвитку інформа-

ційної системи університету доцільно вважати: 
1. Створення та розвиток цифрових інформа-

ційних ресурсів, впровадження мережецентрич-
ної технології обслуговування абонентів АІС. 

2. Створення та розвиток інформаційної ме-
режі ЕОМ на базі оптоволоконної інтрамережі 
передачі даних і комплексів серверів внутріш-
нього та зовнішнього доступу. 

3. Створення та експлуатація волоконно-оп-
тичної опорної інтрамережі передачі даних із 
розподіленими шлюзами у супутникові канали 
для доступу в метамережу Інтернет. 

4. Впровадження та розвиток сучасних під-
систем зв’язку, організація головного телекому-
нікаційного центру. 

5. Розробка, впровадження та розвиток авто-
матизованої системи управління на основі функ-
ціонально-інформаційної моделі з єдиною базою 
даних. 

При цьому варто відзначити: 
1. Усі перераховані завдання за напрямками 

створення та розвитку АІС університету, крім 
третього, є між собою слабо зв’язаними, інакше 
кажучи такими, що допускають паралельне у часі 
виконання, тому черговість їх виконання може 
змінюватись у залежності від конкретних умов. 
Побудова волоконно-оптичної опорної інтраме-
режі передачі даних передує всім іншим етапам 
створення АІС, бо без неї нормальне функціону-
вання АІС неможливе навіть на початкових ета-
пах, значить, це завдання є першочергове за 
терміном виконання. 

2. У процесі побудови, впровадження та роз-
витку АІС університету необхідно застосовувати 
організаційно-технічні рішення, спрямовані на 
використання можливостей надання платних 
інформаційних послуг з метою самофінансуван-
ня АІС. 
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ПРО  РОЗМІРНІСТЬ  ПЕРЕТВОРЕНИХ  ФРАКТАЛІВ 

Обговорено особливості визначення розмірності регулярних фракталів за вимірюваннями 
оптичних спектрів потужності. На прикладі одномірної множини Кантора показано, що асиме-
тризація фрактальної структури зумовлює модифікацію фраунгоферового дифрактала, який, 
проте, залишається симетричним. При цьому нахил залежності амплітуди Фур’є-спектра від 
просторової частоти (у логарифмічному масштабі) виявляється інваріантним відносно коефіці-
єнта асиметрії фрактального об’єкта та безпосередньо характеризує його розмірність. 

The peculiarities of determination of the regular fractal’s dimension through measuring of optical 
power spectra are discussed. For example of 1-D Cantor set, it is shown that the fractal structure 
asymmetrization leads to modifications of the Fraunhoffer diffractal, which nevertheless occurs to be 
symmetrical. For that, the slope of the dependence of Fourier-spectrum amplitude against spatial fre-
quency (represented in logarithmic scale) is invariant in respect to the asymmetry coefficient of the 
fractal object, and directly characterizes its dimension. 

Вступ 
Оптичні методи дослідження фракталів – 

об'єктів, що характеризуються структурною 
самоподібністю при зміні масштабу та нецілою 
розмірністю, привабливі через притаманні їм 
швидкодію та безконтактність (неруйнівність) [1]. 
Так, основний діагностичний параметр (розмір-
ність фрактала) може бути визначений за нахи-
лом представленого у логарифмічному масштабі 
спектра потужності структури об’єкта, так зва-
ним "power law" [2]. В оптичному експерименті 
знаходження фрактальної розмірності зводиться 
до реалізації Фур’є-перетворення граничного 
поля об’єкта (шаром вільного простору достат-
ньої протяжності або, здебільшого, з викорис-
танням Фур’є-перетворюючої лінзи [3]) та вимі-
рювання розподілу інтенсивності (то саме – спек-
тра потужності, квадрата модуля Фур’є-спектра) 
у фраунгоферовій дифракційній картині.  

Численні дослідження у галузі фрактальної 
оптики стосуються штучно створених детермі-
нованих (досконалих) фракталів [1,2,4], власти-
вості яких відомі наперед, цілком визначаються 
алгоритмом їх побудови. З іншого боку, майже 
всі природні (реальні) фрактали, на відміну від 
штучних, є у тій чи іншій мірі рандомізованими, 
асиметричними й, окрім того, характеризуються 
ускладненою структурою країв. Було знайдено 
[1], що безпосереднє визначення фрактальної 
розмірності об’єкта за power law можливе лише 
для випадкових фракталів. У випадку ж регуляр-

них фракталів оцінка розмірності за розподілом 
інтенсивності у фраунгоферовій дифракційній 
картині виявляється проблематичною, хоча, на-
скільки нам відомо, причина ускладнень, що ви-
никають у даному випадку, не обговорювалась. 

Наші попередні дослідження [5] оптичних 
полів, що дифрагували на перетворених (шляхом 
згладжування або підкреслювання країв струк-
турних елементів) фрактальних об'єктів типу ко-
хівських кривих, показали наявність у них влас-
тивостей, пов'язаних з самоподібністю досліджу-
ваних структур. 

У роботі [6] досліджувались одномірні фрак-
тали Кантора, що зазнали перетворення шляхом 
зміщення країв, а відповідно і "центрів мас" про-
зорих ділянок – структурних елементів при зада-
них значеннях коефіцієнта асиметрії. Було пока-
зано, що у френелівській (ближній) зоні дифрак-
ції коефіцієнт асиметрії розподілу інтенсивності 
у дифрагованому полі близький до коефіцієнта 
асиметрії самого об'єкта, а при переході до фрау-
нгоферової (дальньої) зони його значення пря-
мує до нуля, тобто фраунгоферівський дифрактал 
симетризується. Це означає, що power law не-
придатний для визначення коефіцієнта асиметрії 
об’єкта. Проте залишається відкритим питання: 
у якій мірі відображається фрактальність об’єкта 
у power law асиметризованого фрактала? Іншими 
словами: чи можливо визначити за нахилом power 
law фрактальну розмірність об’єкта безвідносно 
до степені його асиметрії? 
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Спроби теоретичного розв’язку даної про-
блеми натикаються на значні складнощі як обчи-
слювальні, так і при інтерпретації результатів. 
Зокрема, відсутня єдина думка щодо того, чи 
варто вважати асиметричний фрактал монофрак-
талом, який повністю характеризується єдиною 
розмірністю, або мультифракталом, характерис-
тика якого здійснюється певним набором нецілих 
розмірностей або так званим спектром сингуляр-
ностей [4]. 

У цій роботі описуються процедура та резуль-
тати експериментального дослідження можливо-
сті оцінки фрактальної розмірності асиметричних 
фракталів за power law. 

Експеримент. Процедура 
В якості тест-об'єктів ми використовували 

множину Кантора третього рівня. Асиметризація 
структури досконалого (симетричного) канторів-
ського передфрактала здійснювалась за алгорит-
мом, описаним у [6]. А саме: координати y пере-
твореного фрактала пов’язувались з координа-
тами x досконалого фрактала за законом y=x1+k, 
де k - коефіцієнт асиметрії (k=0 відповідає тотож-
ньому перетворенню). Зауважимо, що реалізовані 
у нашому експерименті коефіцієнти асиметрії 
фракталів Кантора майже на порядок перевищу-
вали використані у [6] аж до k=0,5 проти k=0,2. 
Тобто досліджувались сильно деформовані фрак-
тали. Експериментальні зразки з відповідними 
значеннями коефіцієнта асиметрії  представ-
лені на рис.1, виготовлялись у такий спосіб. До-
сконалий та перетворені фрактали отримувались 
шляхом комп'ютерного моделювання й друку-
валися на папері формату А4 з використанням 
лазерного принтера. Отримані амплітудні фрак-
тали фотографувались на низькоконтрастну (γ∼1) 
фотоплівку ORWO, роздільна здатність якої за-
безпечувала досконалу репродукцію країв струк-
турних елементів фракталів. Отже, амплітудне 
пропускання отриманих на фотоплівці зразків 
відповідало амплітудним канторівським фрак-
талам. Ширина й висота використаних в експе-
рименті фракталів складали, відповідно 5,7 мм 
та 27 мм. 

k

Оптична схема для запису фраунгоферівських 
дифракталів (рис.2) подібна до схеми, реалізова-
ної у [2]. Пучок гелій-неонового лазера ЛГН-222, 
L (довжина хвилі λ=0,6328 мкм, потужність P= 
=50 мВт) фокусувався мікрооб'єктивом (20х) й 
фільтрувався діафрагмою з діаметром 28 мкм. 
Сформоване в такий спосіб квазіточкове джерело 
PS перетворювалось, з використанням цилінд-
ричної лінзи CL, у квазілінійне джерело LS, яке  

 
Рис.1. Експериментальні зразки: досконалий k=0 (а) 
та асиметричні: k=0,5 (б), k=1,0 (в), та k=1,5 (г) 
фрактали Кантора. 

 
 

Рис.2. Схема запису фракталограм:  вид збоку (а), 
вид зверху (б). L – Не-Ne лазер, PS – квазіточкове 
джерело (мікрооб'єктив та діафрагма в якості про-
сторового фільтра), CL – циліндрична лінза, LS – 
квазілінійне джерело, O – об'єктив, F (FG) – фрак-
тал (або фракталограма), RP – площина реєстрації. 

зображалось об'єктивом O (f=140 мм) у площину 
RP. Фрактал F розташовувався між об'єктивом 
O та площиною RP й однорідно опро-мінювався 
збіжною хвилею, переріз якої набагато перевищу-
вав ширину вхідної апертури. Таке розташування 
об'єкта має, як відомо [3], ряд переваг: 
• модуляція зондуючого пучка вхідною аперту-

рою здійснюється по одній просторовій коор-
динаті; 

• відсутнє апертурне обмеження вздовж смуг 
канторівського фрактала – експеримент вико-
нується з істинно одномірним фракталом; 

• потужність зондуючого випромінювання ви-
користовується найефективніше; 

• уникаються ефекти просторово-частотного 
він'єтування; 
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• масштаб спектра потужності (СП) та авто-
кореляційної функції (АКФ) вхідного сигнала 
регулюється найпростішим способом. 
Запис СП (фактично фраунгоферівського ди-

фрактала, який рівний фраунгоферівській без-
опорній фракталограмі [7]) здійснювався на амп-
літудних голографічних фотоплатівках ВР-Л з 
обробкою проявником УП-2 (еквівалент розбав-
леного вдвоє голографічного проявника D-19). 
Зауважимо, що при виконанні описуваного екс-
перименту ми здійснювали "м'яку" (відносно 
"холодну" й тривалу) процедуру проявлення, для 
уникнення впливу ефектів нелінійної гологра-
фічної реєстрації [8] на результати вимірювання. 

Замінюючи фрактал (F на рис.2) його фракта-
лограмою FG, ми отримували, згідно з теоремою 
Вінера-Хінчина, АКФ досліджуваного фрактала 
в площині RP як Фур'є-образ від СП. Відстані 
від об'єктива O до площини RP та від вхідної 
апертури до цієї площини складали, відповідно, 
L0=1,32⋅103 мм та L1=103 мм. 

Схема, наведена на рис.2, використовувалася 
нами також для вимірювання розподілу інтен-
сивності в межах центральної (самоподібної [3]) 
області відповідних СП та АКФ для досконалого 
та перетворених фракталів. У цьому випадку 
голографічна фотоплатівка в площині RP замі-
щувалась фотоприймачем (у нашому експери-
менті – фотоелектронним помножувачем ФЕП). 
ФЕП встановлювався на траверсі, що обертався 
навколо осі, яка співпадала з центром координат 
вхідної площини, й рухався у напрямку, перпен-
дикулярному відносно головної оптичної осі ко-
герентно-оптичного процесора та до смуг Кан-
тора. Щілинна діафрагма з шириною ~100 мкм 
розміщалася безпосередньо перед ФЕП. Набагато 
(приблизно у 160 разів) перевищуючи довжину 
хвилі дифрагуючого випромінювання, діафрагма 
не спричиняла поляризаційних ефектів і, отже, 
не впливала на результати вимірювань. Її роль 
полягала лише у зменшенні впливу шуму й за-
безпеченні достатнього кутового розділення при 
вимірюванні фактичного розподілу інтенсивності. 
При хвильових і геометричних умовах, що були 
реалізовані у нашому експерименті, ширина щі-
лини була вдвічі вужчою за мінімальний період 
досліджуваної дифракційної картини. При цьому 
кутова невизначеність, яка відповідала скінченій 
(ненульовій) ширині аналізуючої діафрагми, ста-
новила 10-4 рад, а кутова невизначеність, зумов-
лена скінченою шириною первинного джерела 
PS, – L0=1,6⋅10-4 рад. Отже, результуюча невизна-

ченість кута дифракції становила δθ≈2,6⋅10-4 рад 
(≤1,5⋅10-2 град), що відповідало розділенню при 
вимірюванні спектру потужності на рівні ∆≅δθ/λ∼ 
∼4,1⋅10-1 мм-1. Остання оцінка характеризує роз-
ділення двох хвильових векторів, асоційованих з 
певними компонентами Фур’є-розкладу вхідного 
сигнала, реалізоване у нашому експерименті, й 
відповідає найкращим параметрам, які наводи-
лись у літературі [2,4]. 

Повна ширина зони аналізу для усіх дослі-
джених фракталів була однаковою – охоплювала 
центральну (самоподібну) область, ширина якої 
залежить від рівня фрактала. Оскільки всі дослі-
джені об'єкти були одного рівня, найбільший кут 
дифракції, для якого проводилися вимірювання, 
складав 1,5⋅10-2 рад, -2що при зазначеній δθ за-
безпечувало можливість роздільного визначення 
аж до 57 значень інтенсивності. Характерною 
особливістю СП та АКФ фракталів Кантора є 
велика глибина модуляції просторового розподі-
лу інтенсивності; тому для забезпечення ліній-
ності вимірювань в усьому діапазоні флуктуацій 
інтенсивності ми використовували калібровані 
нейтральні ослаблювачі, які розташовувались 
безпосередньо перед аналізуючою щілиною. 
Кількість і кратність використаних ослаблювачів 
враховувалися при обробці експериментальних 
даних. 

Візуальний аналіз 
Експериментально отримані спектри потуж-

ності досконалого та перетворених фракталів 
(безопорні фраунгоферівські фракталограми) 
представлені на рис.3. СП досконалого фрактала 
(рис.3а) можна умовно поділити на дві області: 
відносно високоінтенсивну центральну ("внут-
рішню"), якій притаманна структурна самоподіб-
ність, та порівняно низькоінтенсивну перифе-
рійну ("зовнішню"), яка характеризується пері-
одичною структурою. Дійсно, у межах "внутріш-
ньої" області три чітко відокремлені глибокими 
мінімумами інтенсивності набори спектральних 
компонент можна легко розділити на три подібні 
частини, кожна з яких, у свою чергу, складається 
з трьох ліній. Як відомо [2], обмеженість само-
подібної області відповідає скінченності рівня 
передфрактала. Очевидна тріадна структура 
самоподібної області СП є безпосереднім наслід-
ком алгоритму побудови канторівської множини. 
Усі спектри перетворених фракталів (рис.3б-г) 

мають, у порівнянні з досконалим, більш склад-
ний розподіл інтенсивності, внаслідок чого поділ 
на характерні області здійснити важче. Кількість  
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спектральних компонент збільшується, і розпо-
діл інтенсивності у дифракційній картині згла-
джується. Наявність спільної спектральної ком-
поненти, що відповідає першому дифракційному 
максимуму в періодичній області СП доскона-
лого фрактала, пояснюється однаковістю ширин 
досліджуваних зразків. При збільшені коефіці-
єнта асиметрії перетворених фракталів ширина 
центральної зони розширюється, що можна по-
в’язувати зі зменшенням ширини певної частини 
структурних елементів вхідної апертури. 

Автокореляційні функції досліджуваних фрак-
талів показані на рис.4. АКФ досконалого фрак-
тала (рис.4а) характеризується наявністю чітко 
розділених дифракційних максимумів у пері-
одичній області без видимих ознак структурної 
самоподібності у центральній області. АКФ аси-
метричних фракталів (рис.4б-г), як і відповідні 
спектри потужності, мають ускладнену структу-
ру, і, у порівнянні з АКФ досконалого фрактала, 
характеризуються більш швидким зниженням 
інтенсивності зі збільшенням просторової час-
тоти. Тріадична структура фрактала не відобра-
жається безпосередньо у структурі АКФ незале-
жно від коефіцієнта асиметрії. На відміну від СП, 
ширина центральної зони АКФ зменшується по 
мірі зростання коефіцієнта асиметрії фрактала. 

 
Рис.3. Спектри потужності досконалого (а) та пере-
творених (б-г) фракталів Кантора.  

Остання особливість природно випливає з реалі-
зованого способу отримання АКФ та відомих 
властивостей оптичного Фур’є-перетворення [3]. 

Зауважимо, що незалежно від величини кое-
фіцієнта асиметрії, який характеризує вхідний 
сигнал, усі спектри потужності та автокореля-
ційні функції, наведені на рис.3 та рис.4, є симе-
тричними. 

Результати вимірювань 
На рис.5 представлено у логарифмічному 

масштабі виміряні спектри досконалого та аси-
метричних канторівських фракталів. Точками 
показано значення інтенсивностей (права шкала) 
та амплітуд (ліва шкала) дифракційних макси-
мумів, нормованих, відповідно, за інтенсивністю 
та амплітудою дифрагованої вперед компоненти. 
Експериментальні точки у таких двох представ-
леннях співпадають внаслідок узгодженого пере-
творення масштабу зображуваної залежності (до-
бування кореня квадратного). Суцільна та пунк-
тирна прямі – апроксимуючі залежності )(qI ∼ 
∼q–D та I(q)∼q–D, де q – просторова частота. Для 
тріадичної канторівської множини [2], D=ln2/ln3≈ 
≈0,6309. Обидві залежності наводяться для 
центральної ("самоподібної") ділянки фраунго-
ферового дифрактала. 

 
Рис. 4. Автокореляційні функції досконалого (а) та 
перетворених (б-г) фракталів Кантора.  
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Рис.5. Експериментальні залежності )(lglg qI  та 
 для спектрів досконалого (а) та асимет-

ричних (б-г) фракталів. Суцільна і пунктирна лінії 
відповідають нахилу D відповідно в масштабах 
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Рис.6. Експериментальні залежності )(lglg qI  та 

 для автокореляційних образів досконало-
го (а) та асиметричних (б-г) фракталів. Суцільна і 
пунктирна лінії відповідають нахилу D відповідно 
в масштабах 

)(lglg qI

I та I. 
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За результатами, наведеними на рис.5, можна 
зробити такі висновки. 

1. Нахил залежності )(lglg qI  відповідає 
теоретичній розмірності досконалого фрактала: 
кількість експериментальних точок над суціль-
ною кривою та під нею – однакова. При цьому 
відмінність нахилу теоретичної залежності від 
оптимальної апроксимації експериментальних 
даних не перевищує 5%. 

2. Залежність lgI(lgq) непридатна для безпо-
середнього визначення розмірності досконалого 
фрактала, що відповідає результатам [2]. Було 
знайдено, що з похибкою, притаманною апрок-
симації )(qI ∼q–D (~5%), залежність інтенсив-
ності фраунгоферового дифрактала від просто-
рової частоти визначається співвідношенням 
I(q)∼q–(2–D). 

3. Апроксимація )(qI ∼q–D однаково прий-
нятна як для досконалого, так і для асиметричних 
фракталів, як видно з рис.5. Цікаво, що зі збіль-
шенням коефіцієнта асиметрії вірогідність такої 
апроксимації навіть зростає. 

4. За межами самоподібної області фраунго-
ферового дифрактала реалізується "тривіальна" 
[1] (не показана на рис.5) залежність I(q)∼q–1. 

Експериментально знайдені розподіли амплі-
туд та інтенсивностей у автокореляційних обра-
зах досконалого та асиметричних фракталів, від-
новлених шляхом оптичного Фур’є-перетворення 
спектрів потужності, наведено (також у логариф-
мічному масштабі) на рис. 6. Нахил залежностей 
інтенсивності від просторової частоти в межах 
центральної області близький до нахилу пунк-
тирної лінії ∼(2-D); нахил залежностей модуля 
комплексних амплітуд від просторової частоти у 
цій області виявляється ближчим до D (суцільна 
лінія). Проте відмінність нахилу оптимальної 
апроксимації розподілу модуля комплексних 
амплітуд від D в автокореляційних образах як 
досконалого, так і перетворених фракталів вияв-
ляється суттєво більшою, ніж розбіжність між 
оптимальною апроксимацією експериментальних 
даних та залежністю q–D для відповідних спект-
рів і коливається в межах від 15% (при k=0,5) до 
30% (при k=1,5). 

