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ВЛАСНІ ТОЧКОВІ ДЕФЕКТИ У ШАРАХ СЕЛЕНІДУ КАДМІЮ, 
ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ РЕАКЦІЙ ТВЕРДОФАЗНОГО ЗАМІЩЕННЯ 

Розглянуто механізми дефектоутворення у гетерошарах CdSe кубічної і гексагональної моди-
фікацій. Проведено аналіз впливу ізовалентних домішок на процеси генерації власних точкових 
дефектів, електричні властивості та радіаційну стійкість досліджуваних шарів. 

Mechanisms of defect-formation in heterolayers CdSe cubic and hexagonal modification had con-
sidered. Influence of isovalence impurity on generated process own point defect, electric properties 
and radiation stabilling of investigated layers has discussed. 

Вступ 
Використання гетеропереходів на основі ши-

рокозонних ІІ-VІ сполук відкриває великі мож-
ливості для створення на їх основі оптоелектрон-
них приладів з підвищеними температурною та 
радіаційною стійкостями. У більшості випадків 
активними областями таких структур є відносно 
тонкі гетерошари (ГШ), які можуть створюватись 
на базових підкладинках різними технологічними 
методами [1]. До найбільш перспективних від-
носиться, зокрема, метод реакцій твердофазного 
заміщення (РТЗ), який дозволяє отримувати 
гетеропереходи високої якості навіть між матері-
алами з різко неузгодженими параметрами крис-
талічної гратки [2,3]. Фізичні властивості ГШ у 
значній мірі визначаються ансамблем власних 
точкових дефектів (ВТД), концентрація і енер-
гетична структура яких у свою чергу залежать від 
параметрів підкладинки та технологічних умов 
виготовлення шару. У даній роботі розглядаються 
механізми генерації ВТД та їх роль у формуванні 
деяких властивостей шарів селеніду кадмію. 

Технологія отримання шарів 
Вихідними підкладинками служили спеціаль-

но не леговані монокристали CdS та ZnSe, виро-
щені з розплаву під тиском інертного газу. В об-
ласті кімнатних температур вони мали низьку 
електронну провідність(10-8÷10-10 Ом-1⋅см-1), яка 
зумовлена ВТД гратки. Шари CdSe створювались 
методом реакцій твердофазного заміщення, які 
у нашому випадку такі: 

(Газ)(Tв)2(Газ)(Tв) SCdSeSeCdS
2
1

2
1 +⇔+ , (1) 

(Газ)(Tв)(Газ)(Tв) ZnCdSeCdZnSe +⇔+ .   (2) 

У результаті відпалу поверхня вихідних крис-
талів змінює свій колір з жовтого на чорний у 
випадку CdS, і з жовто-зеленого на червоний у 
випадку ZnSe. Це свідчить про різну ширину за-
бороненої зони Еg шарів, виготовлених на під-
кладках гексагональної α-CdS та кубічної β-ZnSe 
модифікацій. 

Визначені зі спектрів оптичного пропускання 
значення Еg при 300 К складають 1,75 і 2,01 еВ 
для α- і β-CdSe і узгоджуються з результатами 
інших робіт [4]. Характерною особливістю дослі-
джуваних шарів є інтенсивна крайова люмінес-
ценція [5], яка може бути зумовлена наявністю 
ізовалентної домішки (ІВД). У ролі останньої 
виступають залишкові атоми S та Zn у гетеро-
шарах α- та β-CdSe, відповідно. ІВД приводить 
не тільки до перерозподілу концентрацій ВТД, 
порівняно з нелегованими матеріалами, але й до 
низки специфічних властивостей, які будуть об-
говорюватись нижче. У першу чергу розглянемо 
вплив ІВД на процеси дефектоутворення у ша-
рах CdSe. 

Аналіз механізмів генерації ВТД 
Для пояснення результатів по ізовалентному 

легуванню найбільш часто використовують мо-
дельні уявлення, які враховують відмінність у 
кристалохімічних параметрах (іонні радіуси, 
електронегативність) домішки і атома, який вона 
заміщує [6]. 