З наведених результатів випливає, що розмір-
ність детермінованих фракталів (симетричного 
або асиметричного) може бути знайдена за на-
хилом залежності lg I lgq, а відновлення авто-
кореляційного образу фрактала через оптичне 
Фур’є-перетворення амплітудного пропускання 

безопорної фраунгоферової фракталограми ви-
являється надлишковим і не є як необхідним, так 
і ефективним засобом визначення фрактальної 
розмірності таких об’єктів. 

Обговорення 
У роботі [2], одній з перших, присвячених 

визначенню розмірності фрактального об’єкта за 
вимірюваннями у полі випромінювання, дифра-
гованого таким об’єктом, було встановлено, що 
фрактальна розмірність може бути знайденою 
за нахилом огинаючої амплітудного Фур’є-спект-
ру (залежністю Фур’є-амплітуди від просторо-
вої частоти), представленої у логарифмічному 
масштабі. Експериментальні ж результати [2] 
(зокрема, для канторівської множини) наводяться 
для іншої залежності – інтенсивності фраунгофе-
рового дифрактала у функції просторової часто-
ти. Апроксимація виміряного спектра потужнос-
ті залежністю q–D, безумовно, не є оптимальною. 
Наша спроба побудови апроксимуючої залежно-
сті експериментальних даних показала, що під-
гоночна крива – парабола, а не пряма, як перед-
бачається викладеною у роботі [2] теорією. Проте 
при застосуванні до випадкових фракталів (зо-
крема, до так званих "дифузійно обмежених агре-
гатів" [4,9]) запропонований у [2] підхід дає ціл-
ком вірогідні результати. Також і з даних роботи 
[10] випливає, що рандомізація структури регу-
лярного фрактала веде до зменшення розбіжності 
між теоретичними та експериментальними ре-
зультатами щодо визначення фрактальної роз-
мірності. Різні способи усереднення (згладжу-
вання) експериментальних даних, які обговорю-
ються у [1], по-перше, достатньо не обгрунтовані 
(по суті, представляють різного роду підгоночні 
емпіричні процедури), і по-друге, не застосовні 
для одномірних фракталів типу досліджуваних 
у нашій роботі. Після публікації [1] вважається 
загальноприйнятим, що процедура визначення 
фрактальної розмірності за power law ефективна 
лише для випадкових фракталів. 

Непридатність power law для знаходження D 
ілюструється також і нашими результатами, на-
веденими на рис.5 (пунктирні прямі). Проте ми 
одночасно показали можливість прямого визна-
чення фрактальної розмірності за нахилом залеж-
ності модуля Фур’є-спектра від просторової час-
тоти. Викладемо тут міркування, які привели нас 
до необхідності видобуття кореня квадратного зі 
спектра потужності випромінювання, дифраго-
ваного регулярним (чи детерміновано перетво-
реним) фракталом, для знаходження фрактальної 
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розмірності за даними оптичного експерименту. 
Викладена нижче аргументація близька до наве-
деної в [11] щодо відмінностей автокореляцій-
них образів детермінованих (типу дифракційних 
апертур) та дифузних вхідних сигналів. 

Досконалий канторівський фрактал є ні чим 
іншим, як регулярною граткою з "пропущеними" 
(за певним законом) елементами. Тому викорис-
тання теорії дифракційних граток є найпрості-
шим і найпереконливішим способом обговорення 
досліджуваної проблеми. 

Виникнення деякого головного дифракційно-
го максимуму є результатом синфазного скла-
дання (у даному напрямку чи у даній точці) пар-
ціальних циліндричних хвиль, які поширюються 
від різних штрихів гратки. Результуюча амплі-
туда поля A для визначених умов спостереження 
є сума парціальних амплітуд (A∼N, де N – кіль-
кість періодів гратки), відповідно, результуюча 
інтенсивність поля I=A2∼N2. 

Розглянемо тепер результат рандомізації грат-
ки. Така рандомізація може здійснюватись двома 
способами: 
• фазова рандомізація граничного поля через 
використання дифузору; 

• випадкові зміщення країв (отже, і "центрів 
мас") - деформація елементів гратки.  
У другому випадку (актуальному у нашому 

дослідженні), за теоремою зсуву Фур’є-аналізу 
[6], напрямки на головні дифракційні максимуми 
зберігаються, а зсув сигналу у просторовій об-
ласті зумовлює відповідний лінійний (випадко-
вий, у досліджуваному випадку) фазовий зсув у 
частотній області. У граничному випадку, коли 
фазові зсуви розподілені рівномірно в інтервалі 
від нуля до 2π, результуюча інтенсивність голо-
вного дифракційного максимуму виявляється 
(згідно з [12, параграф 42а]) пропорційною кіль-
кості парціальних внесків: I∼N. 

Отже, інтенсивність головного дифракційного 
максимуму рандомізованої гратки (у тому числі 
й фрактальної) підпорядковується тій же залеж-
ності, що й амплітуда такого максимуму у випадку 
регулярної гратки. Цим вичерпно пояснюється 
той факт, що огинаюча частотного розподілу ін-
тенсивності Фур’є-образу рандомізованого фрак-
тала збігається з огинаючою частотного розпо-
ділу модуля амплітуди Фур’є-образу детерміно-
ваного (симетричного або асиметризованого, 
який перетворений за детермінованим законом) 
фрактала. І ось чому: 

висновок роботи [2] щодо можливості визна-
чення фрактальної розмірності об’єкта за Фур’є-

спектром дифрагованого ним поля виправдову-
ється на практиці при знаходженні D безпосе-
редньо за вимірюваннями інтенсивності у даль-
ньому полі випадкового фрактала; 

у випадку регулярного фрактала визначення 
D опосередковується процедурою знаходження 
амплітудного Фур’є-спектра об’єктного поля за 
його спектром потужності. 

Зауважимо, що при суттєвому (в N разів) зни-
женні інтенсивності у головних максимумах, яке 
супроводжує рандомізацію регулярного фрактала, 
загальна енергія дифрагованого випромінювання 
залишається постійною. Це легко показати у рам-
ках моделі дифракційних явищ Юнга-Рубіновича 
[13-15], згідно з якою дифракційне поле обчислю-
ється як сума геометрооптичної хвилі та крайової 
дифракційної хвилі. Геометрооптична хвиля 
визначена лише у прямо освітленій області – у 
межах центрального максимуму дифракційної 
картини дальнього поля [7]. Збільшення пропу-
скання асиметризованого фрактала (за рахунок 
збільшення загальної площі прозорих ділянок, 
дивись рис.1) призводить лише до зростання 
інтенсивності центрального дифракційного мак-
симуму. В той же час кількість структурних еле-
ментів у перетворених фракталах залишається 
незмінною. Отже, й сумарна енергія асоційова-
них з ними парціальних крайових дифракційних 
хвиль зберігається. 

Зрозуміло, що зниження інтенсивності у го-
ловних дифракційних максимумах супроводжу-
ватиметься появою дифузної компоненти – світло 
надходитиме також і у раніше темні ділянки 
далекопольної картини, де парціальні сигнали 
також складатимуться по інтенсивностях. Струк-
тура перетвореного фраунгоферового дифракта-
ла збагачуватиметься новими елементами, що не 
впливатиме на форму огинаючої спектра. Остан-
ній висновок частково (для випадку детерміно-
вано перетвореного регулярного фрактала) ілюс-
трується рис.3 та рис.5 й цілком узгоджується з 
результатами роботи [10], де показується, що 
рандомізація двомірного кохівського фрактала 
зумовлює еволюцію самоподібного фраунгофе-
рового дифрактала до випадкової спекл-картини. 

Висновки 
1. Визначення розмірності детермінованих 

регулярних фракталів за вимірюваннями куто-
вого розподілу інтенсивності випромінювання, 
що дифрагувало на таких фракталах, можливе й 
передбачає знаходження амплітудного спектра, 
нахил огинаючої якого (у логарифмічному мас-
штабі) відповідає розмірності об’єкта. 
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 Про розмірність перетворених фракталів 

Навіть при значних коефіцієнтах асиметрії 
(аж до k=1,5) нахил оптимальної апроксимації 
експериментальних даних відрізняється від пе-
редбачуваної теорією фрактальної розмірності 
не більше ніж на 5%, що приблизно відповідає 
похибці вимірювань. 

2. При асиметризації фрактала візуально спо-
стережувані у дифракційній картині дальнього 
поля ознаки структурної самоподібності об’єкта 
поступово стираються. Проте знайдений за да-
ними вимірювань інтенсивності фраунгоферо-
вого дифрактала нахил огинаючої залежності 
lg I (lgq) виявляється інваріантним відносно 
величини коефіцієнта асиметрії об’єкта. Такий 
нахил може бути використаним у якості діагнос-
тичного параметру, а описана процедура є доста-
тньою як для виявлення фрактальності об’єкта, 
так і для знаходження розмірності асиметрич-
ного фрактала (хоча й непридатна для оцінки 
коефіцієнта асиметрії фрактала внаслідок гло-
бальної симетрії дифракційної картини дальнього 
поля). 

3. Нарешті, результати виконаного досліджен-
ня демонструють також, що асиметризований 
фрактал Кантора залишається монофракталом і 
характеризується єдиною фрактальною розмір-
ністю. 
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МОЛЕКУЛЯРНА  МОДЕЛЬ  ТА  ХІМІЧНИЙ  ЗВ’ЯЗОК   
У  КРИСТАЛАХ  ZnSb 

Проведено дослідження хімічного зв'язку в кристалах ZnSb. Отримано аналітичні вирази для 
гібридних орбіталей. Побудована молекулярна модель ZnSb. 

Chemical bonding in ZnSb crystals study has been done. Analytical expressions for hybrid orbitals 
have been received. Molecular model of ZnSb has been constructed. 

Антимонід цинку (ромбічна сингонія, прос-
торова група  [1]) – перспективний напів-
провідниковий матеріал для використання в 
термоелектричних приладах [2,3]. Вивченню 
електрофізичних властивостей ZnSb приділяється 
велика увага [3,4]. Однак відсутні роботи, при-
свячені дослідженню хімічного зв’язку у цих 
кристалах. Але саме результати цих досліджень 
покладено в основу процесів руйнування старих 
хімічних зв’язків й утворення нових, що відпові-
дають за появу потрібних властивостей [5]. У да-
ній роботі наведені результати дослідження при-
роди хімічного зв’язку в кристалах ZnSb. Згідно 
з [1,2] гратку ZnSb можна розглядати як сильно 
деформовану гратку алмазу; кожний атом ото-
чений одним подібним атомом і трьома атомами 
іншого сорту. Тому при розрахунках врахову-
вались зв’язки Zn-Sb (ϕ1, ϕ2, ϕ3); Sb-Sb (ϕ4) та 
Zn-Zn (ϕ5). З урахуванням електронної будови 
атомів, що беруть участь в утворенні хімічного 
зв’язку [6] атомні орбіталі (АО) вибирались у ви-
гляді комбінації si, pxyz-гібридних орбіталей [7]: 

D h2
15

ziyixiii pdpcpbsa −++=χ ,  (1) 

де ai, bi, ci, di - коефіцієнти розкладу гібридних 
функцій xi по si, pxyz-хвилевих функціях вален-
тних електронів. Відомо [7], що коли гібридні 
орбіталі xi та xj, центровані на одному атомі А 
(Zn або Sb), утворюють зв’язки з двома іншими 
атомами, то кут між ними  визначається 
умовою: 

A
ijΘ

22 11
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ji
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aa
Q

−⋅−
−= .  (2) 

У зв’язку з цим на основі експериментальних 
даних [1] визначені просторові кути між зв’яз-
ками атомів Sb та Zn, а також з допомогою цих 
даних та умов ортонормування функцій (1) було 
складено систему рівнянь для знаходження кое-
фіцієнтів ai, bi, ci, di. В результаті проведених 
обчислень отримані такі вирази для гібридних 
ортонормованих орбіталей атомів Sb та Zn: 
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де введено позначення:  - гібридна орто-

нормована функція і-того атома Zn чи Sb, що 
належить j-орбіталі; ,  - хвилеві 
функції s, p-валентних електронів атомів Zn і Sb. 

( )
( )j

iSbZnχ

( )SbZn p s (SbZn
xyz

)

Зауважимо, що згідно (2) для кутів Qij<90° 
вираз для гібридних АО типу (1) не можна пред-
ставити у вигляді дійсних функцій. Вказані спів-
відношення можна узагальнити, якщо припус-
титися, що область найбільшого перекривання 
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 Молекулярна  модель  та  хімічний  зв’язок  у  кристалах  ZnSb 

гібридних АО лежить поза лінією зв’язку. У на-
шому випадку напрямок, в якому спостерігається 
максимальне значення електронної густини, 
знаходиться під кутом до зв’язків ϕ5 та ϕ4, що 
необхідно врахувати в подальших розрахунках. 
Поправка на кут відхилення складає: 

.448,624,0228
,317,718,513

Zn
35
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25
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15
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34

Sb
24
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14

′=∆Θ′=∆Θ′=∆Θ
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ooo
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Висновки 
Проведено дослідження природи хімічного 

зв’язку в кристалах ZnSb з урахуванням коор-
динаційної структури, електронної конфігурації 
атомів, міжатомних віддалей і кутів між напрям-
ками зв’язків у кристалі. 

Установлено, що в сполуці ZnSb збереглися 
елементи зв’язку між атомами Sb-Sb та Zn-Zn 
характерні для вихідних компонентів, а також 
з’явилися нові зв’язки Zn-Sb різної довжини. 
Різні віддалі між атомами в ZnSb, наявність різ-
них кутів між зв’язками вказують на те, що в 
сполуці існують різні типи хімічних зв’язків, 
що зв’язані з різними фізичними властивостями. 
Аналіз останніх показав, що різні типи зв’язків 
зумовлені не різницею в природі взаємодії, а 
лише кількісними відмінностями в розподілі 
електронного заряду, які можна визначити тео-
ретично методами квантової механіки. На відмі-
ну від традиційних методів розрахунку в струк-
турній хімії, коли спочатку розглядається елек-
тронна будова атомів, вибирається тип гібриди-
зації, а потім визначаються кути між зв’язками, 
було розв’язано обернену задачу – за експери-
ментальними даними було складено відповідну 
систему рівнянь для знаходження коефіцієнтів 
розкладу гібридних орбіталей. У результаті роз-
в’язку системи рівнянь були отримані аналітичні 
вирази для гібридних орбіталей атомів Zn та 
Sb, що відображають природний розподіл елек-
тронної густини в кристалах ZnSb. 

Отже, в роботі розроблена багатофакторна 
молекулярна модель, що характеризує різні 
аспекти хімічного зв’язку в кристалах ZnSb і 
дає можливість проводити розрахунок різних 
складових енергії (електронної, коливної та 
конфігураційної) з єдиних позицій і пов’язати 
мікроскопічні характеристики з макроскопічними 
властивостями досліджуваного матеріалу. 
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ЕЛЕКТРОННА  СТРУКТУРА  І  СПЕКТР  ПОГЛИНАННЯ  PbI2 

Методом псевдопотенціалів розраховано електронну структуру шаруватої напівпровідникової 
сполуки PbI2. Побудовано форм-фактори нелокальних псевдопотенціалів, що зберігають норму. 
З метою одержання спектру поглинання у фундаментальній області проведено розрахунок уяв-
ної частини діелектричної функції. Для інтегрування по незвідній частині зони Брілюена засто-
совано метод спеціальних точок. 

The electronic structure of the layer compound PbI2 is calculated by use of the pseudopotential 
method. The norm-conserving nonlocal form factors of pseudopotential were constructed according to 
Bachelet-Hamann-Schluter scheme. From the pseudowavefunctions the imaginary part of dielectric 
function were computed in order to obtain the absorption spectra of PbI2 in fundamental region. On 
these way the integration over 

r
-space within the irreducible part of Brillouin zone was performed in 

framework of special point's method. 
k

Вивченню властивостей шаруватих напівпро-
відникових сполук присвячено велику кількість 
робіт як експериментальних, так і теоретичних. 
Зокрема, в [1-3] методом емпіричного псевдо-
потенціалу розраховано електронну структуру і 
розподіл заряду для ряду шаруватих сполук. Крім 
того у роботі [2], одержано спектр відбивання 
PbI2. 

На відміну від інших, у зазначених роботах 
запропоновано єдину модель для розрахунку 
форм-фактора кожного з атомів довільної спо-
луки. Різні значення запропоновано розрахову-
вати за формулою: 
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jj
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qV ,         (1) 

де j – індекс сорту атома. Параметри aji (i=1,2,3,4) 
атомних псевдопотенціалів підбираються емпі-
рично так, щоб одержувались, спостережувані 
експериментально, ширина забороненої зони Eg і 
правильний порядок зон провідності. Це робить 
можливим аналіз властивостей різних сполук з 
однієї точки зору і дозволяє виявити особливості 
кожної з них. 

Проте метод емпіричного псевдопотенціалу, 
який ефективно використовувався в минулому 
для проведення зонних розрахунків шаруватих 
сполук, має суттєвим недоліком те, що передба-
чає підбір параметрів для розрахунку значень 
форм-факторів Vj кожної сполуки індивідуально, 
а це ускладнює аналіз властивостей різних сис-

тем з єдиної точки зору. З метою подолання цих 
труднощів в [4] було запропоновано набір нело-
кальних псевдопoтенціалів "з перших принци-
пів", що зберігають норму для більшості атомів 
таблиці Менделєєва у вигляді: 
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l  – релятивістський доданок, що врахо-

вує спін-орбітальну взаємодію, а V  – сума 
довгодіючої (l-незалежної) кулонівської Vcore
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r rДоданки Vcore ( )r  і )(rV ion
l∆  зображаються у 

вигляді [4]: 

( ) )exp([
2

1
rC

r
Z

rV
i

core
i

core
i

v
core ∑

=
α−=

r ,    (4) 

)exp()()( 2
3

2
3

1
rArArV ii

i
i

ion
l α−+=∆ +

=
∑

r .    (5) 
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l  має таку ж форму. Розраховані парамет-
ри, що необхідні для побудови кожної з частин 
атомних псевдопотенціалів, наведено в таблиці 
IV роботи [4]. 

У цій роботі представлені результати розра-
хунку зонної структури PbI2, проведені з метою 
вивчення властивостей цієї сполуки, з викорис-
танням псевдопотенціалів саме такої форми. Зна-
чення енергій дозволених станів En

r
 і відпо-)(k
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відні псевдохвильові функції ψn )(k
r

 (n – індекс 
зони) визначаються, відповідно, як власні значен-
ня і власні функції псевдогамільтоніану Hps )(rr = 
=–∆+Vps ( )rr . Vps )(rr  може бути розкладено в ряд 
за векторами оберненої гратки G
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форм-фактори кожного з атомів j елементарної 
комірки, об’єм якої дорівнює Ω0 (їх позиції ви-
значаються векторами ur ). 

Внаслідок природної нелокальності псевдо-
потенціалів "з перших принципів" форм-фактори 
Vj ( )G

r
 уже не є простими функціями вектора 

оберненої гратки , а залежать також від хви-
льового вектора 

r
. В цьому випадку l-залежний 

псевдопотенціал може бути поданий у вигляді 
суми локальної VL ( )rr  та нелокальної VNL (  
частин [5]: 

))(( rVrVLps ′+=
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Нами встановлено аналітичний вигляд мат-
ричних елементів локальної, що вміщує Vcore  
та )V ion

l=∆  і нелокальної частин псевдопотен-
ціалу (2) без урахування спін-орбітальної взає-
модії: 
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Аналіз спектрів поглинання сполуки можли-
вий шляхом розрахунку уявної частини діелек-
тричної функції [5] 
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де  або  – блохівські множники хвильо-
вих функції, відповідно, валентної зони або зо-
ни провідності, а Ev

kvu r
kcu r

)(k
r

 та Ec )(k
r

 – енергії цих 
станів, er  – вектор поляризації падаючого світла. 
Значення енергії станів та матричних елементів 

>kcu r⋅∇< ekvu r rr
||  дипольного моменту одержу-

ються як розв’язки секул рного рівняння з псе-
вдогамільтоніаном Hps

я
)r(r  у точках незвідної 

частини зони Брілюена. Процедура інтегрування 
у k
r

-просторі виконується за методикою спеці-
альних точок. 
Таблиця 1. Параметри для визначення псевдопотенціа-
лів Pb та I. 

 Pb I 

core
1α  1,92 2,52 
core
2α  0,76 1,01 
coreC1  6,544 3,0856 
coreC2  –5,544 –2,0856 

l 0 1 0 1 

1α  1,40 0,95 2,08 1,80 

2α  1,98 1,21 2,47 2,11 

3α  3,58 1,77 3,18 2,63 

1A  34,22 15,17 98,45 89,86 

2A  –13,61 –3,13 –92,20 –93,15 

3A  8,29 7,54 22,45 26,33 

4A  –0,38 –0,07 –0,16 –0,07 

5A  –0,12 –0,01 –0,01 –0,01 

6A  –0,15 0,04 0,04 0,01 
(9)
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Рис.1 Зонна структура PbI2 вздовж ліній симетрії гексагональної зони Брілюена: результат роботи [2] (а), резуль-
тат даної роботи (б). 
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Рис.2. Частотна залежність уявної частини діелектрич-
ної функції, одержаної для випадку поляризації e c⊥v . 

При проведенні розрахунків нами викорис-
тані структурні характеристики кристалічної 
гратки PbI2 2H-політипу, що наведені в роботі [2]. 
Гексагональна елементарна комірка PbI2 визна-
чається векторами: )0,2/,2/3(1 aaa −=

r , =2ar  
=(0,а,0), 3ar =(0,0,с) з періодами гратки a=4,56Å, 
с=6,98 Å і містить одну молекулу. Атоми займа-
ють позиції: 0ur =(0,0,0) (Pb) та 1ur =(1/3,2/3,z), 

2ur =(2/3,1/3,–z) (I); z=0,265. Обернена гратка 

будується на векторах )0,0,3/2(2
1 a

b π
=

r
, =2b
r

 

= )/1(π 0,1,32
a

, )1,0,0(2
3 c

π
=b

r
, а перша зона Брі-
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люена – гексагональна призма, незвідна частина 
якої дорівнює 1/12 її об’єму. 

Остаточно матричні елементи псевдопотен-
ціалу (нехтуючи спін-орбітальною взаємодією) 
визначалися шляхом, який обговорювався вище, 
з використанням параметрів, наведених в таб-
лиці 1. Значення нелінійних коефіцієнтів  
(i=1,2), αi (i=1,2,3) наведені в одиницях  (a0 – 

радіус Бора), а лінійних коефіцієнтів  (i=1,2), 
Ai, Ai+3, (i=1,2,3) – у атомних одиницях (величини 
Ai (i=1,2,...,6) розраховувались виходячи з даних, 
наведених в [4]). Для виконання процедури інте-
грування в (10) використано наступну множину 
спеціальних точок незвідної частини зони Брілю-
ена: (0,0,1/4), (1/3,0,1/4), (1/3,0,1/4) і (0,1/3,1/4) з 
відповідними ваговими множниками 1/9, 1/9, 1/9 
і 2/3. 

core
iα

2
0
−a

core
iC

Розраховану таким чином зонну структуру 
PbI2, разом з результатами роботи [2], показано 
на рис.1. Порівняння результатів обох методів 
свідчить про спроможність запропонованих в [4] 
псевдопотенціалів щодо розрахунку електронної 
структури кристалів. Частотну залежність уявної 
частини діелектричної функції, одержаної для 
випадку поляризації ce⊥v  наведено на рис.2. По-
ложення точок екстремумів в області 2.45÷4.2 eВ 
узгоджується з експериментальними даними з 
робіт [2,7]. 
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ТВЕРДОТІЛЬНА  БАЗА  ОПТИЧНИХ  ІНФОРМАЦІЙНИХ  СИСТЕМ 

Проведено огляд і аналіз робіт, присвячених вивченню такого важливого явища нелінійної 
оптики, як оптична бістабільність напівпровідників. Показано, що в залежності від вибраного 
нами параметра, який відповідає за формування екситонної смуги поглинання, реалізується той чи 
інший тип гістерезисної залежності інтенсивності вихідного сигнала від температури (термо-
оптична бістабільність), кута поляризації (поляризаційна мультистабільність), магнітного поля 
(магніто-оптична бістабільність). 

The overview and analysis of works devoted to the investigation of such important phenomena of 
nonlinear optics as optical bistability of semiconductors are presented in this paper. It is shown that in 
accordance with the chosen parameter of exciton absorption band formation one or another type of 
hysteresis dependence of the output signal intensity on the temperature (thermo-optical bistability), 
polarization (polarization multistabilty), magnetic field side (magnet-optical bistability) is realized. 

Вступ 
Побудова суто оптичної інформаційної систе-

ми вимагає розв’язку двох важливих прикладних 
задач: визначення шляху передачі оптичного 
сигналу та методів запису, збереження й накопи-
чення оптичної інформації. Перша задача (заміна 
передачі електричних сигналів провідниками на 
передачу сигналів за допомогою світла оптич-
ними волокнами) на сьогодні технологічно по-
вністю розв’язана [1]. Перспектива ж створення 
оптичного логічного елемента пов’язана з вико-
ристанням оптичних бістабільних пристроїв. 
Рівно 25 років тому Макколом зі співавторами 
було зареєстровано гістерезисну аномалію у 
пропусканні лазерного світла парою насиченого 
натрію [2], яка отримала назву оптичної біста-
більності. В основі явища оптичної бістабіль-
ності (ОБ) лежить гістерезисна залежність інтен-
сивності вихідного сигналу від інтенсивності 
лазерної хвилі, що падає на речовину. Особлива 
зацікавленість до ОБ з точки зору практичного 
впровадження пов’язана з можливістю створення 
безінерційних оптичних транзисторів і переми-
качів, елементів запису і пам’яті, дискримінаторів 
та інших оптоелектронних пристроїв, у яких 
електричний струм можна підмінити світловим 
пучком. Необхідно зауважити, що розробка мате-
ріальної бази ЕОМ досягла своєї фізично мож-
ливої межі швидкодії, інформативної ємності, 
мініатюризації елементів. Для подальшого роз-
витку обчислювальної техніки необхідно перейти 
до принципово нової оптичної елементної бази. 

Використовуючи при цьому такі незаперечні 
переваги оптичних систем як мала інерційність, 
мінімальні енерговитрати, висока інформатив-
ність оптичних каналів зв’язку та можливість 
подальшої мініатюризації. Для цифрової обробки 
інформації необхідно створити оптичні логічні 
пристрої і елементи оперативної пам’яті, тобто 
бістабільні пристрої. 

Незважаючи на велике розмаїття механізмів 
та методів отримання ОБ, елементна схема скла-
дається з трьох чітких чинників. Це джерело 
струму (лазер), нелінійне середовище (в основ-
ному напівпровідниковий кристал) та обернений 
зв’язок у системі. Потреба в останньому і визна-
чає два різні підходи щодо реалізації бістабільних 
станів речовини. Резонаторна ОБ залежить від 
інтенсивності лазерної хвилі та коефіцієнта реф-
ракції нелінійного середовища, яке знаходиться 
у резонаторі. За такого підходу здійснюється зов-
нішній обернений зв’язок, який забезпечується 
за допомогою зовнішніх дзеркал (резонатор 
Фабрі-Перо), або ж природним відбиванням від 
дзеркальної поверхні еталона. Існування ОБ при 
цьому характеризується петлею гістерезиса у 
пропусканні світла, що йде проти годинникової 
стрілки [3,4]. Резонатори Фабрі-Перо – на сього-
дні найбільш досліджені пристрої для забезпе-
чення ОБ. Однак, хоча в них ОБ досягається при 
досить низьких інтенсивностях світла, вони 
мають цілий ряд істотних недоліків. Крім самого 
виготовлення, яке досить складне, при викорис-
танні цього методу вимагається висока когерент-
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ність та монохроматичність світла. До того ж 
функціонування резонатора вельми чутливе до 
температури та інших зовнішніх чинників. Тому 
на сьогодні проводяться інтенсивні пошуки без-
резонаторних бістабільних систем. Безрезона-
торна оптична бістабільність (БОБ) виникає без 
наявності зовнішнього зв’язку, в результаті збіль-
шення погли-наючої здатності середовища при 
зростанні інтен-сивності вхідного сигналу. За 
такого підходу здійснюється внутрішній зв’язок, 
який випливає з умови балансу для квазічастинок, 
які зумовлюють поглинання світла в даній частот-
ній області. Характерною рисою БОБ є наявність 
інвертованої петлі (закручення за годинниковою 
стрілкою) гістерезису в пропусканні світла. 

У 1984 р. з’явились перші теоретичні роботи, 
в яких розвивалась схема безрезонаторної оптич-
ної бістабільності [5,6]. У них емпірично зада-
валась нелінійність поглинання, пов’язана зі 
зміною густини екситонних станів і будувалась 
динамічна модель БОБ. Було показано, що визна-
чальним фактором для отримання ОБ є неліній-
ність коефіцієнта поглинання із зростанням числа 
екситонів. Вивченню природи цієї нелінійності 
присвячено цілий ряд робіт: запропоновано мо-
дель скорочення забороненої зони за рахунок 
екранування екситонів електрон-дірковою плаз-
мою; припускалось, що зсув краю забороненої 
зони пов’язаний із нагріванням кристала лазер-
ним випромінюванням; зростання нелінійності 
поглинання пояснювали локальними ефектами 
квантового поля; появу нелінійності екситонного 
поглинання пов’язували з екситон-екситонною 
взаємодією. Основним недоліком цих теорій є 
вимога дуже високих інтенсивностей зовніш-
нього випромінювання, коли відбувається розпад 
екситона з утворенням електрон-діркової плазми 
великої густини, або кристал нагрівається на 100-
200°. Реалізація БОБ залежить як від фізичної 
природи поглинання світла кристалом (електрон, 
дірка, екситон, біекситон і т.п.), так і механізмів 
релаксації, які спричиняють її розширення та 
зсув. Надалі ми зупинимось на екситонній природі 
поглинання світла та розглянемо різноманітні 
чинники зміни його нелінійного характеру. 

Оптична і термо-оптична бістабільність 
екситонних збуджень 

Інтенсивність світла, що пройшло через крис-
тал, визначається як інтенсивністю вхідного сиг-
налу I, так і пропускною здатністю К і товщиною 
кристала d: 

)exp( KdIIT −⋅= .                  (1) 

Якщо уявити собі кристал як сукупність слабо-
взаємодіючого газу екситонів та фононів, то кое-
фіцієнт поглинання світла з частотою ω на екси-
тонних частотах Е0 буде визначатися масовим 
оператором екситон-фононної системи M=∆+iГ: 
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Очевидно, що масовий оператор буде функцією 
густини фононів (тобто, температури кристала), 
густини екситонів (тобто, інтенсивності вхідного 
сигналу): 
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У співвідношеннях (2), (3): V – об’єм кристала, 
D0 – матричний елемент екситон-фотонної взає-
модії, величина якого зумовлена поляризацією 
світлової хвилі; F(q) – функція екситон-фонон-
ного зв’язку; Eq, Ωq – енергії екситона і фонона 
з імпульсом q; Nq, nq – числа заповнення екситон-
них та фононних станів при температурі крис-
тала Т: 
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Величина хімпотенціалу екситонів µ визнача-
ється повним числом екситонів при заданій тем-
пературі: 

∑=
q

qN
V

N 1 .                    (5) 

Зі співвідношень (1)-(5) випливає, що при слабкій 
інтенсивності вхідної хвилі густина екситонів 
мала (N=0) і коефіцієнт поглинання буде функ-
цією лише частоти і кількості фононів K(ω,T). 
Поглинаюча здатність кристала при цьому фор-
мується лише процесами фононної релаксації 
екситонного збудження, а залежність IT(I) – ліній-
на. Збільшення інтенсивності зовнішнього лазер-
ного випромінювання приводить до зростання 
густини екситонного газу (N>>0). У цьому випад-
ку відгук системи на зовнішню дію буде вже за-
лежати і від числа екситонів, яке в свою чергу 
визначається величиною інтенсивності лазерного 
випромінювання, тобто N(I). Рівняння (4) і (5) 
відображають лише енергетичний розподіл газу 
квазічастинок при заданій температурі кристала. 
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Екситон під час руху через кристал може: відда-
вати частину енергії гратці кристала, бути захоп-
леним домішкою або дислокацією, розпастися 
на незалежні електрон та дірку і т.ін. Рівняння 
руху для концентрації екситонів повинно відо-
бражати специфіку екситонів у кристалі, процесів 
їх енергетичної релаксації та випромінювальної 
рекомбінації. Отже, число екситонів, які беруть 
участь у процесах поглинання світла та їх зворот-
ної трансформації у фотон, повинно регулювати-
ся умовами енергетичного балансу. Для визна-
чення реальної густини екситонного газу вико-
ристаємо рівнянням балансу для квазічасток, 
згідно з яким в стаціонарному стані число екси-
тонів, що рекомбінують, урівноважується числом 
екситонів, народжених інтенсивною лазерною 
хвилею [7]: 

NRNKI =ω⋅ ),( ,                        (6) 
тут R – повна імовірність зникнення екситона. 
Система рівнянь (1)-(6) є самодостатньою. Інтен-
сивність світла на виході з кристала є функцією 
числа екситонів N, яке, згідно рівняння балансу 
(6), в свою чергу є функцією багатьох інших пара-
метрів фізичної системи. Зокрема, число реаль-
них екситонів зумовлене як частотою, інтенсив-
ністю і поляризацією лазерної хвилі, так і темпе-
ратурою кристала – N(ω,І,D0,T). Зафіксувавши 
три з них, можна визначити залежність N, а отже, 
і інтенсивність вихідного сигналу від змінного 
четвертого параметра. 

Традиційно під оптичною бістабільністю 
розуміють залежність IT(I). Схема її розрахунку 
досить прозора. Зафіксувавши D0, Т, ω, за допо-
могою (2) і (6) знаходимо залежність N(I). Вияв-
ляється [8], що для певних частот вхідного сиг-
налу, ця залежність має S-подібний характер, що 
зумовлює появу гістерезисних петель у залежно-
сті IT(I). Отже, при зростанні поглинання внут-
рішній параметр кристала – густина екситонів 
N – стає бістабільним, тобто система під дією 
лазерного випромінювання характеризується 
внутрішнім гістерезисом, що робить зайвим зов-
нішній обернений зв’язок. Цю властивість напів-
провідника називають внутрішнім оберненим 
зв’язком. Вона є універсальною характеристикою 
напівпровідникового кристала, так як гістере-
зисні петлі в залежності N(x) можуть виникати 
для будь-якого параметра x, якщо лише він зумо-
влює нелінійний характер поглинаючої здатності 
кристала, що буде однозначно продемонстровано 
нижче. Обчислення, проведені нами, показали, 

що ОБ існує в доволі вузькій частотній області 
на довгохвильовому хвості екситонної смуги 
поглинання. При наближенні лазерної частоти до 
максимуму смуги поглинання ωm ширина гістере-
зиса істотно зменшується, повільно перетворю-
ючи петлю IT(I) в сходинку з різким перепадом 
значень інтенсивності вихідного сигналу. Варта 
уваги можливість використання одного й того ж 
оптичного елемента як в якості оптичного тран-
зистора, якщо частота лазерного випромінювання 
ωл≤ωр, так і оптичного елемента пам’яті (ωл<<ωр). 

Отже, ідея створення оптичного бістабільного 
елемента в екситонній області частот пов’язана 
з виключно нелінійним ефектом залежності N(I). 
Саме через нелінійну зміну густини екситонів 
при високих рівнях накачки виникають області 
підвищеного поглинання в кристалі, що і зумов-
лює появу гістерезисних петель в пропусканні 
світла. Проте в даній моделі ОБ є серйозний не-
долік, оскільки для пошуку ОБ та її реалізації 
потрібен лазер з плавною зміною частоти, при-
чому в доволі широкій області частот – порядка 
півширини смуги екситонного поглинання. Ця 
умова значно ускладнює практичну реалізацію 
ОБ. Щоб обійти цю перепону в [9,10] було запро-
поновано модель термо-оптичної бістабільності, 
де в якості енергетичного щупа гістерезисних 
петель використовуються температурні зміни 
оптичних спектральних характеристик. За такого 
підходу, зафіксувавши поляризацію D0, частоту ω 
та інтенсивність I вхідного сигналу, ми за допо-
могою (3) і (2) обчислюємо залежність K(N) для 
декількох значень температури. Отримані дані, 
якщо їх підставити в рівняння (6) дозволяють 
визначити густину екситонів в нелінійному крис-
талі як функцію температури. Виявляється, що 
функція N(T), як і у випадку звичайної ОБ, має 
S-подібну залежність, тобто для певної області 
температур при фіксованій частоті лазерного 
випромінювання рівнянням (6) зумовлюється 
поява двох стабільних станів кристала, що істот-
но різняться густиною екситонного газу. Оскільки 
екситон-фононна взаємодія приводить до зсуву 
максимуму поглинання в довгохвильову сторону 
спектра, то, очевидно, чим менша частота вхід-
ного сигналу, тим вища температура появи гісте-
резисної петлі в залежності IT(I). 

Отже, змінюючи температуру кристала, який 
опромінюється реперною частотою (ωр>ωл), 
можна створити необхідні умови для реалізації в 
даному кристалі термо-оптичної бістабільності. 
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Поляризаційна мультистабільність на  
екситонних частотах 

Більш перспективними у плані технологічного 
використання при конструюванні оптичних еле-
ментів пам’яті є кристали, в яких реалізується дві 
і більше гістерезисні петлі в пропусканні світла. 
Проте можливість реалізації мультистабільної 
оптичної пам’яті (аналого-цифрове перетворен-
ня) для моделі зростаючого поглинання викликала 
певні сумніви [4], оскільки навіть теоретично не 
окреслювався механізм її отримання. У роботі 
[11] вперше зареєстровано дві гістерезисні петлі 
в пропусканні світла кристалом CdSxSe1-x. Від-
значимо два важливих висновки з цієї роботи. 
Поява додаткових стабільних станів кристала 
реалізується тільки зі зміною поляризації вхід-
ного оптичного сигналу і має коливну природу. 

Одним із можливих механізмів поглинання 
світла кристалом, який задовільняє таким умовам, 
є непрямий вертикальний фотоперехід (НВФ) в 
екситонній області частот, при якому збудження 
екситона супроводжується народженням, або 
знищенням фонона [12]. Особливостями цих про-
цесів є їхня поляризаційна чутливість та участь у 
них реальних низькоенергетичних лібраційних 
фононів. Поляризаційна залежність НВФ пов’я-
зана з додатковою "особливістю" екситона як 
квазічастки – існуванням дипольного моменту 
екситонного переходу. Зміна температури крис-
тала приводить до коливання (лібрацій) диполя і 
участі у процесі поглинання реального, а не вір-
туального фонона. 

Матричний елемент взаємодії світла з екси-
тоном D0 пропорційний скалярному добутку 
вектора поляризації світлової хвилі на вектор 
дипольного моменту екситона, тобто, залежить 
від кута α між поляризацією світла та дипольним 
моментом екситона. Розкладаючи його в ряд по 
кутових зміщеннях (лібраціях) екситонного ди-
поля ми отримаємо дві складові для оператора 
енергії, пропорційні sinα – деполяризаційний 
НВФ та cosα – монополяризаційний НВФ. 

Оскільки механізм формування поглинаючої 
здатності кристала з НВФ буде складатись з двох 
каналів релаксації – збудження екситона з часто-
тою Е0 та лібраційного фонона з частотою ν при 
поглинанні кванта світла і розсіяння енергії екси-
тона на граткових фононах Ωq, то, відповідним 
чином, потрібно обчислювати і коефіцієнт по-
глинання:  

.
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 (7) 

Тут m – числа заповнення лібраційних фононів, 
які задаються виразом ідентичним до (4). Із (7) 
випливає, що деполяризаційний НВФ зумовлює 
появу на фоні прямого фотопереходу двох додат-
кових смуг поглинання, які пов’язані з народжен-
ням і знищенням лібраційного фонона в акті 
поглинання світла. Ці сателітні піки зміщені від 
головного максимума смуги поглинання вгору і 
вниз по шкалі енергій на величину енергії лібра-
ційного фонона. Отже, за рахунок НВФ відбу-
деться структурування екситонної смуги погли-
нання – зі зміною поляризації зовнішнього випро-
мінювання на крилах головної смуги поглинання 
виникають стоксова і антистоксова лібраційні 
компоненти поглинання. При цьому, збільшення 
кута деполяризації α приводить до перекачки по-
глинання з основного піка в сателітні, що супро-
воджується зменшенням висоти головного піка 
екситонного поглинання та зростанням погли-
нання на частотах стоксових компонент. 