Аналіз та розрахунки при цьому проводяться 
із залученням концепції ефективного заряду е*. 
Для бінарних сполук АВ він зв'язаний зі ступенем 
іонності ІАВ простим співвідношенням [7]: 

ABAB cIe =∗ ,                          (3) 
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де с – число пар зв'язків на атом і для кубічного 
кристалу с=4. Для визначення ступеня іонності, 
як правило, використовують формулу, запропо-
новану Полінгом [8]: 

2

2
exp1 






 −

−−= BA
AB

XX
I ,          (4) 

де ХА, ХВ – електронегативності хімічних елемен-
тів А і В. Зрозуміло, що ізовалентна домішка С з 
іншим значенням ХС приводить до зміни ефек-
тивного заряду зв'язку, причому його величина 
визначається тим, у якій підгратці проходить за-
міщення – катіонній А ( e ) чи аніонній В ( ). 
Крім того, тип генерованих ВТД суттєво зале-
жить від співвідношення між ефективним заря-
дом зв'язку атомів основної гратки і  та . 
Цю відмінність прийнято характеризувати пара-
метром β*, який визначається співвідношенням: 

∗
CB

∗
ACe

∗
ACe∗

CBe

∗

∗
−=β

AB

ACCB
BA e

e )(
)( 1                   (5) 

в залежності від того, у якій з підграток відбува-
ється заміщення. Теоретичний аналіз [9] показує, 
що при β*>0 легування ІВД (незалежно від її 
типу – катіонна чи аніонна) приводить до збіль-
шення вакансій у катіонній підгратці Va і між-
вузловинних аніонів Bi. При β*<0 ситуація проти-
лежна, тобто відбувається додаткова генерація 
міжвузловинних катіонів Аі і аніонних вакансій 
VВ. Відзначимо також, що одна і та ж ІВД у різ-
них кристалах, у залежності від співвідношення 
ефективних зарядів викликає зміщення рівноваж-
ної концентрації ВТД у бік надлишку VA і Bi або 
Аі і VB. 

Виходячи з викладеного вище, визначимо до-
мінуючі типи ВТД у шарах CdSe з ізовалентними 
домішками Zn i S. Розраховані за виразами (3-5) 
параметри наведені у таблиці 1, а значення елек-
тронегативностей елементів запозичені з роботи 
[10]. Параметри  і  відповідають шарам 
β- і α-CdSe. 

∗β A
∗βB

Оскільки , то в обох випадках (неза-
лежно від типу ІВД – сірка чи цинк) генеруються 
однакові ВТД: міжвузловинний кадмій Cdi і ва-
кансії селену VSe. Глибина залягання останньої у 
CdSe становить ∼15 меВ [11]. Енергетичне поло-
ження Сdi, на жаль, невідоме, проте можна вва-
жати, що він глибший донор, ніж VSe. Це твер-
дження базується на порівнянні з відомими зна-
ченнями енергії активації аналогічних дефектів у 

0, <β∗ BA

Таблиця 1. Основні електрохімічні параметри досліджу-
ваних сполук. 
Сполука ХВ – ХA ІAB ∗

ABe  ∗β A  ∗βB  
ZnSe 0,8 0,16 0,6   
CdS 0,8 0,16 0,6   
CdSe 0,7 0,123 0,48 –0,25 –0,25

ZnSe: VSe (Ed≈170 меВ), Zni (Ed≈600 меВ) [11,12]. 
У зв'язку з цим можна допустити, що у CdSe 
глибина залягання рівнів Cdi також більша за VSe. 

Виготовленим шарам притаманна електронна 
провідність, але її значення σn для β- і α-CdSe 
суттєво відрізняються. Більш низькоомними ви-
явились шари кубічної модифікації, а енергія ак-
тивізації (визначена із залежності σ(Т) в інтервалі 
300÷400 К) становить ∼150 меВ. Вказані рівні, 
імовірніше всього, зумовлені міжвузловинними 
атомами Cdі і визначають провідність β-CdSe в 
області кімнатних температур. Більш мілкі цент-
ри VSe з ≈20 меВ проявляються при 
низьких температурах, а їх концентрація наба-
гато менша, ніж Сdi. Це уявляється цілком зако-
номірним, оскільки шари β-CdSe створені від-
палом ZnSe у насиченій парі Cd, надлишкові 
атоми якого можуть знаходитись у міжвузло-
винах. 

експ
dE

Шари α-CdSe, маючи електронну провідність, 
є досить високоомними. Це суперечить зробле-
ному вище висновку про те, що ІВД Se повинна 
приводити до генерації відносно неглибоких 
донорних рівнів. Протиріччя легко знімається, 
якщо допустити наявність компенсуючих акцеп-
торних центрів. Останні зумовлені міжвузловин-
ними атомами Sei, які є мілкими акцепторами з 
Ea≈20 меВ [11]. Концентрація Sei може бути до-
статньо високою, оскільки шари α-CdSe створені 
при надлишковому тиску пари Se. Разом з тим, 
провідність залишається електронною, оскільки 
для досягнення власно дефектної провідності не-
обхідні температури відпалу, які вищі за темпе-
ратуру плавлення селеніду кадмію [13]. 

Отже, проведений аналіз механізмів дефекто-
утворення у гетерошарах CdSe з IBД Zn і S дає 
змогу установити домінуючі типи ВТД і якісно 
пояснити електричні властивості шарів. Разом з 
тим, розглянута модель не дозволяє провести 
кількісний розрахунок концентрації ВТД. Це, в 
першу чергу, пов'язано з тим, що ефективний за-
ряд, який лежить в основі моделі, не є чітко ви-
значеною фізичною величиною. Тому дані табли-
ці 1 мають оціночний характер і годяться тільки 
для відносних співставлень. 
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Власні точкові дефекти у шарах селеніду кадмію, отриманих методом реакцій твердофазного заміщення 

Обговорення питань радіаційної стійкості 
Важливим наслідком генерації додаткових 

дефектів при ізольованому легуванні є підви-
щення радіаційної стійкості (РС) матеріалу з ІВД 
порівняно з нелегованим. У роботі [14] було по-
казано, що для забезпечення високої РС неме-
талічних кристалів довжина вільного пробігу Lf 
повинна бути меншою за радіус зони нестійкості 
rн у довільному кристалографічному напрямку. 
Розглянемо це питання більш детальніше для 
β-CdSe, оскільки модель РС розвинена тільки 
для матеріалів з кубічною структурою. Довжина 
пробігу вільного краудіона у напрямку [111] 
дорівнює: 

( ) ,/045,0 2111 aaL f ⋅ρ=                   (6) 

де а – постійна гратки. Параметр ρ (показник 
відштовхування у потенціалі Борна-Майєра) зв'я-
заний з першими потенціалами іонізації катіона 
Ік і аніона Іа співвідношенням [45]: 

( ак54,01 II +=ρ− ) ,                (7) 

Радіус зони нестійкості у випадку кулонів-
ської взаємодії дефектів визначається співвід-
ношенням [16]: 

м
н

0

U
r

Zer
∞πε

⋅= ,                    (8) 

де 430 ar =

∞ε
 – мінімальна міжатомна віддаль у 

кристалів,  – високочастотна діелектрична 
проникливість; – енергія міграції міжвузло-
винного атома, яка звичайно приймається 0,05 еВ 
[9]. Результати розрахунків Lf та rн, а також не-
обхідні для цього параметри, взяті з робіт [4,10, 
13], наведені у таблиці 2. 

мU

Оскільки <rн, то вибитий атом виходить 

за межі зони нестійкості з утворенням стійкого 
дефекту. Зазначимо, проте, що значення довжи-
ни пробігу дещо завищені, оскільки у виразі (6) 
не врахована відмінність мас атомів металу МА 
і халькогену МВ. Дослідження [17] показують, 
що РС зростає по мірі збільшення відношення 
атомних мас компонентів гратки. Так, зокрема, 
МSe/МZn=1,21>MAs/MGa=1,08, що приводить до 
більшої радіаційної стійкості кристалів ZnSe 
порівняно з GaAs. Слід очікувати меншої радіа-
ційної стійкості для елементарних напівпровід-
ників порівняно з бінарними, оскільки для пер-
ших відношення МА/MВ=1. Розглянута законо-
мірність спостерігається експериментально [17]. 

111
fL

Таблиця 2.Кристалографічні, хімічні та радіаційні пара-
метри шарів β-CdSe 

а, Å r0, Å ε∞ Ік, еВ Іа, еВ Lf
111, Å rн, Å МCd/MSe

6,05 2,62 7,0 8,99 9,75 109 18 1,45 

Отже, збільшення відношення МА/МВ приводить 
до зменшення енергії, яка передається при зітк-
ненні вибитих атомів, а у кінцевому результаті до 
зменшення величини . Оскільки МCd/MSe= 

=1,45 більше за MSe/MZn=1,21, то згідно з розгля-
нутим критерієм слід очікувати більшої РС для 
CdSe порівняно з ZnSe. 