Очевидно, що зміна правил формування по-
глинанаючої здатності кристалів з НВФ, відпо-
відним чином впливає і на розв’язки рівняння 
(6), а отже, і на формування нелінійної поведінки 
густини екситонного газу N(I). Прослідкуємо за 
динамікою росту нелінійних процесів зі зміною 
кута поляризації [13]. Невелика зміна α істотно 
не змінює вихідні сигнали. Спостерігається одна 
гістерезисна петля з досить широкою областю 
реалізації явища ОБ (∆I=I↓-I↑). Перемикання 
кристала з області слабкого в область сильного 
поглинання при інтенсивності  забезпечується 

прямим фотопереходом та релаксацією ексито-
нів на звичайних граткових фононах Лібраційні 
фонони поки що не беруть участі у формуванні 
спектра пропускання. Зі збільшенням кута поля-
ризації відбувається актуалізація непрямих фото-
переходів і на формування нелінійного пропус-
кання починають впливати процеси, пов’язані з 
поглинанням лібраційних фононів. Це призводить 

Γ
↓

I
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до появи сателітних піків у поглинанні і усклад-
нення залежності N(I), яка вже буде містити дві 
або три ділянки S-подібної залежності. Виникає 
можливість утворення в кристалі мультистабіль-
них станів. Причому в залежності від конкрет-
ного кута поляризації можливий різний їх прояв. 
Спочатку виникає мультистабільний стан систе-
ми, при якому внутрішня динаміка нелінійних 
процесів виразно не проявляється і ситуація 
нагадує звичайну ОБ. Подальше зростання кута 
спричинює мультистабільність, при якій співіс-
нують дві ділянки перемикання "вниз", що пов’я-
зані з різними механізмами релаксації:  – на 

граткових фононах,  – на лібраційних фононах 

(стоксова компонента). При подальшому збіль-
шенні кута поляризації, наприклад, до π/6 у про-
пусканні системи в області великих інтенсивнос-
тей вхідного сигналу проявляється ще й третя 
ділянка перемикання кристала на сильне погли-
нання , яка пов’язана з проявом антистоксової 

компоненти непрямого фотопереходу. Поступове 
збільшення кута поляризації приводить до змен-
шення ділянки інтенсивності ∆IГ при наростанні 
∆Iа. Одночасно відбувається наближення остан-
ньої до області, пов’язаної з виключно екситон-
ним поглинанням. 

Γ
↓

I
cI
↓

aI
↓

Підтвердженням правильності отриманих 
нами фізичних висновків щодо динаміки роз-
витку мультистабільних станів у напівпровідни-
кових кристалах можуть служити результати 
експериментальних досліджень Дніпровського зі 
співавторами [11]. Вони зареєстрували нелінійну 
зміну пропускання лазерного випромінювання в 
області краю власного поглинання кристалів 
CdSxSe1-x (x=0,17) при низьких температурах 
(Т=80К). Виявилось, що характер залежності ін-
тенсивності світла, яке пройшло через кристал, 
від інтенсивності вхідного сигналу істотно зале-
жить від кута ϕ між вектором поляризації лазер-
ного випромінювання та оптичною віссю крис-
тала. При малих кутах поляризації гістерезисна 
залежність мала вигляд типової для нестаціона-
рного теплового відгуку. Зі збільшенням кута ϕ 
форма гістерезису сильно змінювалась, з’явились 
ознаки дії не одного, а двох механізмів неліній-
ності. При певних кутах поляризації світлової 
хвилі (ϕ=80°) було знайдено дві ділянки у гісте-
резисі з характерним перемиканням "вниз", які 
ми інтуїтивно по-в’язали з електронним та тепло-
вим механізмом релаксації. Динаміка змін пер-

шої і другої ділянок гістерезисної залежності 
світла в [11] аналогічна отриманій нами. Резуль-
тати збігаються не тільки за зовнішніми ознака-
ми, але й за суттю: зі збільшенням поляризацій-
ного кута система може переходити з фази біста-
більності в мультистабільну фазу, коли форму-
вання ОБ відбувається за рахунок головного піка 

 та стоксової компоненти  екситонного 

поглинання. 

Γ
↓

I cI
↓

Магніто-оптична бістабільність 
Зупинимось ще на одному механізмі впливу 

зовнішніх чинників на характер пропускання 
світла кристалом, а саме - зміні спектральних 
характеристик екситона під дією зовнішнього 
магнітного поля. Цей вплив є доволі багатогран-
ним. Магнітне поле: може зумовлювати енерге-
тичний зсув екситонного рівня; змінювати гус-
тину екситонних станів; впливати на величину 
екситон-фононної взаємодії; деформувати спект-
ри екситонного поглинання; змінювати 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 запов-
нення екситонів під дією зовнішнього магнітного 
поля. Всі інші ефекти отримуються тільки у дру-
гому порядку міжквазічастинкових взаємодій. 

У слабкому зовнішньому магнітному полі 
дисперсія екситона визначається квадратом на-
пруженості поля H

r
 [14]: 

22
0 )/()( HqaLEqE δ+π+= ,                (8) 

де δ, L – параметр діамагнітного зсуву та ширина 
екситонної зони. Залежність (8) отримала назву 
діамагнітного зсуву рівня. Слід зазначити, що 
перші експериментальні дослідження діамагніт-
ного зсуву екситонних смуг проведені ще 30 ро-
ків тому Евансом [15]. Враховуючи (8), отрима-
ємо коефіцієнт поглинання 
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      (9) 

У виразі (9) всі енергетичні величини пронор-
мовані на ширину екситонної зони: х=(ω–E0)/L, 
h=δH2/L. 

Аналіз (9) показує, що при зростанні магніт-
ного поля відбувається зсув екситонної смуги 
поглинання в бік більших енергій. Якщо зафік-
сувати частоту падаючого на кристал випромі-
нювання, наприклад, на максимумі смуги погли-
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нання хmaх, то зміна величини магнітного поля 
можне переключити кристал у режим прозорості. 
Отже, за допомогою зовнішнього магнітного поля 
можна змінювати поглинаючу здатність середо-
вища, переводячи кристал, в залежності від по-
глинання реперної частоти вхідного сигнала, з 
області інтенсивного поглинання в область по-
вної прозорості і навпаки. Очевидно, що сту-
пінь "просвітленості" кристала залежить від 
відношення величини діамагнітного зсуву і на-
півширини смуги екситонного поглинання. Чим 
воно вище, тим ширша область перемикання. 

Зміна характеру екситонного поглинання під 
впливом магнітного поля зумовлює і зміну дина-
міки розвитку нелінійних ефектів в напівпровід-
нику, тому що тепер, згідно рівняння балансу (6), 
густина екситонного газу стає функцією напру-
женості магнітного поля N(h). Як показано вище, 
у відсутності поля (h=0) розв’язок (6) приводить 
до виникнення стандартної ОБ, так як забезпе-
чує появу гістерезисної петлі в N(I) на фіксованій 
частоті вхідного сигналу xs. Магнітне поле зумо-
влює зсув екситонної смуги, що веде до зміни 
частоти на якій реалізується ОБ: 

hxx s
h
s += .                             (10) 

На будь-яких інших частотах вхідного сиг-
налу ОБ буде відсутня. Це означає, що маючи 
лазер з фіксованою частотою випромінювання 
хл (при цьому хл>хmax), можна за рахунок зміни 
величини напруженості зовнішнього магнітного 
поля h досягти частоти xs=xл–h, при якій в дано-
му напівпровіднику реалізується ОБ IT(I). 

З іншого боку, очевидним є той факт, що гус-
тина екситонного газу буде функцією магнітного 
поля. Дійсно зафіксувавши частоту хл, інтенсив-
ність Iл, поляризацію D0 та температуру Т, згідно 
(6) отримаємо залежність N(h). Виявляється [16], 
що число екситонів є немонотонною функцією h 
і при певних значеннях параметрів має S-подіб-
ний характер залежності від величини магнітно-
го поля. Зробивши на цій основі за допомогою 
(3) перерахунок коефіцієнта поглинання K(N)= 
=K(N(h))=K(h), отримаємо магніто-оптичну 
бістабільність (МОБ), тобто наявність гістере-
зисної петлі в залежності IT(h). Зазначимо, що за 
абсолютною величиною розміри гістерезисної 
петлі МОБ (∆ , ∆hs=h↓–h↑) не залежать від час-
тоти вхідного сигналу хл. Збільшуючи частоту 
лазерного випромінювання на величину ∆хл ми 
отримаємо ідентичну МОБ, лише при інших  
 

s
TI

значеннях напруженості магнітного поля: ↓′h = 
=h↓+∆xл. Тобто, чим далі у високоенергетичну 
сторону спектру від максимума екситонного 
поглинання ми рухаємося по частоті, тим більшу 
величину напруженості магнітного поля потрібно 
для реалізації МОБ. 
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ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  КОНТАКТІВ  
МЕТАЛ-ТЕЛУРИД  КАДМІЮ  З  МОДИФІКОВАНОЮ  ПОВЕРХНЕЮ 

Досліджені інтегральні та спектральні характеристики фоточутливих структур метал-CdTe. 
Встановлено, що попередній відпал базових підкладинок на повітрі при певних умовах приво-
дить до суттєвого покращення параметрів фотодетекторів. 

Integral and spectral characteristics of photosensitive structures of metal-CdTe have been 
investigated. It has been determined that the preceding annealing of basis substrates in air under 
certain conditions leads to the essential improvement of photodetector parameters. 

Вступ 
Використання бар’єрів Шотткі на основі те-

луриду кадмію для перетворення сонячної енер-
гії в електричну зумовлено низкою причин. Ши-
рина забороненої зони CdTe при 300 К складає 
1,5 еВ і є оптимальною для фотоперетворення в 
наземних умовах [1]. Сильне приповерхневе 
електричне поле бар’єру сприяє ефективному 
розділенню генерованих світлом носіїв [2]. Крім 
того, використання напівпрозорого випрямляю-
чого фронтального контакту дає можливість 
розширити спектр фоточутливості у коротко-
хвильову область, що дозволяє збільшити кое-
фіцієнт використання сонячного випромінювання. 
Основний недолік контактів метал-nCdTe - ни-
зький потенціальний бар’єр ϕ0 навіть для мета-
лів з найвищою роботою виходу. Це приводить до 
значних темнових струмів, малих значень на-
пруги холостого ходу Voc і фактору заповнення 
навантажувальної характеристики, що в кінце-
вому результаті знижує ефективність фото-
елементів. Одним зі шляхів усунення зазначених 
недоліків є пошук оптимальних умов підготовки 
поверхні базових підкладинок перед нанесенням 
випрямляючого контакту [3]. У даній роботі на-
ведено результати досліджень впливу термічної 
обробки поверхні CdTe на основні фотоелект-
ричні властивості контактів Au-nCdTe. 

Зразки та методики досліджень 
Вихідні кристали CdTe при 300 К мали елек-

тронну провідність 0,02-0,2 Ом-1⋅см-1. Підкла-
динки типорозміром 4×4×1 мм3 піддавались 

послідовно механічному та хімічному поліру-
ванню. Після цього на одну з більших сторін 
наносились індієві омічні контакти, а на проти-
лежну – напівпрозора золота плівка площею 
~0,1 см2. Вибір золота зумовлений тим, що воно 
створює високий бар’єр з nCdTe, а його тонкі 
плівки мають високу електропровідність і про-
зорість у широкому спектральному діапазоні [2]. 
Для модифікації поверхні підкладинки CdTe 
перед нанесенням випрямляючого контакту від-
палювались на повітрі при 800 К. Вимірювання 
електричних та фотоелектричних характеристик 
проводилось при 300 К загальновідомими мето-
дами [1]. Джерелами світла служили лампа роз-
жарювання, Сонце і гелій-неоновий лазер, а ін-
тенсивність освітлення змінювалась за допомо-
гою каліброваного набору нейтральних світло-
фільтрів. Ефективність досліджуваних зразків 
визначалась порівнянням основних параметрів з 
еталонним фотоелементом ІТО-Si, який в умовах 
освітлення АМ2 мав к.к.д. 10 %. 

Обговорення результатів 
Дослідження показали, що основні фотоелек-

тричні параметри діодів з модифікованою по-
верхнею в деяких випадках кращі, ніж вихідних 
зразків, які не пройшли стадію відпалу. Це ілю-
струється даними таблиці 1. Вимірювання про-
ведені в умовах освітлення АМ2, а значення па-
раметрів усереднені по 5 зразках для кожного 
часу відпалу. Вплив t на величини параметрів 
Voc та Jsc можна пояснити так. Відпал пілкла-
динок nCdTe на повітрі приводить до збагачення  
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Таблиця 1. Залежності напруги холостого ходу Voc та гус-
тини струму короткого замикання Jsc від часу відпалу t. 

t, хв 0 5 10 30 60 
Voc, В 0,4 0,5 0,7 0,3 0,2 
Jsc, мА/см2 12 19 40 7 0,15 

приповерхневого шару киснем, який в телуриді 
кадмію є відносно глибокою (Еа≈0,3 еВ) акцеп-
торною домішкою. Вона приводить до компен-
сації електронної провідності вихідних криста-
лів і створення високоомного і-шару. Товщина і 
провідність останнього визначається в нашому 
випадку часом відпалу, оскільки процес прово-
дився при одній температурі. Зазначимо, що ком-
пенсація може відбуватись також за рахунок 
власних акцепторних дефектів (вакансія кадмію 
[4]) та атмосферного азоту. Разом із тим, визна-
чення природи домінуючих акцепторних 
центрів потребує окремих досліджень, які ви-
ходять за рамки даної роботи. 

Перейдемо до обговорення механізмів, які 
визначають світлові характеристики досліджу-
ваних зразків. Відомо, що вольтамперна харак-
теристика (ВАХ) освітленого діода може бути 
описана виразом [1,2] 

( )[ LJnkTeVJJ −−= 1exp0 ] ,           (1) 
де JL - густина фотоструму, J0 - густина струму 
при V=0, n - коефіцієнт ідеальності ВАХ, який 
визначається механізмом проходження струму. 
Із формули (1) легко знайти Voc, поклавши J=0, 
а також Jsc при умові V=0. Врахувавши ці допу-
щення, отримаємо із (1) при eV≥3nkT, що 

( )nkToceVJscJLJ exp0== .             (2) 

Дослідження показують, що величина n при кім-
натних температурах змінюється в межах 1-4. 
Конкретне значення коефіцієнта ідеальності 
визначається питомим опором ρ базової підкла-
динки і часом відпалу. Аналіз показує, що вели-
чина n зростає по мірі збільшення t та ρ. Разом 
із тим, для наведених у табл.1 найбільш ефек-
тивних фотодіодів n≈2, що вказує на переважаю-
чу генерацію фотоносіїв в області просторового 
заряду. Відзначимо також різну швидкість зміни 
Jsc та Voc з часом відпалу. Логічно допустити, 
що коли ширина d і-області стає більшою, ніж 
дифузійна довжина Ln,p нерівноважних носіїв, 
вони не розділяються електричним полем бар’є-
ра. У цьому випадку такі носії не беруть участі 
у фотострумі і абсолютні значення Jsc стають 
нижчими, табл.1. Розглянуті фактори впливають 

також на Voc, але не так суттєво внаслідок лога-
рифмічної залежності між Voc та Jsc. Дійсно з (2) 
легко отримати, що 

( 0ln JJnkTV scoc )= .                (3) 
Низькі значення Voc та Jsc при малих часах від-
палу (в тому числі і при t=0) пояснюється декіль-
кома факторами. По-перше, такі структури мають 
більш низький потенціальний бар’єр порівняно 
з ϕ0, для яких Jsc та Voc максимальні. По-друге, у 
невідпалених структурах концентрація поверх-
невих рівнів мабуть менша ніж у відпалених. По-
верхневі рівні збільшують ймовірність рекомбі-
нації нерівноважних носіїв, що приводить до 
зменшення густини фотоструму та фотоерс. 
Нарешті, поверхневі рівні приводять також до 
збільшення темнового струму, а згідно (3) (при 
інших однакових умовах) і до зменшення Voc. 

Спектр фоточутливості досліджуваних струк-
тур при освітленні через золотий контакт охоп-
лює діапазон енергій фотонів ћω≈1,5-6,0 еВ. 
Нижня межа відповідає Eg телуриду кадмію, а 
верхня - початку вакуумного ультрафіолету. 
Зауважимо, що спектральний розподіл чутли-
вості Au-CdTe-діодів відрізняється від теоретич-
ного, який може бути описаний виразом [2] 

ω=ω h/constS .                      (4) 
Особливо сильна відмінність теоретичної 

кривої Sω(ћω) спостерігається при великих ћω, 
що пояснюється таким. В області фундамента-
льних переходів ћω>Eg коефіцієнт поглинання α 
швидко зростає аж до 106 см-1. Це приводить 
до різкого зменшення ефективної глибини про-
никнення світла, тобто α-1≤0,1 мкм. Отже, більша 
частина квантів поглинається в приповерхневому 
шарі, де домінують процеси поверхневої реком-
бінації. Швидкість останньої залежить від пара-
метрів поверхневих центрів та їх концентрації, 
яка більша від 1013 см-2 навіть для ідеальних 
бар’єрів Шотткі на основі CdTe [5]. Запропоно-
вана модифікація поверхні приводить до змен-
шення впливу поверхневих рівнів на основні 
фотоелектричні параметри, про що свідчать на-
самперед дані табл.1. Встановлення конкретної 
залежності концентрації поверхневих рівнів від 
технології обробки підкладинок складає предмет 
окремих досліджень. 

Встановлено, що максимальний к.к.д. фото-
перетворення досягає 13% при 300 К в освітленні 
АМ2. Для таких структур Jsc лінійно залежить від 
рівня освітленності L, а напруга холостого ходу 
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Рис.1. Залежності струму короткого замикання та напруги холостого ходу від рівня освітленості контакту  
Au-CdTe при 300 К 
 

прямує до насичення, рис.1. Зазначимо, що роз-
рахункові величини Jsc та Voc добре узгоджують-
ся з їх експериментальними значеннями. Разом 
з тим к.к.д. набагато менший від теоретичного, 
що пов’язано в основному з низьким коефіцієн-
том заповнення (0,5-0,6) навантажувальної ха-
рактеристики. У зв’язку з цим подальші дослі-
дження повинні бути спрямовані на пошук оп-
тимальних режимів легування та відпалу крис-
талів CdTe. 

Висновки 
Отже, проведені дослідження показують мож-

ливість значного покращення фотоелектричних 
характеристик і параметрів контактів метал-
телурид кадмію шляхом модифікації поверхні 
базової підкладинки. 

 
Робота виконана в рамках договору про спів-

робітництво між Чернівецьким державним уні-
верситетом ім. Ю. Федьковича та інститутом 
металургії і матеріалознавства Польської ака-
демії наук (м.Краків). 
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ЕКСИТОННІ  СТАНИ  В  СЕЛЕНІДІ  КАДМІЮ  
КУБІЧНОЇ  ТА  ГЕКСАГОНАЛЬНОЇ  МОДИФІКАЦІЙ 

Методом λ-модуляції досліджені спектри фотолюмінесценції гетерошарів селеніду кадмію. 
Встановлено, що домінуючу роль відіграють вільні та зв’язані екситони у шарах β-CdSe та 
α-CdSe відповідно. 

The photoluminescence spectra of cadmium selenide heterolayers are investigated by the method 
of λ-modulation. It is established that in α-CdSe and β-CdSe layers the free and connected excitons 
accordingly are dominating. 

Монокристали і плівки селеніду кадмію гекса-
гональної модифікації α-CdSe вже давно вико-
ристовують для створення високочутливих фото-
приймачів видимого діапазону [1]. Кубічна струк-
тура β-CdSe має дещо більшу ширину забороне-
ної зони Eg, що дозволяє зсунути максимум фото-
чутливості у короткохвильову область спектра. 
Однак кристали β-CdSe нестабільні у часі, а син-
тез епітаксійних плівок тільки одного структур-
ного типу представляє значні труднощі [2,3]. Їх 
можна уникнути, використавши метод реакцій 
твердофазного заміщення, при якому базова під-
кладинка не тільки визначає, а й стабілізує крис-
талічну структуру шару [4]. Крім того, такі шари 
мають відносно високу ступінь досконалості, про 
що свідчить, зокрема, ефективна екситонна люмі-
несценція α- і β-CdSe шарів [5]. Нижче наведені 
результати досліджень екситонних станів у шарах 
селеніду кадмію обох модифікацій методами λ-
модуляції. 

Шари α- та β-CdSe утворювались методом 
реа

их зразків представле-
ні 

кцій твердофазного заміщення на монокрис-
талічних підкладинках α-CdS та β-ZnSe відпо-
відно [4,5]. Фотолюмінесценція збуджувалась 
азотним лазером, а вимірювання спектрів ви-
промінювання проводилось з допомогою моно-
хроматора МДР-23 і стандартної системи синхро-
детектування. λ-модуляція здійснювалась вібру-
ючим дзеркалом, яке встановлювалось безпосе-
редньо за вхідною щілиною спектрального при-
ладу. Зразки розміщувались в оптичному кріо-
статі, система терморегулювання якого дозволя-
ла змінювати і підтримувати температуру в ме-
жах 77-450 К. У даній роботі наведені резуль-
тати, отримані при 77 К. 

Спектри ФЛ досліджен
на рис.1. Аналіз експериментальних резуль-

татів наведемо спочатку для шарів α-CdSe. Як 
видно з рис1., диференціальний спектр ω′N (ћω) 
випромінювання перетинає вісь абсцис очці 
ћω=1,83 еВ. Ця енергія відповідає положенню 
максимума основної екситонної смуги Е у зви-
чайному спектрі ФЛ шарів α-CdSe. Зазначимо 
також, що форма кривої )( ω′ω hN  характерна для 
екситонного випромінюв язаного ексито-
на [6], природа якого розглянута нижче. Пере-
гини, які спостерігаються на високоенергетич-
ному "крилі" диференціального спектра, відпо-
відають переходам вільних електронів в основну 
EvA та відщеплену EvB валентні зони α-CdSe. 
Відзначимо, що положення цих максимумів у 
звичайному спектрі ФЛ можна визначити тільки 
шляхом розрахунку контурів відповідних смуг 
міжзонного випромінювання [5]. 

Низькоенергетичний пік D з ћω≈

у т

ання зв’

1,75 еВ від-
повідає випромінювальним переходам вільних 
електронів на акцепторний рівень з глибиною 
залягання Ea≈0,1 еВ [5]. Даний центр утворений 
міжвузловинними атомами селену [7], концент-
рація яких може бути високою внаслідок відпалу 
кристалів CdS у насиченій парі Se. Еквідистантні 
перегини на кривій )( ω′ω hN  по відношенню до 
ћωm розташовані на кратній 0,03 еВ. Ця 
величина близька до енергії поздовжнього оп-
тичного фонона LO у CdSe [2]. На завершення 
відзначимо, що піки Е в λ-моду льованому спек-
трі надзвичайно гострі та вузькі, що є ознакою 

відстані 
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Рис.1. Звичайні (1) та λ-модульовані (2) спектри фотолюмінесценції шарів α-CdSe (а) та β-CdSe (б) при 77 К. 
 

зв’язаного екситону. Детальний аналіз [5] пока-
зує, що він являє собою систему: вільний елек-
трон - зв’язана на акцепторному рівні дірка. 

Спектр ФЛ шарів β-CdSe більш простий і 
скл

 досліджень свідчать про те, 
що

адається тільки з двох смуг, рис.1б. Екси-
тонна смуга на відміну від аналогічної у шарах 
α-CdSe менш гостра і, крім того, має затягнуте 
низькоенергетичне "крило". Еквідистантні пере-
гини з енергією біля 0,02 еВ, імовірніше всього, 
викликані розсіянням екситонів на LO-фононах, 
енергія яких для β-CdSe, на жаль, невідома. 
Більш плавна та широка смуга Е шарів β-CdSe 
порівняно з α-CdSe дозволяє допустити, що вона 
відповідає вільним екситонам. Високоенерге-
тичний перегин у спектрі )( ω′ω hN  при 2,12 еВ 
зумовлений міжзонною випромінювальною ре-
комбінацією. 

Отже, результати
 у спектрах ФЛ гетерошарів β-та α-CdSe домі-

нують смуги, які формуються за рахунок анігіля-
ції вільних і зв’язаних екситонів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  λ-МОДУЛЯЦІЇ  ДЛЯ  ВИЗНАЧЕННЯ 
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ  СТРУКТУРИ  ШАРІВ   

ШИРОКОЗОННИХ  II-VI  ТА III-V  СПОЛУК 

Методом λ-модуляції виміряні оптичні спектри шарів широкозонних напівпровідників. 
Установлено, що дана методика дозволяє вивчити енергетичну структуру досліджуваних мате-
ріалів і механізми випромінювальної рекомбінації в них. 

The optical spectra of the layers of widegap semiconductors were measured by the method of 
λ-modulation. It is established that this method permits to study the energetic structure of investiga-
ting materials and the mechanisms of radiative recombination in them. 

Використання широкозонних напівпровід-
ників з Eg>2,3 еВ в оптоелектроніці спричинено 
необхідністю розробки і створення приладів для 
короткохвильової області спектра [1]. Їх актив-
ною областю у більшості випадків є відносно 
тонкі шари, для створення яких використовують 
різні технологічні методи [2]. Першочергове 
завдання полягає у детальному вивченні енер-
гетичної структури таких шарів, оскільки саме 
вона визначає основні фізичні властивості ма-
теріалу. Для цього, як правило, використовують 
неруйнівні методи досліджень, зокрема, оптичні 
[3]. Але в класичному виконанні вони не завжди 
забезпечують необхідну чутливість і точність, у 
зв‘язку з чим губиться частина корисної інфор-
мації. Значний виграш у цьому плані дають ди-
ференціальні методи вимірювань [4,5]. Нижче 
описані результати досліджень оптичних спект-
рів, отриманих методом λ-модуляції. 

Нами вивчалась фотолюмінесценція (ФЛ), 
оптичне поглинання (ОП) і відбивання (ОВ) 
шарів ZnSe, ZnTe, ZnS, GaN. Шари халькогенідів 
цинку отримувалися методом реакцій твердо-
фазного заміщення на монокристалічних підкла-
динках ZnSe та CdS. Зауважимо, що гетерошари 
ZnTe і ZnS мають кристалічну структуру базової 
підкладинки (сфалерит і вюрцит), а також від-
носно високу досконалість завдяки перехідному 
шарові відповідних твердих розчинів [6]. Шари 
нітриду галію отримувались методом піролітич-
ного осадження з неорганічних комплексів Ga 
на сапфірові підкладинки [7]. Модуляція довжини 
хвилі випромінювання здійснювалася шляхом 

коливання вхідного дзеркала монохроматора 
МДР-2. Світловий сигнал реєструвався за допо-
могою фотопомножувача ФЕУ-79 або ФЕУ-39А. 
Сигнал підсилювався за допомогою стандартної 
системи синхронного детектування і записувався 
на самописці КСП-4. Фотолюмінесценція збу-
джувалася азотним лазером з довжиною хвилі 
λ≈0,337 мкм. Опромінення зразків при дослі-
дженні спектрів поглинання і відбивання здійс-
нювалося галогенною лампою розжарення ELC/C. 
Немодульовані спектри ФЛ побудовані у коор-
динатах: кількість фотонів в одиничному інтер-
валі енергій Nω - енергія фотона ћω, а λ-ФЛ – 
похідна N'ω від ћω. Диференціальні спектри ОП 
і ОВ побудовані з урахуванням модуляції спек-
трального розподілу джерела [5]. Виміри прово-
дилися в діапазоні температур: 77-300 К. 

Характерними ознаками λ-модульованих 
спектрів є їх складна (часто асиметрична) форма 
з відповідною структурою, на відміну від моно-
тонних вихідних кривих. Особливості структури 
(максимум, мінімум, нуль, перегини) залежать 
від характеру фізичних процесів, які відповідають 
за формування складових смуг певної напівши-
рини. 

Зокрема в диференціальних спектрах ФЛ 
GaN<Zn> (рис.1) максимуму вихідного спектра 
ћωm=2,8 еВ при 300 К відповідає нуль похідної. 
Еквідистантна відстань між сходинками, які 
позначені вертикальними рисками, дорівнює 
енергії LO-фонону (ћω≈0,09 еВ) в GaN [7,8]. 
Відомо, що цинк у нітриді галію утворює акце-
пторні стани з глибиною залягання Ea≈0,62 еВ. 
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Рис.1. Спектри ФЛ (1) і λ-ФЛ (2) шарів GaN<Zn>. 

 
Отже, ФЛ GaN<Zn> обумовлена рекомбінацією 
вільних електронів з дірками, які зв'язані на ак-
цепторних центрах Zn. Цей елементарний реком-
бінаційний процес супроводжується поглинанням 
одного і випромінюванням трьох LO-фононів. 
Відзначимо, що розглянуті особливості не вда-
ється виявити не тільки з прямих дослідів, але й 
при застосуванні аналітичного методу Алєнцева-
Фока [8]. Це пояснюється однаковою залежністю 
інтенсивностей складових фононних смуг при 
зміни умов збудження [4]. 

Використання модуляції довжини хвилі при 
дослідженні ФЛ дозволяє значно спростити екс-
периментальне розділення різних рекомбіна-
ційних процесів, які відбуваються одночасно. 
Розв'язання даної задачі за допомогою немоду-
льованих спектрів вимагає вибору відповідних 
умов (температури, типу домішки та її концен-
трації, рівня збудження тощо), коли той чи інший 
канал рекомбінації проявляє себе найбільш яск-
раво [10]. Аналіз диференціальних спектрів ФЛ 
свідчить на користь наступних механізмів ви-
промінювальної рекомбінації: міжзонної А, екси-
тонної В, домішкової С і за участі донорно-акцеп-
торних пар ДАП D (рис.2). 

Зауважимо, що міжзонну рекомбінацію на 
немодульованих спектрах можна виявити тільки 
розрахунковим шляхом. Форма спектра при 
цьому описується відомим виразом [11]: 










 −ω
−⋅−ω⋅ω≈ω kT

E
EN g

g
h

hh exp)(2)(  

λ-модульовані спектри ФЛ дають пряме під-
твердження цього каналу рекомбінації. Аналогі-
чно підтверджується присутність екситонної 
люмінесценції, яка спостерігалась на багатьох 
зразках. Так, зокрема, в шарах p-ZnSe вона ха-
рактеризується смугою В з ћωm=2,79 еВ (рис.2). 
За попередніми дослідженнями цей пік відпові-
дає екситону, зв'язаному з акцепторним рівнем 
міжвузловинного селену [14]. Домішкова люмі-
несценція С в λ-модульованих спектрах прояв-
ляє себе в залежності від рівня збудження. Для 
домінуючої смуги у звичайному спектрі ФЛ p-
ZnSe, легованого Sb чи K, максимуму 
ћωm=2,7 еВ відповідає нуль у λ-ФЛ (рис.2). Ек-
відистантні перегини на кривій N'ω(ћω) розта-
шовані на відстані 0,03 еВ, що відповідає енер-
гії LO-фонону в ZnSe [12]. Смуги за їх участю 
не проявляють себе в звичайних спектрах. У 
цілому, рекомбінація вільних електронів та 
зв'язаних на акцепторних центрах дірок супро-
воджується випромінюванням чотирьох LO-
фононів. Для гетерошарів p-ZnTe переходи ві-
льних електронів на акцепторні центри власних 
вакансій цинку  (Ea≈0,05 еВ) і  (Ea≈ 
≈0,145 еВ) не є домінуючим процесом і тому 
проявляють себе у вигляді перегинів при енер-
гіях 2,35 еВ і 2,23 еВ відповідно (рис.2). На не-
модульованих спектрах ці смуги  ксперимен та-
льно не спостерігаються, а входять до широкої 
домінуючої смуги, яка зумовлена рекомбінаці-
єю на ДАП [11]. Характерною ознакою цього 
виду рекомбінації є зміщення 

−
ZnV −−

ZnV
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Рис.2. Спектри λ-ФЛ шарів: ZnTe (1,2), ZnSe<Sb> (3), ZnSe<K> (4). 

максимуму випромінювання з ростом рівня збу-
дження L в сторону більших енергій фотонів. 
Використання λ-модуляції дозволяє чітко спо-
стерігати цей процес: 2,30 еВ при L=1017 фот/с та 
2,31 еВ при L=1018 фот/с (криві 1,2 на рис.2). Пе-
регини кривої N'ω(ћω) в області ћω≈2,28-2,34еВ 
відповідають структурі смуги D, яка зумовлю-
ється дискретністю функції розподілу пар з від-
станню між партнерами у кристалічній гратці 
[11,12]. На звичайних спектрах такі складові 
смуги, як правило, спостерігаються тільки при 
4,2-30 К [10]. Метод λ-модуляції дозволяє також 
визначити такий важливий параметр матеріалу, 
як ширина забороненої зони Eg. Зокрема, для 
шарів p-ZnTe, отриманих на більш широкозон-
ному n-ZnSe, максимум диференціального спек-
тра ОП відповідає Eg=2,28 еВ при 300 К (рис.3). 
Аналогічні залежності спостерігаються на інших 
напівпровідникових шарах сполук, отриманих 
на підкладинках з більшою Eg. 

У випадку гетерошарів з Eg більшою за шири-
ну забороненої зони підкладинки ОП не може 
бути використаним для знаходження їх основних 
параметрів. Тому більш зручним і надійним є 
аналіз спектрів оптичного відбивання, які також 
містять інформацію про зонну структуру дослі-
джуваного матеріалу. Сказане ілюструється 

даними, наведеними на рис.4 для шарів ZnS, 
отриманих на більш вузькозонній підкладинці 
CdS. Найбільш високоенергетичний пік ФЛ від-
повідає ћω≈3,3 еВ, що на ~0,4 еВ менше від Eg 
сульфіду цинку гексагональної модифікації [12]. 
Цій енергії відповідає гострий і найменш енер-
гетичний пік у диференціальному спектрі ОВ 
(рис.4). 

Отже, застосування λ-модуляції дозволяє ви-
явити тонку структуру оптичних спектрів, що 
дає змогу встановити чи уточнити енергетичне 
положення центрів та механізми рекомбінаційних 
процесів. 
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СПОСТЕРЕЖЕННЯ  ГЕЛІКОНІВ  ЗА  ДОПОМОГОЮ  АПАРАТУРИ 
ЯДЕРНОГО  МАГНІТНОГО  РЕЗОНАНСУ 

Розглядаються особливості спостереження геліконів на автодинному спектрометрі ЯМР. 
Наведені записи геліконових резонансів в зразках Pb0,8Sn0,2Te. Аналізуються похибки при 
визначенні кінетичних параметрів зразка безконтактним методом. 

The pecularities of the helicons observation with autodyne spectrometer NMR have been analyzed. 
The records of helicon resonances in Pb0,8Sn0,2Te samples are presented. Accuracy of the kinetic 
parameters measured by contactless method are analyzed. 

Гелікони являють собою електромагнітні 
хвилі з круговою поляризацією, які розповсю-
джуються у провідному середовищі при наяв-
ності постійного магнітного поля. Детально про 
теоретичне та експериментальне вивчення гелі-
конових хвиль у твердому тілі йдеться у роботі 
[1]. Довжина та затухання геліконових хвиль, які 
розповсюджуються вздовж напрямку магнітного 
поля В, залежать від концентрації носіїв струму 
та їх рухливості. Це дозволило створити безкон-
тактні методики визначення концентрації та рух-
ливості носіїв у напівпровідникових матеріалах 
[2]. Принцип експериментального спостережен-
ня геліконових хвиль показаний на рис.1. 

Досліджуваний зразок, який має вигляд плос-
копаралельної пластини, розміщується між збу-
джуючою L1 та приймальною L2 котушками 
індуктивності. Якщо магнітне поле не прикла-
дено до пластини, геліконна хвиля в ній не збу-
джується, і вона за рахунок своєї провідності 
екранує котушки одну від другої. Тоді у котушці 
L2 будь-який сигнал відсутній. Якщо ж зовні 
прикладене магнітне поле В, у зразку збуджу-
ються геліконні хвилі, які проходять крізь плас-
тину з деяким затуханням і в L2 виникає наведе-
на напруга з частотою fг, що генерується радіо-
частотним (РЧ) передавачем. 

 

Цей сигнал може бути підсилений та проде-
тектований приймачем. Якщо у пластині з тов-
щиною d уздовж напрямку В укладається ціле 
число півхвиль λ/2, то пластина стає резонато-
ром, в якому спостерігається підсилення гелі-
конних хвиль. Це випадок розмірного або гелі-
конного резонансу, який можна фіксувати збіль-
шенням інтенсивності радіочастотного випромі-
нювання зі сторони приймальної котушки. При 
цьому спостерігаються декілька резонансів, що 
відповідають умові укладання напівхвиль: 3/2λ; 
5/2λ; 7/2λ і далі. Але частіше фіксують головний 
резонанс, що відповідає умові d=1/2λ, найбільш 
інтенсивний. Повністю резонансну криву ре-
єструють шляхом сканування напруженості ма-
гнітного поля або зміною частоти fг. Виходячи 
з параметрів резонансної лінії з добротністю 
Q, розраховують концентрацію n або p та рух-
ливість µ вільних носіїв струму напівпровідни-
кового зразка за такими формулами [2]: 

2
241082,7,

df

B
pn r

⋅
⋅⋅= ,              (1)  

141 2 −=µ Q
Br

.                   (2) 

Добротність розраховують за формулою: 

12 BB
B

Q r
−

= ,                      (3) 

де Вr - резонансне значення магнітного поля, В1 
та В2 - значення магнітного поля, що відповіда-
ють ширині резонансної лінії на рівні 0,707 від її 
максимальної висоти. 

Незважаючи на простоту експериментально-
го дослідження геліконів, широке застосування 

Рис.1 Експериментальне спостереження проходження 
геліконів 
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цього методу для визначення кінетичних пара-
метрів напівпровідникових матеріалів зустрічає 
деякі труднощі. По-перше, необхідно стабільно 
сканувати магнітне поле в досить широких межах 
(до ∼2Тл) з можливістю переналагодження час-
тоти опромінюючого РЧ генератора. По-друге, 
необхідно вживати заходів для виключення 
прямого проходження РЧ сигнала з передавача 
на приймальну котушку. Така фонова напруга 
може перевищувати корисний сигнал і, більше 
того, перевантажувати наступні підсилювальні 
каскади. З метою послаблення цієї напруги ко-
тушки L1 та L2 іноді розташовують взаємно орто-
гонально. Нарешті, не завжди рухливість носіїв 
достатня для відтворення якісного геліконного 
резонансу у доступних температурах та магніт-
них полях. Тоді отримуються занадто розширені 
резонансні лінії з малою добротністю, звідки 
визначити кінетичні параметри досліджуваного 
зразка важко. Перераховані проблеми у значній 
мірі усуваються, якщо для дослідження геліконів 
застосовують спектрометр ЯМР. 

Варто зауважити, що функціональна схема 
спектрометра ЯМР (рис.2) дозволяє найкраще 
досліджувати геліконний резонанс. Ефектив-
ність досліджень досягається не тільки завдяки 
високій чутливості вхідного пристрою, але й за 
рахунок використання модуляціїної методики 
проходження спектрів. Детектування сигналу 
за допомогою синхродетектора на першій, або 
другій гармоніці сигналу дозволяє чітко виді-
лити спектр геліконного резонансу. Останнє 
пов’язано з тим, що похідні від резонансної 
кривої дуже добре виділяють екстремальні точ-
ки на функціональній залежності, тому центр і 
ширину лінії можна знайти більш точно, ніж на  

 
Рис.2. Структурна схема радіоспектрометра ЯМР у 
режимі дослідження геліконів: КР, КМ - котушки 
розгортки та низькочастотної модуляції магнітного 
поля; L0 - котушка коливального контуру; 1 - авто-
динний генератор; 2 - синхродетектор; 3 - генератор 
модулюючої напруги; 4 - генератор лінійної розгорт-
ки магнітного поля; 5 - реєструючий пристрій. 