111
fL

Значне підвищення РС матеріалу обумовлює 
також "спотворення" структури гратки завдяки 
зменшенню ймовірності фокусування, характер-
ного для ідеальних "неспотворених" структур. 
Аналіз показує, що у кубічних кристалах навколо 
напрямку [111] існують симетричні трикутні лін-
зи [9]. Вони приводять до додаткового фокусу-
вання вибитого з вузла атома вздовж цього на-
прямку і виведення його за межі rн з утворенням 
стійкого радіаційного дефекту. Зменшення фоку-
сування можна досягти введенням додаткових 
вакансій, які руйнують лінзи у напрямку [111] і 
зменшують величину  [14]. Як було показано 

раніше, залишкові атоми Zn, відіграючи роль ІВД 
у шарах β-CdSe, приводять до генерації вакансій 
в аніонній підгратці. Вони здійснюють дефоку-
суючу дію на відбитий атом у даному напрямку, 
тобто проходить розсіяння динамічного краудіону 
на цих дефектах. 

111
fL

Інша причина деформації гратки полягає у 
зміщенні атома з центра тетраедра у результаті 
ізовалентного легування. У нашому випадку за-
міщення відбувається у катіонній підгратці, тому 
розглянемо першу координаційну сферу атома 
халькогену Se. Він знаходиться у центрі правиль-
ного тетраедру, який складається з атомів металу 
Cd (рис.1а). Всі зв'язки Cd-Se еквівалентні, тобто 
довжини зв'язку і кути між ними однакові. При 
заміщенні атома кадмія цинком, атом Se зміс-
титься у напрямку [111] (рис.1б). Величину цього 
зміщення ∆111 можна розрахувати, вважаючи 
взаємодію атомів гратки чисто кулонівською або 
пружною. Оцінки показують, що абсолютні зна-
чення ∆111 слабо залежать від вибраного виду 
потенціалу взаємодії і становить (0,2÷0,3)a. Це 
"спотворення" структури гратки є досить значним 
і приводить до руйнації фокусуючих лінз і в кін-
цевому результаті – до підвищення РС кристалів 
з ІВД. 
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Рис.1. Тетраедрична конфігурація у кубічній структурі β-CdSe – нелегованого (а), з ІВД цинку (б). 

 
На користь викладеного свідчить, насампе-

ред, дослідження кристалів ZnSe і CdS, з ізова-
лентною домішкою Те. У роботі [18] експери-
ментально показано, що оптичні характеристики 
цих матеріалів після їх опромінення γ-квантами 
аж до 5⋅107 Рн залишаються практично незмін-
ними. 

Висновки 
Залишкові атоми Сd і S у гетерошарах β- і 

α-CdSe виступають у ролі ізовалентних домішок 
і приводять до додаткової генерації міжвузло-
винних катіонів і аніонних вакансій. Розглянуті 
механізми дефектоутворення якісно пояснюють 
спостережувані електричні властивості шарів. 
"Спотворення" кристалічної структури матриці 
та генерація вакансій, обумовлені ІВД, викли-
кають ефекти дефокусування на зміщений при 
радіаційному опромінені атом. Оскільки ефект 
фокусування є основним механізмом радіацій-
ного пошкодження у напівпровідникових крис-
талах, то зазначені фактори повинні приводити 
до високої РС об'єктів досліджень. 
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ВИСОКОНАДІЙНИЙ  КРЕМНІЄВИЙ  P-I-N  ФОТОДІОД 

Запропонована технологія виготовлення високонадійних кремнієвих p-i-n фотодіодів. Під-
вищена надійність досягалась формуванням гетеруючого шару на зворотній стороні кристалу 
фотодіода товщиною 6-8 мкм. Гетерування та встановлена послідовність термічних операцій 
сприяли зменшенню питомих значень темнових струмів у діапазоні температур 20÷85°С. Роз-
роблені фотодіоди при напрацюванні протягом 1000 годин при температурі 85°С та освітленості 
до 1000 лк практично не змінювали значень темнових струмів. 

The technology of manufacturing highly reliable silicon p-i-n of photo diodes is offered. Increased 
reliability is achieved by formation heterеted of a layer on the back party of a crystal of the photodiode 
by thickness 6-8 microns. The presence of the specified layer and changed sequence of thermal opera-
tions promoted reduction of specific meanings dark current in a range of temperatures 20÷85°С. At 
the developed photo diodes at an operating time 1000 hours, temperature 85°С and light exposure up 
to 1000 lks darks currents practically do not change. 

Фотодіоди на основі кремнію, чутливі у ближ-
ній інфрачервоній області спектру (в основному 
це p-i-n фотодіоди), знаходять широке застосу-
вання у вимірювальній техніці і метрології, авто-
матиці і телемеханіці, системах стеження і наве-
дення, а також у побутовій апаратурі. Кремнієві 
фотодіоди взагалі і p-i-n фотодіоди зокрема, до-
сить технологічні вироби. Технологія їх виготов-
лення має високий рівень відтворюваності пара-
метрів і дає можливість використовувати типові 
технологічні процеси і обладнання. 

Важливою характеристикою фотодіоду є його 
надійність. Як відомо [1], надійність кремнієвих 
p-i-n фотодіодів пов'язана зі станом поверхні та 
якістю захисту структури, а також наявністю 
дефектів у вихідному матеріалі і їх поведінкою 
під час технологічних операцій. 

Запропонована робота присвячена удоскона-
ленню конструкції і технології виготовлення 
високонадійних кремнієвих p-i-n фотодіодів. 

Темновий струм є одним з основних парамет-
рів фотодіода [1]. При виготовленні p-i-n фото-
діодів [3] спостерігався ефект зменшення тем-
нового струму при збільшенні товщини шару, 
який розташований з тильного боку кристалу 
фотодіода і є ізотипним до нього. Основне при-
значення цього шару – зменшити опір на контакті 
напівпровідник-метал. Для досягнення цієї мети 
достатньою є товщина шару 1-2 мкм. Для збіль-
шення гетеруючого ефекту з тильного боку крем-
нієвої пластини формувався шар p+-типу провід-

ності товщиною від 6 до 9 мкм. У деяких випад-
ках від розмірів та положення шару p+-типу з 
тильної сторони кристалу залежить чутливість 
приладу в довгохвильовій області [4]. 

Технологія кремнієвих p-i-n фотодіодів перед-
бачає певні хімічні операції, зокрема травлення 
кремнію, хіміко-механічне полірування пластин 
і ін. При цьому, навіть у разі використання без-
дислокаційного кремнію, утворюються дислока-
ції, що порушують кристалічну структуру крем-
нію і утворюють генераційні центри [5]. Фото-
діоди у нашому випадку працюють при напругах 
100-200 В, при цьому збільшується ймовірність 
генерації поверхневих струмів втрат на межі роз-
ділу кремній-окисел кремнію та на периферії 
кристалу, які здатні суттєво збільшити темнові 
струми фоточутливого елементу. Тому його ото-
чують охоронним кільцем [6], яке також виконує 
роль додаткового фоточутливого елементу. Для 
захисту охоронного кільця від впливу згаданих 
струмів втрат формується область обмеження 
каналів втрат одного з підкладкою типу провід-
ності. При цьому віддаленість вказаної області 
від охоронного кільця має бути не меншою від 
відношення робочої напруги до напруженості 
пробою [7].  

Результати роботи [3] вказують на те, що фор-
ма і розміри контакту на зворотній стороні крис-
тала фотодіоду впливають на величину темново-
го струму. У зв'язку з цим, контакт до тильної 
сторони кристалу фотодіода був виконаний не 

 Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика.Електроніка. 9 



В.М. Годованюк, Ю.Г. Добровольський, А.А.Ащеулов 

суцільним, а таким, що лише перекривав область 
фоточутливого елементу, обмежену проекцією 
охоронного кільця на зворотну сторону кристала 
фотодіоду [10]. 

Кристал p-i-n фотодіода (рис.1) формувався 
на кремнієвій підкладці p-типу провідності з 
питомим опором від 10 кОм до 40 кОм марки 
БДМ И1 (ТУ48-4-363-88) методами планарної 
технології [8]. Товщина кремнієвої пластини 
складала 350 мкм. P-n перехід фоточутливого 
елементу (3) та охоронного кільця (2) формува-
лись дифузією фосфору на глибину до 3 мкм че-
рез маску оксиду кремнію (4), вирощену в ході 
термічного окислення. 