первісній. При цьому на похідних це можна зро-
бити навіть тоді, коли лінія не вкладається по-
вністю у діапазон розгортки магнітного поля. 
Це важливо для зразків з недостатньо високою 
рухливістю носіїв, де спостерігається резонан-
сні криві з малою Q. Отже, спектрометр ЯМР, 
поряд з дослідженням ядерного спінового резо-
нансу, можна використати для неруйнуючого 
контролю кінетичних параметрів зразка, який 
виготовлено у вигляді пластини відповідного 
розміру. 

Використання автодинного спін-детектора 
[3] значно спрощує процедуру безконтактного 
вимірювання параметрів напівпровідникових 
матеріалів. Для проведення таких вимірів плоско-
паралельну пластину з полірованими поверхнями 
розташовують у котушці коливального контура 
автодина. Вибір частоти автогенератора f та тов-
щини пластини d дозволяє створити умови для 
спостереження геліконного резонансу у доступ-
ному магнітному полі радіоспектрометра. 

На рис.3а наведено приклад реєстрації гелі-
конного резонансу за допомогою синхродетек-
тора на основній частоті модуляції Fм=230 Гц 
при амплітуді модуляції магнітного поля Bм= 
=±2,5⋅10-3 Тл. Видно, що крива являє собою 
першу похідну від типової форми резонансної 
лінії. Виміри проведені у напівпровідниковій 
сполуці Pb0,8Sn0,2Te:In при температурі Т=77 К, 
при цьому був застосований зразок у вигляді 
прямокутної пластини з розмірами 5,3×6,8 мм2 і 
товщиною d=1,3 мм. Діапазон сканування маг-
нітного поля складав 0÷1,6 Тл при частоті авто-
динного генератора f=13,42 МГц. 

З кривої на рис.3а знайдені резонансне зна-
чення магнітного поля Br=0,78 Тл і ширина лінії 
геліконового резонансу ∆B=0,24 Тл. З формул 
(1) та (2) знаходимо концентрацію носіїв р77К= 
=2,67⋅1017 см-3 та значення рухливості µ77К= 
=8,23 м2⋅В-1⋅с-1. Отримані величини близькі до 
значень, що знайдені з вимірювань кінетичних 
параметрів контактним методом (р77К=2,43⋅1017 

см-3, µ77К=8,37 м2⋅В-1⋅с-1). Треба звернути увагу 
на похибки вимірювань, які виникають при ви-
значенні концентрації носіїв та рухливості без-
контактним методом. Причин появи таких похи-
бок може бути декілька. По-перше, необхідно 
вибирати товщину пластини якомога меншу 
порівняно з її розмірами. Це треба робити для 
того, щоб запобігти впливу крайових ефектів. 
Якщо товщина пластини d співмірна з її розмі-
рами, то крайові ефекти настільки спотворюють 
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Рис.3. Похідна кривої геліконного резонансу при 
різних орієнтаціях зразка відносно напрямку маг-
нітного поля В. Кут між площиною пластини та В: 
90о (а), 22о (б), 45о (в), 67о (г). 

результати вимірювань, що вони вже не відо-
бражають реальних значень кінетичних пара-
метрів зразка. Зокрема, значення рухливості 
носіїв µ виявляються заниженими через розши-
рення лінії геліконного резонансу, крім того 
знижується точність визначення резонансного 
магнітного поля. Спотворення форми лінії, які 
викликані додатковими резонансами на краях 
пластини, вважають малими, якщо відношення 
товщини пластини d до інших розмірів не пере-
вищує 0,05. У цьому випадку точність вимірю-
вання коефіцієнту Хола може складати 0,5÷1,5% 
при виконанні умови µB≥1 [1]. По-друге, поверхні 
пластини повинні бути плоскопаралельні і до-
бре оброблені, інакше лінія також розширю-
ється. Це пов’язано з тим, що точність знахо-
дження параметрів дуже сильно залежить від 
точності визначення товщини d (1). 

Ще однією причиною появи похибок у ви-
значенні кінетичних характеристик є неточна 
орієнтація пластини відносно напрямку магніт-
ного поля. З рис.3б,в,г видно, як перетворюється 

форма кривої геліконного резонансу при повер-
танні пластини навколо вісі симетрії котушки. 
Найбільш відчутна зміна кривої починається 
при відхиленні від нормального розташування 
на 10-15°. Якщо відхилення складатиме 1-2°, то 
складова похибки за рахунок орієнтації ще досить 
мала і нею можна знехтувати. Аналіз перерахо-
ваних факторів показує, що у лабораторних умо-
вах досягається точність вимірів кінетичних 
параметрів напівпровідникових матеріалів, яка 
перевищує точність контактних методів. Але це 
досягається при умові µB≥1, тобто при достатньо 
високій рухливості носіїв струму або при достат-
ньо великих магнітних полях. 

dA/dt, 
відн.од. a) 

б) 

При застосуванні автодинного давача існує 
ще один спосіб реєстрації геліконного резонансу. 
Його суть полягає ось у чому. Відомо, що з метою 
спостереження ефекту у котушці автодина збу-
джують високочастотні коливання і сканують 
магнітне поле біля можливих умов геліконного 
резонансу. Поблизу цих умов плоскопаралельна 
пластина стає резонатором, власна частота якого 
визначена, головним чином, товщиною пластини 
та концентрацією носіїв струму. У цьому випадку 
пластина та котушка контура автогенератора 
утворюють коло з двох коливальних систем. 
Через взаємодію таких резонаторів частота гене-
рації автодина вже не визначається власною час-
тотою його коливального контуру, а залежить 
від імпедансу зв’язаної системи. Розлад встано-
вленої спочатку частоти автогенератора при B=0 
буде максимальним у момент збігання з часто-
тою геліконного резонансу, тобто при деякому 
значенні магнітного поля Br. Якщо слідкувати 
за частотою автогенератора, можна визначити 
наявність геліконового резонансу. 

в) 

г) 

 0             0,4            0,8             1,2      B, Тл

На рис.4,а наведена крива, яка побудована за 
неперервним відліком частоти у процесі лінійної 
зміни магнітного поля. Бачимо, що вона виглядає 
як типова резонансна лінія і з неї можна визна-
чити як резонансне значення магнітного поля, 
так і її ширину. Зауважимо, що тут, виходячи зі 
зміни частоти, можна точніше визначити центр 
геліконного резонансу, ніж як це робиться у ро-
боті [2]. Для порівняння наведена перша похідна 
лінії геліконового резонансу (рис.4б), яка одер-
жана на тому ж зразку шляхом модуляційної 
методики. При частотному способі можна сут-
тєво спростити техніку реєстрації геліконного 
резонансу. Зокрема, тут можна застосувати тільки 
автогенератор з вимірювачем частоти. Але треба 
мати на увазі, що при занадто сильному зв’язку 
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(надкритичному) вплив геліконового резонатора 
на коливальний контур може бути настільки 
значним, що спостерігається зрив коливань авто-
генератора. Тому у генераторі треба передбачити 
відповідне регулювання границі збудження ко-
ливань. Таким вимогам відповідають порогові 
генератори або автодини. Вони мають дуже ви-
соку чутливість до зовнішнього впливу і тому 
використовуються у радіоспектроскопії для де-
тектування спінових резонансів. 

Зручність реєстрації геліконного резонансу у 
вигляді значень частоти полягає у тому, що ре-
зультат легко перетворити для подачі на інтер-
фейсну шину ЕОМ. Останнє дає змогу спростити 
процес спостереження та обробки результату 
експериментальних досліджень. 

Наведені приклади показують, що техніка 
ЯМР дає можливість упевнено реєструвати гелі-
конний резонанс і визначити кінетичні характе-
ристики напівпровідникових матеріалів неруй-
нуючим методом. Метод геліконових резонансів 
досить перспективний при визначенні характе-
ристик епітаксіальних структур. 

Відомо, що визначення концентрації носіїв 
та їх рухливості у плівкових структурах є про-
блемою, оскільки контактні методи тут взагалі 
малопридатні. Крім визначення кінетичних па-
раметрів, з вигляду геліконного резонансу, можна  

 
Рис.4. Геліконний резонанс у пластині Pb0,8Sn0,2Te: 
резонансна лінія, отримана частотним методом (а); 
похідна від резонансної лінії, отримана модуля-
ційним шляхом (б). 

судити про однорідність та якість плівкових ма-
теріалів. Але треба зауважити, що через малу 
товщину плівкових зразків, частоти, при яких 
спостерігається геліконний резонанс, значно 
зростають, а це накладає деякі проблеми при 
конструюванні автодинних схем. 

Ще однією особливістю апаратури ЯМР є те, 
що при відповідному виборі розмірів пластини, 
особливо її товщини, на ній можна спостерігати 
як ядерний магнітний, так і геліконний резонан-
си. Збігання частот геліконового резонансу та 
ларморової прецесії ядерних спінів приводить 
до взаємодії ядерних моментів з геліконними 
хвилями. У такому випадку можливе збільшення 
чутливості спектрометра ЯМР. Уперше підси-
лення сигналу ЯМР за рахунок спін-геліконної 
взаємодії спостерігалося для РbTe ще у 1966 
році [4]. Потім цей ефект був знайдений і в InSb 
[5]. Хоча в обох випадках не вдалося отримати 
суттєвого збільшення чутливості, але було дове-
дено можливість детектування ЯМР в об’ємних 
зразках з високою провідністю. 

Подібні експерименти нами проведені на 
зразках Pb1-xSnxTe, легованих In. Для реалізації 
геліконного та ядерного магнітного резонансів 
були застосовані монокристалічні пластини, в 
яких попередньо вимірювались ефект Хола та 
рухливість звичайним контактним методом. 

 f, кГц 
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ПОВЕРХНЕВІ  ВЛАСТИВОСТІ  n-CdSb 

Наведено результати експериментальних досліджень електрофізичних властивостей поверхні 
n-CdSb. Визначено Характер вигину енергетичних зон в приповерхневій області і умови утво-
рення інверсійного шару. 

This paper is concerned with the surface properties of the n-type CdSb. The direction of the energy-
band displacement in the space-charge region and conditions of a p-type inversion layer formation at 
the surface of the n-type CdSb is determined. 

У роботі [1] показано, що електричні власти-
вості слабо легованого n-CdSb значно залежать 
від стану поверхні досліджуваних зразків. Цікаво 
було дослідити характер зміни провідності і 
термоерс цього матеріалу після подрібнення крис-
талів і виготовлення пресованих зразків. Крім 
того, корисну інформацію про характер перероз-
поділу носіїв заряду в протиповерхневій області 
зразків можна було б одержати з вимірювань 
ефекту поля. Основні результати таких дослі-
джень наведені в даній роботі. 

Вихідні кристали вирощували методом зонної 
плавки. З метою одержання матеріалу n-типу 
використовували донорні домішки In і Te. Виго-
товлені з кристалів порошки поділяли на фракції. 
Пресування здійснювали при кімнатній темпе-
ратурі. Величина тиску складала 1000 МПа. Від-
пал зразків проводили при температурі 683 К 
протягом 9 годин. Пресовані зразки мали розміри 
1,5×1,5×12 мм. Електричні властивості порошків 
досліджували при кімнатній температурі, а пре-
сованих зразків – в інтервалі температур від 
азотної до 400 К. 

Дослідження показали, що величина і знак 
коефіцієнта термоерс порошків залежать не 
тільки від кількості легуючої домішки у вихід-
ному матеріалі, але й від розмірів зерна. Крім 
того, вони змінюються з часом. На рис.1 наве-
дені результати вимірювань, які були проведені 
на порошках різних фракцій, виготовлених з 
кристала, легованого Те. Подібні результати 
були одержані й на порошках з домішкою In. 
Встановлено, що у випадку дрібних фракцій 
знак термоерс порошкуватого матеріалу зміню-
ється на додатний вже в процесі подрібнення 
кристала, а у порошків, які складаються з круп-

них фракцій, ця зміна відбувається з часом. 
Наведені результати свідчать про те, що під 

час виготовлення порошків на поверхні криста-
літів утворюється шар матеріалу з дірковим ти-
пом провідності. Утворення такого шару може 
бути пов’язане з адсорбційними процесами і 
появою областей просторового заряду інверсно-
го типу, а спостережувана залежність поверх-
нево-чутливих властивостей порошків від часу – 
з кінетикою адсорбції. 

При вимірюванні питомої ваги теплопровід-
ності σеф, коефіцієнтів Холла Rеф і термоерс αеф 
пресованих зразків в інтервалі температур 400÷ 
77 К були одержані температурні залежності 
σеф(Т), Rеф(Т) і αеф(Т), вигляд яких свідчить про 
наявність активаційних процесів, зумовлених  

 

α, мкВ/K

мм

Рис.1. Залежність термоерс від величини зерна: 
результати, одержані відразу після виготовлення 
порошку (1), через 22 години (2), через 94 години 
(3), через 160 годин (4). 
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переходами носіїв заряду між зонами і розташо-
ваними в межах забороненої зони поверхневими 
станами [2,3]. Визначена на основі цих даних 
величина енергії активації складає 0,09 еВ. 

Дослідження електрофізичних властивостей 
поверхні зразків n-CdSb методом ефекту поля в 
системі напівпровідник-електроліт проводили 
при кімнатній температурі. Тонкі плоскі зразки 
для досліджень виготовляли з орієнтованих крис-
талів. Порівнювалась залежність питомої поверх-
невої провідності ∆σп(V) з теоретичною залеж-
ністю ∆σs від Ys [4]. 

З отриманих залежностей Ys(V) було визна-
чено початковий згин зон Ysо і потенціал плоских 
зон V0. Проведені розрахунки показали, що у 
випадку матеріалу n-типу в приповерхневій 
області зразків, внаслідок вигину енергетичних 
зон вверх, утворюється інверсний шар p-типу, 
а визначене положення поверхневих станів від-
повідає даним, одержаним з температурних за-
лежностей провідності пресованих зразків. 

 
Рис.2. Залежність питомої електропровідності σеф (1), 
коефіцієнта Холла Rеф (2) від температури. 

 

Ys, од. kT/q 

V, B

Yso 

Рис.3. Залежність Ys від напруги у випадку зразка 
n-типу. 
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ПРО  ПЕРЕТВОРЕННЯ  ВІДСТАНІ  МІЖ  ПОЧАТКАМИ  
КООРДИНАТ  ДВОХ  СИСТЕМ  ВІДЛІКУ 

Розглянуто невідомий раніше парадокс спеціальної теорії відносності, який ілюструє немож-
ливість перетворення відстані між початками координат двох інерціальних систем відліку. 

Previously unknown paradox of special relativity theory is treated which illustrates the impossibi- 
lity of distance transformation between coordinate origins of two inertial reference frames. 

Нехай у нас є дві інерціальні системи відліку 
(ІСВ) K та N, які рухаються одна відносно одної 
зі швидкістю v так, що вісь XK ковзає по осі XN, 
а початок координат ІСВ K зміщується у бік зро-
стання додатних значень осі XN. 

NL3

NL2

NL1

Позначимо точку на осі XK, яка відповідає 
початку координат ІСВ K, буквою B, а точку на 
осі XN, яка відповідає початку координат ІСВ 
N, – буквою C. 

Тепер уявимо, що на від’ємній півосі XK на 
віддалі L0 від точки B є мітка, яку позначимо 
буквою A, а на додатній півосі XN на такій же 
віддалі L0 від точки C – мітка, яку позначимо 
буквою D. 

Зі сказаного випливає, що мітками A, B, C та 
D на осях XK та XN виділено два відрізки одна-
кової довжини  

                                                             (1) 0LLK
AB =

та                            .                           (2) 0LLN
CD =

Через відносний рух систем відліку вказані 
відрізки теж переміщуються і нанесені на них 
мітки дозволяють легко розрізнити моменти 
часу, у які в обох ІСВ відбуваються такі події: 
збіг мітки A з міткою C (подія 1), збіг мітки B з 
міткою D (подія 2) та збіг мітки A з міткою D 
(подія 3).  

На верхній позиції рис.1 зображено положен-
ня, яке займають відрізки AB та CD в ІСВ N у 
початковий момент часу. На решті позицій на-
ведені послідовно з верху до низу положення цих 
відрізків у ІСВ N у моменти відбування подій 1, 
2 та 3.  

Для порівняння на рис.2 зображені поло-
ження відрізків AB та CD у ІСВ K у тих же ситу-
аціях, що і на відповідних позиціях рис.1. 

Рис.1. Схематичне зображення основних подій у 
ІСВ N. 

Розглянемо тепер окремо події 1, 2 та 3 і спро-
буємо визначити у кожному випадку, якими бу-
дуть у ІСВ K та ІСВ N значення відстані між 
початками координат обох систем  і  та 
яким є закон перетворення одного з них у інше. 

K
BCL N

BCL

У момент відбування події 1 мітка C, що від-
повідає початку координат ІСВ N, збігається з 
лівим кінцем А відрізка AB. Оскільки правий кі-
нець B цього відрізка є початком координат ІСВ 
K, то значення  та  для цього моменту  K

BCL N
BCL
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Рис.2. Схематичне зображення основних подій у 
ІСВ K. 

часу, які позначимо відповідно  та  , мо-
жуть бути визначені через довжину відрізка AB. 
У ІСВ K ця довжина, згідно з (1), дорівнює влас-
ному значенню . Тому  

KL1
NL1

0L

01 LLL K
AB

K == . 
У ІСВ N ця довжина дорівнює релятивіст-

ському значенню , яке може бути одержано з 
відомого співвідношення  

L

                           02

2
1 L

c
vL −= .                      (3) 

Тому  02

2

1 1 L
c
vLL N

AB
N −== . 

Як бачимо, відстань між початками коорди-
нат обох систем, визначена у кожній з ІСВ у 
момент відбування події 1, має різні значення. 
При цьому перетворення  у  здійснюєть-
ся за законом 

N
BCL K

BCL

                         NK L

c
v

L 1

2

21
1

1

−
= .   

Тепер розглянемо подію 2. У момент її здійс-
нення мітка B, яка відповідає початку коорди-
нат ІСВ K, збігається з правим кінцем D відріз-
ка CD. Оскільки з лівим кінцем C цього відріз-
ка зв’яза-ний початок координат ІСВ N, то зна-

чення  та  для цього моменту часу, які 

позначимо відповідно як  та , можуть бу-
ти визначені через довжину відрізка CD. У ІСВ 
N ця довжина, згідно з (2), дорівнює власному 
значенню L0 і тому . У ІСВ K ця 
довжина дорівнює релятивістському значенню 
L. Тому, з урахуванням (3), можемо записати: 

K
BCL N

BCL
KL2

LN
CD=

NL2

0L2LN =

   v         

                   02

2

2 1 L
c
vLL K

CD
K −== . 

Як бачимо, для даного моменту часу ми та-
кож одержали в ІСВ K та ІСВ N різні значення 
однієї і тієї ж відстані. Але тепер перехід від  

до   здійснюється вже інакше: 

N
BCL

K
BCL

                          NK L
c
vL 22

2

2 1−= . 

Нарешті, розглянемо подію 3. У момент її 
здійснення відрізки AB та CD розташовані так, 
що їх проекції на будь-яку з осей Ox є продов-
женням одна одної. У ІСВ K загальна довжина 
утвореної ними лінії є сумою власного значення 
довжини відрізка AB та релятивістського значен-
ня довжини відрізка CD, а в ІСВ N – сумою влас-
ного значення довжини відрізка CD та реляти-
вістського значення довжини відрізка AB. Оскіль-
ки крайні точки цих ліній є проекціями точок C 
та B, з якими зв’язані початки координат обох 
систем відліку, то значення  та , які для 

цього моменту позначимо відповідно як  та 

, можуть бути визначені так: 
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Як бачимо, в даному випадку 
                                   . NK LL 33 =

Отже, ми одержали результати, згідно з якими 
закон перетворення  у  залежить від 

моменту часу t , у який вимірюється значення 
. Якщо воно виміряно у момент відбування 

події 1, то його при перетворенні потрібно збіль-
шити, якщо воно виміряно у момент відбування 
події 2 – то його потрібно зменшити, а якщо 
виміряно у момент відбування події 3 – то його 
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Про  перетворення  відстані  між  початками  координат  двох  систем  відліку  

потрібно залишити тим же. Таку зміну характеру 
закону перетворення  у  не можна не 
визнати абсурдною, оскільки в жоден з трьох 
розглянутих моментів часу не відбувається ні-
яких якісних змін ні з фізичними об’єктами, між 
яким вимірюється , ні з їх кінематичним ста-
ном, ні з самою перетворюваною фізичною ве-
личиною, яка за своїм смисловим наповненням 
залишається однією і тією ж і змінюється від 
одного моменту до іншого лише кількісно.  
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Парадоксальність даного питання на цьому 
не вичерпується. Оскільки ми ніде не накладали 
ніяких обмежень на віддаль , то ця обставина 
дозволяє довести ситуацію до ще більшого аб-
сурду, зробивши закон перетворення  у  
залежним від положення міток A  та D на відпо-
відних осях XK та XN. 