Глибина залягання p+-шару в кристалі фото-
діода залежить від часу проведення операції "роз-
гонка бору". Наприклад, за даними роботи [9] 
розгонка бору продовжувалась неперервно 240 
хвилин при температурі 1503-1513 К. Цим дося-
галась глибина залягання шару до 12 мкм. Проте 
такі умови втілення суттєво погіршують час жит-
тя неосновних носіїв заряду в порівнянні зі зви-
чайними технологічними методами. По-іншому 
вирішена ця проблема в [10]. Після окислення 
пластини кремнію відбувається дифузія не фос-
фору, а бору. При цьому шар бору збільшується 
при кожній наступній термічній операції. 

У нашому випадку була дещо змінена послі-
довність термічних операцій (рис.2). Перша опе-
рація виготовлення кристалу фотодіоду – форму-
вання його габаритних розмірів за допомогою 
скрайбування кремнієвої пластини (1). Потім 
пластина піддавалась дифузії бору (2) протягом 
однієї години при температурі 1223 К. При цьому 
отримався шар p+-типу з усіх боків кремнієвої 
пластини товщиною h=1 мкм. Джерелом бору  

Рис.1. Схематичне зображення розрізу кристалу роз-
робленого кремнієвого p-i-n фотодіоду: пластина (1), 
охоронне кільце (2), ФЧЕ (3), захисний окисел (4), 
р+-шар (5,6), металізація Au (7,8), просвітлюючий 
окисел (9). 

служили диски з нанесеним борним ангідридом. 
Далі проводилось термічне окислення пластини 
(3) і шар p+-типу, за даними [10], збільшився на 
h'=4-6 мкм. Це окислення триває 3 години з ме-
тою вирощування товстого шару окислу і збіль-
шення шару p+-типу [10]. У нашому випадку, за-
вдяки зміненому порядку дій достатньо 2 годин. 
За цей час шар p+-типу зростає на h'=2-4 мкм. 

Наступна операція – відкриття вікон в окислі 
та витравлення шару p+-типу з тієї частини по-
верхні кремнієвої пластини, де передбачається 
формування p-n переходів фоточутливого елемен-
ту і охоронного кільця (4). Далі слідує окислення 
пластини (5), при якому шар p+-типу зростає на 
h''=1 мкм, та витравлення у вирощеному окислі 
отворів для дифузії фосфору (6) при температурі 
1323К, завдяки якій формується p-n перехід фото-
чутливого елементу та охоронного кільця. При 
цьому шар p+-типу збільшується ще на h'''=1 мкм. 
Для формування просвітлюючого покриття над 
фоточутливим елементом та охоронним кільцем 
здійснюється розгонка фосфору, під час якої шар 
p+-типу зростає на h''''=1 мкм (7). В результаті 
проведених термічних операцій отримується шар 
p+-типу, глибина залягання якого Н сягає 6-8 мкм 
(Н=h'+h''+h'''+h''''). Концентрація домішок вна-
слідок дифузії бору і фосфору складає ∼1019 см-
3. Усі інші операції по виготовленню p-i-n 
фотодіодів аналогічні до описаних у [10]. 

При випробуваннях на "надійність" переві-
ряється дієздатність фотодіодів в умовах впливу 
більш жорстких факторів, ніж при практичному 
використанні. Основними серед них є висока 
температура оточуючого середовища і робота в 
умовах великого рівня освітленості фоточутли-
вого елементу [2]. 

Дослідження розроблених та серійних фото-
діодів здійснювались шляхом вивчення поведін-
ки темнового струму фоточутливого елементу і 
охоронного кільця при підвищеній і кімнатній 
температурах та високому рівні освітленості. Ве-
личина темнового струму у таких умовах вимі-
рювалась за допомогою установки, блок-схема 
якої наведена на рис.3. Похибка вимірювань не 
перевищувала 5% з довірчою ймовірністю 95%. 

Фоточутливі елементи виготовлені по запро-
понованій технології фотодіодів при 293 К мали 
питомі значення темнового струму від 70 нА/см2 
до 30 нА/см2. Середнє значення струмів, згідно 
рис.4, складало 40 нА/см2. Питомі значення тем-
нового струму охоронного кільця знаходились 
на рівні 0,5-1 мкА/см2. Виміри проводились на 70 
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Рис. 2. Схематичне зображення технологічного маршруту виготовлення кремнієвого p-i-n фотодіоду підвищеної 
надійності. 
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Рис.3. Блок-схема установки для виміру темнового 
струму: 1 - освітлювач АДБ136.000; 2 - фотодіод у 
вимірювальній оснастці; 3 - перетворювач струм-
напруга АДБ7.0249.000.00; 4 - вольтметр цифровий 
В7-40; 5 - камера тепла та холоду АДБ7.0002.00.00; 
6 - джерело живлення Б5-44А. 0    10   20   30   40   50   60   70   It, нА/см2 