L

N
BCL K

BCL

Для ілюстрації сказаного проведемо ще один 
експеримент. Як і у попередньому випадку, по-
чнемо відлік часу в обох ІСВ у момент збігу то-
чок B та C. Але відстань  будемо вимірю-
вати у ІСВ N не у різні моменти часу tN, а у 
якийсь один і той же конкретний момент, який 
позначимо як t . 

N
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N
4

Повторюючи цей експеримент тричі, так, щоб 
у кожному з трьох дослідів мітки A та D були 
розташовані у інших, певним способом розра-
хованих місцях осей XK та XN, ми у результаті 
вимірювань завжди будемо одержувати одне і 
те ж конкретне значення , яке позначимо як 

. Але виконуючи перевід цього значення до 
ІСВ K, ми одержимо для кожного з цих дослідів 
різні значення .  
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Якщо мітки A і D розташувати так, щоб їх 

віддаль від точок B та C, визначалася з виразу  

                         ,   

то у момент вимірювання  положення міток 
A, B, C та D опиниться у ситуації, характерній 
для події 1. При цьому перетворення  у від-

повідне  повинно здійснюватись так, як і 

перетворення  у .  Тобто при переводі до 

ІСВ K значення  повинно бути збільшено. 
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Якщо ж мітки A та D розташувати так, щоб  
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то у момент  положення міток A, B, C та D 
буде відповідати ситуації, характерній для події 
2. Тому закон перетворення  у  буде в 

цьому разі тим же, що і для перетворення  у 

.  Тобто при переводі до ІСВ K значення  
повинно бути зменшено. 
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то у момент  ми отримаємо положення, яке 

відповідає події 3. При цьому перетворення  

у  буде тим же, що і перетворення  у . 

Тобто при переводі до ІСВ K значення  вза-
галі не повинно зазнати змін.  
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Порівнюючи результати всіх трьох дослідів 
другого експерименту, переконуємося, що одне і 
те ж значення , будучи переведеним до ІСВ K, 

дійсно набуває різних значень , які повністю 
залежать від положення міток A і D.  

NL4
K
BCL

На рис.3 послідовно з верху до низу зобра-
жені положення відрізків AB та CD у ІСВ N у 
момент вимірювання відстані  окремо у кож-
ному з дослідів другого експерименту. 

NL4

У всій цій ситуації є ще одна особливість, на 
якій варто зупинитись. Ми не обмовились про те, 
як наноситься кожна з міток A і D на відповідну 
їй вісь координат. З цього випливає, що самих 
міток A і D як фізичних реальностей може і не 
бути. Їх існування достатньо лише уявити, а по-
ложення розрахувати певним способом. Останнє 
зауваження зводить задачу перетворення  у 

 до чистого свавілля, яке знаходиться у по-
вній залежності від нашого бажання чи небажан-
ня уявити собі ці мітки на тій чи іншій віддалі 
L0 від початку координат. 

N
BCL

K
BCL

У чому ж причина такої дивної залежності 
закону перетворення  у ? N

BCL K
BCL

Щоб відповісти на це запитання, звернемо 
увагу, що в усіх розглянутих прикладах ми нама-
гались розв’язати задачу перетворення відстані 
між початками координат ІСВ K та ІСВ N. Але 
ця задача є частковим випадком більш загальної 
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В.І. Черепачинський 

Рис.3. Схематичне зображення трьох дослідів 
другого експерименту у ІСВ N. 

задачі перетворення відстані між двома точками, 
що рухаються одна відносно одної, яка в [1] була 
визнана у межах спеціальної теорії відносності 
(СТВ) некоректною. Тому для читачів, знайомих 
з [1], вже відразу мало б бути зрозумілим, що всі 
наші дії можуть привести лише до абсурдних 
результатів. 

У [1] причиною неможливості розв’язання 
вказаної задачі було визнано принцип відноснос-
ті одночасності. Для часткового випадку цієї 
задачі, який розглядається у даній роботі, довес-
ти некоректність можна ще й інакше. 

Справді, якщо б перетворення  у  
було можливим, то воно повинно бути співвід-
ношенням типу 

N
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                       ,                         (4) N
BC

K
BC LL β=

де β – деякий безрозмірний коефіцієнт. 
Нехай β<1. Тоді при переході від ІСВ N до 

ІСВ K перетворюване значення повинно бути 
зменшено, а при зворотному переході – збільше-
но. Але для такої різниці не може бути ніяких 
виправдань. Оскільки положення точок В і С по 
відношенню до обох ІСВ абсолютно симетричне 
(у кожній ІСВ одна з точок нерухома, а інша 
рухається зі швидкістю v), то закон перетворення 

 у  не може відрізнятися від закону пере-

творення  у . У зв’язку з цим припущен-

ня про β<1 – помилкове. 

N
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BCL
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N
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З цієї ж причини не може бути β>1. 
Залишається припустити, що β=1. Але у цьому 

випадку саме співвідношення (4) буде суперечити 
положенню СТВ про відносність просторових 
інтервалів.  

Крім того, умова β=1 суперечить ще і поло-
женню СТВ про відносність часових інтервалів: 
оскільки швидкість точки В у ІСВ N така ж, як і 
швидкість точки С у ІСВ K, то, в силу рівності 

 і , час, який пройшов у обох ІСВ від 
моменту, коли точки В та С збігалися, і до момен-
ту, коли ці точки зайняли положення, що відпо-
відає перетворюваній відстані, також буде одна-
ковим.  

N
BCL K

BCL

Зі сказаного випливає, що у межах СТВ спів-
відношення (4) взагалі не може мати місця. Тому 
постановка питання про перетворення відстані 
між початками координат двох систем відліку 
для СТВ не має змісту. Будь-яка спроба перетво-
рювати таку відстань неодмінно веде до абсурд-
них результатів. Але їх абсурдність не завжди 
така очевидна, як у спеціально придуманих си-
туаціях, що розглядались у даній роботі. 
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Х-ПРОМЕНІ:  УКРАЇНСЬКІ  СТОРІНКИ  ІСТОРІЇ 

На основі дослідження наукових джерел оприлюднено маловідомі досі сторінки відкриття 
невидимого Х-проміння та історії розвитку Х-променології в Україні. Висвітлено визначальний 
внесок великого українського вченого Івана Пулюя у правильне пояснення фізичного походження 
цих невидимих променів та їхнього практичного застосування в медицині й "просвічуванні" не-
прозорих об'єктів для отримання світлин із зображенням їхньої внутрішньої структури. Детально 
проаналізовано наукову, практичну й організаційну діяльність в царині Х-променелогії діячів 
української науки, зокрема Миколи Пильчикова і Йосипа Косоногова. Особливої уваги приділено 
висвітленню ролі українських науковців у розвитку нових методик використання Х-променів 
для дослідження внутрішньої будови кристалічних речовин. 

The pages of invisible X-rays discovery and history of X-ray theory development in Ukraine so far 
little known are proclaimed on the base of studing scientific sources. The determinative contribution 
of great Ukrainian scientist Ivan Puluy in correct interpretation of physical origin these invisible rays 
and it practical application in medicine and "translucence" of opaque objects for receiving patterns 
with images of it internal structure is shown. Scientific, practical and organizational activities of 
Ukrainian science figures in field of X-ray theory, including Mykola Pylchykov and Yosyp Kos-
onogov, are analysed in detail. Separate attention devoted to explanation of Ukrainian scientist role in 
development of new techniques at X-rays using for researches of internal structure of crystal materi-
als. 

Х-промені давно вже здобули найширше ви-
знання і сьогодні повсюдно застосовуються для 
комп'ютерної томографії, Х-променології, різно-
манітної діагностики тощо. 

Відкриття цих променів 1895 року пов'язува-
лося донедавна лише з німецьким фізиком Кон-
радом Рентґеном, який випадково завважив, що 
коли біля катодно-променевої рурки, обгорненої 
чорним картоном, помістити флюоресцентний 
екран, то під час роботи рурки останній починає 
світитися. 

Сьогодні відомо, що Х-проміння, яке виникає 
в катодно-променевій рурці, неодноразово і ра-
ніше від Рентґена спостерігали інші вчені. Але 
найвагоміший внесок до передумов відкриття 
зроблено дослідженням явищ катодно-променевої 
фізики Іваном Пулюєм. Завважмо: до Івана Пу-
люя дослідженням катодних променів займалося 
мало фізиків. Найсуттєвіші результати належать 
Гітторфу (1869) та Круксу (1879). 

Публікації Крукса дали поштовх для широкої 
дискусії про природу катодних променів, що 
тривала до кінця XIX століття. Провідний голос 
у цій полеміці належав Пулюєві, який протягом 

1880–1882 рр. здійснив фундаментальні дослі-
дження у газорозрядних рурках. Це його ваку-
умні прилади неодноразово відзначалися пре-
міями на міжнародних виставках і були відомі 
багатьом дослідникам Європи. 

Саме Пулюй власноруч виготовив рурку, яка 
мала основні риси сучасних Х-променевих, де 
вперше містився окремий від анода антикатод, 
розташований похило до жмута променів, який 
падав на нього. 

Так, у книзі P. Pringsheim and M. Vogel "Lumi-
nescence of Liquids and Solids and its practical 
applications" , New York, 1946 (російський пере-
клад О. Соколової, Москва, 1948) можна про-
читати, що в цих лампах "сконструированных 
Пюлюи, которые можно найти в коллекциях при-
боров многих старых лабораторий, люминесцен-
ция возбуждалась пучком электронов, падающим 
на флуоресцирующий экран (рис.1)". 

Після публікації дослідницької праці Івана 
Пулюя "Проникнення невидимих променів Х із 
рурок назовні" та вивчення еволюції принципів  
конструкції рентґенових рурок, можна зробити 
висновок, що його конструкторська та наукова  
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Рис. 1. Флюоресцентна лампа Пулюя. 

думка враховувалася, використовувалася нада-
лі, а її джерела починалися з катодних рурок. 

Про це свідчать такі факти. Ще 1890 р. в Єв-
ропі виходить в світ німецькою мовою книга 
"Історія фізики" Ф. Розенберґа. Цю книгу пере-
кладено російською мовою І.М. Сєченовим, по-
тім перевірено і перероблено В.С. Гохманом. 
Вона з'явилася друком у видавництві ОНТВ 
Москва-Ленінград 1936р. і стала відомою широ-
кому колу читачів. 

У заголовку "Погляди Гінтля і Пулуя" знахо-
димо повідомлення "... що всі явища в круксових 
рурках можна пояснити і без ультрагазового 
стану матерії, якщо допустити, що електричний 
струм неперервно зриває з катода металеві час-
тинки, які потім ідуть від полюса і рухаються 
прямолінійно до тих пір, поки якась перешкода 
не змінить їхній рух або ж їх поглине. Пулуй 
розвиває далі цю гіпотезу, пов'язавши її з унітар-
ною теорією Едлунда. Згідно з теорією Пулуя 
хімічні сили розвивають у батерії потік етеру, 
який, входячи у провідник з великим опором, 
повинен тут загальмовуватися і утворювати по-
зитивний полюс, а при виході з цього провідника 
повинен розріджуватися і утворювати негатив-
ний полюс. Тому в світловій дузі електричної 
лампи, де повітряний простір між загостреннями 
вугільних стрижнів являє собою великий опір, 
позитивний полюс утворюється у місці виходу 
електрики. Але для індукції струму в гайссле-
рових рурках утворюються зворотні умови, бо 
за високої напруги для струму повітряний прос-
тір у рурках створює менший опір. Тут у місці 
виходу етерного потоку в газовому стовпі утво-
рюється нестача етеру, а разом з ним і вільна 
неґативна напруга, а на другому кінці вільна по-
зитивна напруга". 

По суті Пулюй обґрунтував принцип дії так 
званої вентильної рурки (одностороннього на-
прямку струму), який з часом став основою для 

створення йонних і електронних вентилів, що 
покладені в основу конструкції рентґенової рур-
ки та подальшої її еволюції. 

"Гітторф 1868 р. і пізніше Пулуй 1883 р. по-
казали, що електричному розрядові у вакуумі 
забороняє електростатичний заряд скляної стін-
ки, розташованої досить близько від катода. Рур-
ка Пулуя легко дозволяла струму протікати в 
одному напрямку, а в зворотньому струм прохо-
див з великими труднощами. В рентґеновому 
апараті вентильна рурка вперше була застосо-
вана 1898 р. Вілларом, який видозмінив її конс-
трукцію". Так визнавали сучасники, відзначаю-
чи 50-річчя відкриття Х-проміння. 

Ґрунтовна порівняльна аналіза праць Пулюя 
та Рентґена дає змогу з'ясувати ролю кожного з 
них у відкритті Х-променів та дослідженні їхніх 
властивостей, рівнож з'ясувати неточності й 
помилки у публікаціях А. Йоффе, зумовлені іґно-
руванням досліджень Пулюя. 

Рентґен у своєму першому повідомленні по-
дає свої спостереження про те, що у скляних 
стінках катодних рурок утворюються промені 
нового роду, які здатні проходити через непро-
зорі для світла тіла та викликати флюоресценцію 
і фотографічний чин. Натомісць Пулюй вперше 
визначив природу цих невидимих променів, що 
узгоджується з сучасними уявленнями, а саме: 
Х-промені утворюються в процесі взаємодії дуже 
швидких неґативно заряджених катодних части-
нок із молекулами твердого тіла внаслідок збу-
дження їхньої "етерної оболонки". Наступне – те, 
що Х-промені і видиме світло подібні до фосфо-
ресценції, відріжняються лише періодом коли-
вань. Ці промені можуть йонізувати гази. Особ-
ливо важливе значення мають Х-промені у меди-
цині, що теж було вперше блискуче засвідчено 
Пулюєм. Його досконалі фотографії, одержані 
за допомогою Х-променів з рурок тільки його 
конструкції, показали важливість практичного 
застосування у медицині Х-променів та дали 
поштовх  розвиткові нових форм клінічної діяг-
ностики у ріжних країнах тогочасного світу. 

Про відкриття Х-проміння в Росії стало ві-
домо 27 січня 1896 року у Москві і 31 січня у 
Петербурзі. Винахідник О. С. Попов став відо-
мим як один з перших Х-променологів, власно-
ручно змонтувавши апарат і використавши його 
для визначення місця вогнепальних сторонніх 
тіл у поранених. 

Х-променологічні дослідження хворих вико-
нано вперше в Росії С.П. Григор'євим (Харків), 
Я.М. Розенблатом (Одеса), М.М. Черкасовим, 
О.К. Яновським, В.М. Топковим, В.М. Вихрє-
вим, П.Ф. Лесгафтом, П.І. Д'яконовим. Значну 
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ролю у розвитку Х-променології як науки віді-
грали в Петербурґу лікарі Яновський, Неменов, 
Рейнберг, Ден, Гольберг та інші, фізики Голіцин, 
Боргман, Хвольсон і Єгоров, у Москві Лебедєв 
та Андреєв. Царська Росія не виявляла інтересу 
до цього протягом майже 20 років. У цей час за 
кордоном у перші два-три роки широко розпо-
чали Х-променеві дослідження та активне їхнє 
використання для медичних цілей, виникають 
об'єднання Х-променологів, видаються спеціяль-
ні журнали, проводяться з'їзди. 

В Україні застосування Х-проміння було за-
початковано Миколою Пильчиковим. 

Хронологія його досліджень свідчить про те, 
що він був попередником поширення Х-промено-
логії від уже згаданих піонерів Москви та Петер-
бурґа. Творчий внесок Пильчикова також потре-
бує глибокого переосмилення. 

Одразу після звісток про досліди В. Рентґена, 
Пильчиков перший в Україні і один з перших у 
Росії здійснив вдалі експерименти з Х-променя-
ми, відкривши низку ще незнаних їхніх власти-
востей. Такі досліди Пильчиков виконав уже 19 
січня 1896 р., коли в Одесі ще не було точних 
відомостей про попередні повідомлення Рент-
ґена. В ті дні він скористався руркою конструк-
ції Пулюя, що переконливо засвідчує обізнаність 
Пильчикова з попередніми дослідами над Х-про-
менями свого далекого українського колеґи. 

Рурка Пулюя дала змогу Пильчикову істотньо 
скоротити тривалість експозиції. "Одна невелика 
машина Фосса, – писав Пильчиков, – з однією 
такою руркою (Пулюя) замінює котушку із зви-
чайною руркою Крукса. Використовуючи ко-
тушку, опісля пристроїв Тесла, ми досягаємо 
зменшення тривалости експозиції до кількох 
хвилин, а згодом до 30 секунд". За кілька днів 
змінивши електромашину Фосса на машину 
Вінсхерта, Пильчиков звів тривалість експозиції 
до 2 секунд. У ті січневі дні то була найкоротша 
експозиція у світі. Дослідники, які користувалися 
рурками Крукса у Петербурґу, одержували знім-
ки з експозицією за 30 хвилин. 

Наприкінці січня Пильчиков удосконалив 
рурку Пулюя, застосувавши у ній увігнутий анти-
катод. 

Цей прилад і здобув назву "фокус-рурки" 
Пильчикова. Публічні лекції вченого на початку 
1896 р. для професорів, викладачів гімназій, 
інженерів, морських офіцерів, студентів і гімна-
зистів, моряків, робітників про казкові власти-
вості невидимих Х-променів принесли Пильчи-
кову широку популярність в Україні. Адже його 
власні експерименти, вперше в Одесі, пішли 

якісно далі за результати, одержані у Петербурґу 
та Москві. Вони показали можливість застосу-
вання Х-проміння для діягностики захворювань 
на основі рурки Пулюя і власного удосконалення, 
перетворивши її на потужну фокус-рурку. 

Як наслідок, в Одесі стають відомими Х-про-
менологами Я.М. Розенблат, Р.Я. Гасуль, в Хар-
кові –  С.П. Григор'єв, О.Ю. Штерман. Особливо 
широку популярність у царській Росії завоював 
С.П. Григор'єв, роботи якого з Х-променевої 
діягностики хронічного апендициту одержали 
світове визнання. 

Пізніше в Одесі було випущено перший жур-
нал з Х-променології "Рентґенівський вісник" 
(1907; всього було лише три випуски). 

Яскравою і маловідомою сторінкою історії 
розвитку Х-променології є матеріял, що розкри-
ває значний науковий, технічний, організаційний 
та практичний доробок Йосипа Косоногова. З 
ім'ям професора Київського університету пов'я-
зано цілий період, починаючи з 1914 року. В ро-
ки першої світової війни як видатний учений і 
громадський діяч брав активну участь у розв'я-
занні проблеми використання Х-проміння у на-
данні допомоги пораненим. Наведемо деякі ста-
тистичні відомості, щоб зрозуміти ролю й велич 
зробленого в Києві за короткий період 1914-17рр. 

До початку війни у царській Росії налічува-
лося 146 Х-променевих апаратів зарубіжного 
виробництва. 1900 р. у Київському військовому 
шпиталі було встановлено перший Х-промене-
вий апарат. Всього на території України функ-
ціювало лише декілька таких апаратів. З часом 
потреба в них дуже зростає. 

2 вересня 1914 р. ініціятивна група у складі 
маґістра історії М. Василенка (майбутній Мініс-
тер народньої освіти та мистецтв УНР, ініціятор 
заснування Української Академії наук), проф. хе-
мії Дукельського, проф. І. Четверикова, Д. Жа-
кулина, О. Зарубіна, В. Чорнорябова, лікаря 
О.В. Яницького і викладача О.М. Яницького 
порушила питання про створення організації, яка 
б реально допомогла розвитку і вдосконаленню 
Х-променевої діягностики в шпиталях Києва та 
прилеглих районах. На той час лише 5% діючих 
лікувальних закладів було обладнано Х-промене-
вими кабінетами. 

Уже 5 вересня 1914 р. київська інтеліґенція 
переважно з викладачів фізики і хемії високих і 
середніх навчальних закладів утворює "Комісію 
допомоги пораненим рентґенівськими досліджен-
нями". Очолив комісію проф. Й. Косоногов. Ко-
місія швидко здобула популярність і за декілька 
місяців налічувала в своєму складі понад 80 чле-
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нів, серед яких було 4 професори, 32 викладачі 
навчальних закладів, 15 студентів і лише 6 ліка-
рів, а з них тільки 3 Х-променологи (Л. Бланк, 
Е. Вебер, Б. Пауль). До складу комісії увійшли 
всі три члени фізико-математичного Товариства 
Київського університету, що працювали в галузі 
фізики. 

З дозволу Попечителя Київського Навчаль-
ного Округу комісії було надано у тимчасове 
користування Х-променевих кабінетів придатне 
для цієї мети обладнання фізичних кабінетів 
середніх і високих навчальних закладів м. Києва. 
Завдяки цьому комісія, не володіючи матеріяль-
ними засобами, одержала можливість обладнати 
7 Х-променевих кабінетів і підготувати облад-
нання ще для трьох шпиталів.  

У перші два роки своєї роботи Київська рент-
ґенівська комісія створила в Києві 17 Х-промене-
вих стаціонарних кабінетів, що обслуговували 
шпитальну мережу в 12000 ліжок, і провела 
близько 3000 обстежень. У підпорядкуванні ко-
місії була Х-променева мережа міст Чернігова та 
Жмеринки. Звичайно така діяльність була б не-
можлива, якби комісія не опікувалася питаннями 
підготови кадрів і створенням Х-променотехніч-
ної бази. 

Створені лабораторії і майстерні з ремонту 
рурок, потреба в яких була досить велика, віді-
грали велику ролю, адже рурки були зарубіж-
ного виробництва, коштували дорого і лихоліття 
війни створювало перешкоди для їхнього при-
дбання. Таким шляхом працівникам комісії вда-
лося за короткий час забезпечити рурками свою 
мережу і навіть брати додаткові побічні замов-
лення. 

За два роки у майстернях було відремонто-
вано понад 500 Х-променевих рурок. А в лабо-
раторії рурок провадилася цікава конструктор-
ська робота і, зокрема, була сконструйована 
ориґінальна модель рурки, що дістала назву 
"колеґія". 

Попри все це діяльність комісії не обмежу-
валася виробничими або вузькими організацій-
ними завданнями. З перших кроків своєї роботи, 
пов'язаної з розвитком Х-променології вона зу-
міла охопити комплекс ширше визначених про-
блем, цілей і завдань. Цьому насамперед сприяв 
випуск, після "Рентґенівського вісника"(1907) в 
Одесі, першого в царській Росії періодичного 
видання "Відомості Київської рентґенівської 
комісії", що реґулярно виходив з 1915 впродовж 
2,5 років. Всього вийшло 15 чисел. У відомостях 
комісії не тільки відображалася діяльність ство-
рених нею організацій, але й широко висвітлю-
валися найактуальніші питання Х-променології: 

фізика і Х-променотехніка; дозиметрія і засоби 
захисту; властивості і конструкції Х-променевих 
рурок; способи Х-променевого фотографування; 
методика локалізації чужорідних тіл; проблеми 
Х-променевої діягностики та нові методи дослі-
джень; огляди статей зарубіжних авторів. 

"Відомості" почали концентрувати навколо 
себе досвід роботи Х-променевих установ зі 
Ставрополя, Астрахані, Казані, Тули. 

Досить цікавий матеріял подавав відділ хро-
ніки. Створення цього відділу засвідчило вели-
ку зацікавленість комісії у розвитку вітчизняної 
Х-променології. 

В кінці 1916 р. з ініціятиви проф. Й. Косоно-
гова було піднято питання про організацію та 
відкриття в 1917 р. курсів і шкіл для підготови 
спеціялістів з Х-променології на базі медичного 
факультету Київського університету. 

На зборах медичного факультету комісія у 
складі професорів Космаєвича, Крилова, Діте-
рохса, Косоногова і приват-доцента Вебера під 
головуванням проф. Г. Малкова на засіданні 
ухвалила: 

Через величезну вагу Х-променології для ді-
ягностики і лікування викладання її на медичних 
факультетах є життєво необхідним. 

Заснувати катедру рентґенології як обов'яз-
кову. 

Для катедри потрібно обладнати в клінічному 
містечку центральний Х-променевий інститут з 
усім належним інвентарем так для наукових до-
сліджень, як і для практичного викладання сту-
дентам і лікарям. 

З цією метою проф. Й. Косоногов розробляє 
Програму курсів Х-променотехніки. Пізніше, 
після ліквідації комісії, її члени 1919–1920 ство-
рюють Київську міську Х-променеву допомогу. 
Київ перетворюється на своєрідний технічний 
центр, де налагоджується ремонт Х-променевих 
рурок, інструментарію і виробництво нових ви-
робів – підсильних екранів, індукторів, дозимет-
рів і т. д.  

Ідея створити централізовану організацію Х-
променологів, що висловлювалася на сторінках 
"Відомостей Київської рентґенівської комісії", 
почала втілюватися у життя. Перший установчий 
з'їзд Х-променологів і радіологів відбувся у гру-
дні 1916 року. На з'їзді з доповіддю виступив 
член Київської комісії О. Зоненштраль. Він по-
відомив про історію виникнення і характер дія-
льности комісії за 27 місяців. 

Зазначимо, що в Росії (у Петрограді) перший 
спеціяльний і єдиний у цьому роді Х-променоло-
гічний і радіологічний інститут створено з ініція-
тиви М. Неменова та А. Йоффе 1918 року. 
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 Х-промені:  українські  сторінки  історії 

У квітні 1920 р. у Харкові з ініціятиви С. Гри-
гор'єва створено Українську Х-променологічну 
академію, завданням якої було вивчення і сис-
тематизація досягнень Х-променології, наукова 
обробка питань всіх її розділів, використання 
досягнень на практиці, підготова спеціялістів 
Х-променології, лаборантів і техніків, популя-
ризація знань з Х-променології серед медичних 
спеціялістів. 1922 року академія перейменову-
ється на Державний Х-променологічний, радіо-
логічний і онкологічний інститут. 

У 1926 р. видано збірник праць інституту 
"Експериментальна і клінічна рентгенологія", до 
якого ввійшли і праці філій інституту. Фактично 
інститут став центром організації радіології і 
онкології в Україні. Для цього проведено значну 
організаторсько-централізовану роботу з розпо-
ділу спеціялізованих функцій між утвореними 
вже самостійними Х-промено-онкологічними 
інститутами Києва та Одеси. Для підготови Х-
променотехніків і лаборантів 1931 року відкрито 
Х-променевий технікум. У тому ж році інститут 
починає видавати журнал "Питання онкології" і 
скликає перший Всесоюзний з'їзд Х-променоло-
гів-онкологів, що мав велике організаторське 
значення. По суті справи він поклав початок роз-
гортанню протиракової боротьби в медичній 
практиці. 

У тому ж році, одночасно з IV-м Всесоюзним 
з'їздом Х-променологів у Москві, Харківський 
інститут організовує Перший Український з'їзд 
Х-променологів і радіологів. 

Про результативність організацій даних інсти-
тутів свідчить таке. Під керівництвом Держав-
ного інституту (м. Харків), його філій (м. Київ, 
м. Одеса) Х-променева мережа діючих устав 
досягає на початок другої світової війни 500 
одиниць замісць 10-ти у 1920 році. 

1921 р. відкривається філія Харківського 
Українського Х-промено-радіологічного інсти-
туту (директор проф. Коздоба). Майже одночас-
но з Харківським інститутом 15 червня 1920 р. 
в Києві з ініціятиви невеликої групи лікарів-Х-
променологів і Х-променотехніків засновано 
Київський Х-промено-радіологічний інститут на 
базі громадської організації "Рентґенодопомога", 
витоки якої беруть початок з діяльности Київ-
ської Х-променологічної комісії 1914–1916 рр. 
під головуванням проф. Й. Косоногова. 

Колектив працівників цього інституту на чолі 
з проф. В. Роше та П. Шаравським і Д. Наследо-
вим у широкому плані розглянули питання Х-
променології і її використання в медицині, тех-
ніці, науці. Праці інституту швидко набули за-

гальнодержавного значення, особливо у справі 
розв'язання проблеми дозування Х-проміння. 

Спочатку Х-променоінститут мав підпоряд-
кування Київському губернаторству здоров'я і 
тільки 1922 р. перейшов у відомство Наркомату 
здоров'я, завдяки чому інститут було перетворе-
но на науково-дослідчий інститут. У перші роки 
існування інституту було відкрито Х-промено-
діягностичне і Х-променотерапевтичне відділен-
ня, а також обладнані Х-променева фізична ла-
бораторія і майстерня, яка займалася монтажем 
апаратури і ремонтом Х-променевих рурок. 
Остання мала покласти початок розвитку проме-
нології для наукових досліджень у галузі природ-
ничих наук. 

На базі Х-променотехнічного відділу інсти-
туту виникає 1930 р. завод "Рентструм", який 
поклав початок самостійної допоміжної Х-про-
менотехнічної промисловости в Україні. 

Х-променологія у фізичній науці, що розви-
валася з 30-х років в Україні фізичними школами 
В. Роше, Д. Наследова, С. Герцрикена, В. Лин-
ника, В. Лашкарьова, потребує окремого деталі-
зованого історичного дослідження. 
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ПОВЕДІНКА  CdSb  В  ОБЛАСТІ  ТЕМПЕРАТУРИ  ПЛАВЛЕННЯ 

На основі співставлення літературних даних і експериментальних результатів термографічних 
досліджень CdSb обгрунтовано появу ендоефектів до і після температури плавлення. 

Analysing and comparing literature and experimental data we propose the rationale of endoeffects 
appearance at temperatures before and after the melting of the material.  

Хоча CdSb давно широко застосовується, пи-
тання про особливості його поведінки при тем-
пературах, близьких до температури плавлення 
Тпл=729К не можна вважати вирішеним. Літера-
турні дані дають широкий спектр інформації 
щодо особливостей плавлення цієї сполуки. На-
водяться з відповідним обгрунтуванням різні 
типи термограм, які можна розділити на три 
основні групи: 

1. На кривій нагрівання зразка CdSb всього 
один ендоефект (Т=729К), який відповідає пла-
вленню сполуки. Ні до, ні після плавлення ні-
яких ефектів не помічено (більшість робіт, біб-
ліографічний опис яких наведено в [1]).  

2. На кривій нагрівання два ендоефекти – 
перший при 729К (відповідає плавленню), дру-
гий – на 6-8° вище [2,3,4]. Останній ефект, біль-
ший від першого, пояснюється перебудовою 
структури розплаву і переходу його з напівпро-
відникового в металічний стан. 

3. На кривій нагрівання також два ендоефекти, 
але при температурах 730,7К (плавлення CdSb), 
та 723К, поява якого пояснюється плавленням 
евтектики CdSb+Sb, яка утворюється внаслідок 
випаровування кадмію[5]. 

За даними [6,7] можливі термограми з трьома 
ефектами, які відповідають зразкам, отриманим 
в умовах, що сприяють незначному випаровуван-
ню кадмію. Тобто, в цих зразках відбувається і 
утворення невеликої кількості евтектики, і пла-
влення, і структурне перетворення в розплаві. 

Здатність розплавів CdSb до переохолодження, 
чутливість до перегріву, який призводить до 
утворення метастабільних фаз, не дозволяє кори-
стуватись термограмами кристалізації [8] або 
використовувати циклічне термографування. 
Тому нами досліджувались лише термограми 
первинного нагрівання зразків з відомою "біо-
графією". 

З метою встановлення характеру плавлення 
CdSb нами було проведено термографування 
різних зразків полікристалічних, монокристаліч-
них, як чистих, так із домішками, а також зразків, 
отриманих в умовах, що сприяють максималь-
ному випаровуванню кадмію. 

Диференційно-термічний аналіз проводили в 
кварцових ампулах об’ємом ~2см3, наважка – 2 
грами. Запис термограм проводили в координа-
тах температура (різниця температур) – час. На 
більшості термограм спостерігали два ендоефе-
кти – 729К та ~ 37К. Перший відповідає плавлен-
ню CdSb, щодо іншого – то можна погодитись з 
трактуванням його авторами [2,4]. Однак, на 
відміну від [2,4], нами встановлена наявність 
цього ефекту не тільки у високочистому мате-
ріалі CdSb – але і у сплавах з вмістом до 2 ваг. % 
MeSb, де Me–Mn, Fe, Co, Ni. 

При вирощуванні монокристалів CdSb, коли 
створені умови для випаровування Cd, на термо-
грамах спостерігались три ефекти: ~720К, 729К, 
737К. 

Якщо створити умови при синтезі та вирощу-
ванні для максимального випаровування Cd, спо-
стерігались два ефекти ~720К та 729К. 

Якщо можна погодитись з авторами [5] щодо 
можливості утворення евтектики CdSb+Sb за 
рахунок випаровування кадмію (при наважці 
0,01г), то пояснення ними ефектів, що спостері-
гались в роботі [4] цією ж причиною не витримує 
критики: навіть найменші зразки, використані в 
[4] (0,5÷1 г), в умовах термографування не мо-
жуть втратити кількість кадмію, достатню для 
утворення помітної кількості евтектики CdSb+Sb, 
що досить легко підтвердити розрахунками. За 
даними [9] тиск пари кадмію в процесі термічної 
дисоціації, розраховується так 

lg P (мм рт.ст.) = –7200/Т + 10. 
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Навіть при Т≈Тпл становить 156,3 Па, маса кад-
мію, який в цих умовах створює тиск, рівна 
2,91⋅10- 6 г при вільному об’ємі над зразком 1 см3. 
Зрозуміло, що така кількість випарованого кад-
мію аж ніяк не може призвести до утворення 
згаданої евтектики в кількостях, достатніх для 
термографічного визначення. 

Збільшення маси досліджуваного зразка при-
зводить до зникнення першого ефекту, а збіль-
шення швидкості термографування призводить 
до злиття двох ендоефектів в один, а саме через 
неізотермічність умов вимірювання в межах зраз-
ка, що цілком вірно відзначено в [4]. 

Крім цього, утворення евтектики CdSb+Sb та 
випаровування кадмію – гетерофазні процеси, 
які аж ніяк не можуть здійснитися протягом 
кількох годин термографування. Тут лімітуючий 
фактор – швидкість дифузії кадмію з об’єму 
зразка назовні та сурми по зразку з утворенням 
окремої фази [10,11]. Евтектична структура – 
продукт спільного росту фаз [12] в процесі крис-
талізації і може утворитися в результаті дифу-
зійного розділення розплаву на дві кристалічні 
фази, що утворюються одночасно, а утворення 
евтектичної колонії шляхом дифузійного розді-
лення твердої фази – сумнівне.  

Отже: 
1. Наявність на термограмах нагрівання CdSb 

одного ендоефекта свідчить: 
а) або про недосконалість методики термо-

графування, невисоку чутливість апаратури; 
б) або про неізотермічність масивних зразків 

(m≥1 г). Через низьку теплопровідність CdSb два 
ендоефекти зливаються (змазуються) [4], що, 
врешті решт, зводиться знову ж таки до недос-
коналості методики термографування. 

2. Два ендоефекти можуть мати місце: 
а) на монокристалічних та полікристалічних 

зразках як чистого, так і легованого, і навіть з 
домішкою у вигляді іншої фази, CdSb. Перший 
відповідає плавленню (Тпл=729 або 730,7К [5]) по 
типу напівпровідник-напівпровідник з порушен-
ням дальнього та збереженням ближнього поряд-
ку і відповідно спектру носіїв струму [2,4]. Дру-
гий ендоефект при Т≈737К відповідає переходу 
розплаву до металічної провідності зі зміною 
координаційного числа і спектру носіїв струму, 
що підтверджується вимірами електропровід-
ності, яка зростає більше ніж на два порядки і 
при подальшому нагріванні практично не зміню-
ється [2,4]. 

Співмірність величин обох ендоефектів, або 
більша величина другого, пояснюється тим, що 

значна енергія витрачається на розрив хімічних 
зв'язків в кластерах розплаву, що фактично і є 
руйнуванням ближнього порядку [13]; 

б) на зразках, при синтезі чи термографуванні 
яких були створені умови для максимального 
випаровування кадмію. Щодо ефекту при 730,7К, 
який відповідає плавленню CdSb [5] заперечень 
не виникає. Однак, погодитись з авторами [5], 
що при первинному нагріванні зі швидкістю 
0,5-3 К/хв встигає: 

 – продифундувати з об’єму зразка та випа-
руватись кадмій; 

– продифундувати і утворити нову фазу сурма; 
– в кінцевому рахунку в результаті поперед-

ніх двох процесів утворитися евтектика CdSb+Sb, 
аж ніяк не може.  

Пояснення ендоефекта при 723К може бути 
таким: зрив третього атома кадмію, який знахо-
диться на більшій віддалі від сурми [13], і, від-
повідно, зв’язаний з нею слабше, та його дифузія 
(дрейф) по міжвузлях кристалу до міжзеренних 
границь і, внаслідок цього, відносне пересичення 
фази сурмою призводить до часткового зниження 
температури плавлення (плавиться не стехіомет-
ричний CdSb, а пересичена сурмою фаза на його 
основі). Це плавлення починається на міжзерен-
них границях, збагачених кадмієм – фактично, 
його можна розглядати як контактне плавлення 
двох фаз, яке як відомо [12], відбувається при 
температурі, нижчій температури плавлення 
вихідних компонентів, що цілком узгоджується 
з даними роботи [14], а також невеликі пору-
шення хімічного зв’язку, які вносяться точковими 
та лінійними дефектами [15], повинні призводити 
до суттєвих змін фізичних властивостей CdSb. 

Поява другої фази та евтектики, фотографія 
якої наведена в [5], можлива тільки (!) на зразках, 
які були розплавлені без перегріву з наступною 
кристалізацією, бо, як вказано вище, твердофазне 
дифузійне утворення евтектичної колонії, при-
наймні у вказаних умовах неможливе. Якщо ж 
перед кристалізацією має місце перегрів рідини, 
то евтектика має склад Cd4Sb3+Sb [16]. 

3. Три ендоефекти в області, близькій до тем-
ператури плавлення CdSb, можуть бути пояснені 
так: 

– перший ендоефект (Т≈723К) відповідає пла-
вленню збагаченого кадмієм CdSb міжзеренних 
границь та/або насиченої сурмою фази CdSb; 

– температура Т=723 К не є фіксованою, 
оскільки процес при цій температурі тільки 
починається і завершується повним плавленням 
CdSb (Т=729÷730,7К) – другий ефект; 
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– третій ендоефект відповідає переходу рідини 
в металічний стан і супроводжується розривом 
всіх зв’язків в CdSb, що підтверджується стриб-
ком електропровідності.  

Отже, випаровування кадмію навіть в умовах, 
які максимально сприяють цьому, не може при-
вести до утворення евтектики CdSb+Sb, а тільки 
сприяє початку плавлення при нижчій темпера-
турі. 

При співставленні літературних і експеримен-
тальних даних по термографічних дослідженнях 
CdSb запропоновано пояснення появи ендоефек-
тів до і після температури плавлення. 

Ефект при Т<Тпл відповідає плавленню збага-
ченого кадмієм CdSb міжзеренних границь та 
насиченої сурмою фази CdSb при значному по-
дрібненні зразка (m≈0,01г, незалежно від того, 
чи є даний зразок моно-, чи полікристалічним). 
Це ніяк не може відповідати температурі плав-
лення евтектики CdSb+Sb, оскільки її утворення 
в процесі термографування не можливе. 

Другий ефект при 729 або 730,7К відповідає 
плавленню CdSb по типу напівпровідник-напів-
провідник. 

Третій при Т>Тпл відповідає переходу рідини 
в металічний стан, що супроводжується розривом 
зв’язків в CdSb. 
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