фотодіодах дослідної партії. Для порівняння, се-
рійні p-i-n фотодіоди, виготовлені за стандартною 
технологією, мали середній рівень питомих зна-
чень темнових струмів 0,9 мкА/см2, а охоронне 
кільце показало середні значення темнового стру-
му на рівні 10-15 мкА/см2. 

Для вивчення поведінки темнового струму 
фотодіодів при підвищенні температури вони 
уміщувались в установку (рис.3), температура в 
якій підвищувалась до 358 К. Темновий струм  

Рис.4. Гістограма розподілення дослідних зразків 
розроблених кремнієвих p-i-n фотодіодів за пито-
мими значеннями темнового струму. 

охоронного кільця та фоточутливого елементу 
вимірювався через кожні 10 К. для серійного 
фотодіоду ФДК-142-01 проводились аналогічні 
виміри. Як видно з результатів (рис.5) темнові 
струми нових фотодіодів менше деградують зі 
зростанням температури, не кажучи про суттєву 
відмінність власне самих струмів. 
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Рис.5. Порівняльні залежності середніх питомих 
значень темнового струму фоточутливих елементів 
розроблених p-i-n фотодіодів (1), та серійних ФДК-
142-01 (2). 

Рис.6. Зміна темнового струму фоточутливих еле-
ментів від тривалості випробувань на надійність 
серійних p-i-n фотодіодів (1) і розроблених (2). 

Випробування на надійність розроблених фо-
тодіодів проводились у згаданій установці при 
температурі 358 К та освітленості 1000 лк. Фото-
діоди постійно знаходились під напругою –120 В. 
Перед вимірюваннями фотодіоди витримувались 
у нормальних кліматичних умовах не менше го-
дини. На рис.6 наведені результати вимірювань. 
Криві 1, 2 – це середні значення. Розбіжність 
темнових струмів для серійних фотодіодів (1) не 
перевищує 50%, розроблених (2) – 30%. Як видно 
з рисунку, нові фотодіоди більш стійкі до випро-
бувань. В обох типах фотодіодів спостерігається 
збільшення обернених (темнових) струмів після 
перших 125 годин напрацювання, що є характер-
ним для охоронного кільця p-i-n фотодіодів [2], 

і властивим для фоточутливих елементів. Через 
250 годин напрацювання темнові струми нових 
фотодіодів практично відновлюються, а серійні 
фотодіоди показують відновлення струмів лише 
через 500 годин напрацювання. 
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Наступні 500 годин напрацювання (до закін-
чення загального 1000-годинного циклу) пока-
зують незмінність темнового струму як розроб-
лених так і серійних фотодіодів. Зауважимо, що 
ні серійні, ні тим більше розроблені нові фото-
діоди не перевищили вимог технічних умов на 
ФДК-142-01. 

1 

Для вилучення потенційно ненадійних фото-
діодів були встановлені більш жорсткі умови 
випробувань, а саме – температура оточуючого 
середовища становила 373 К, зміщення на p-n 
переході – 120 В, освітленість – 2000 лк. Дослі-
джувались обидва типи фотодіодів – серійні 
ФДК-142-01 і нові, по 20 фотодіодів у кожній 
партії. Випробування тривали 500 годин, по за-
кінченні яких вимірювався темновий струм охо-
ронного кільця та фоточутливого елементу в 
нормальних кліматичних умовах.  

  300         320         340          360       Т, К 

Результати досліджень показали, що з 20 ви-
робів серійного виготовлення три перевищили 
норми технічних умов, темновий струм фото-
чутливого елементу сягав 10-50 мкА. У решти 
виробів цієї партії значення струмів збільшились 
у 3-5 разів. Струми охоронного кільця окремих 
фотодіодів перевищували норму, вказану в тех-
нічних умовах. В той же час вироби нової кон-
струкції, виготовлені за новою технологією, пока-
зали збільшення струмів не більше як на 20-40%. 

З наведених даних видно, що зміни, запро-
поновані у конструкції і технології p-i-n фото-
діодів на основі високоомного кремнію, дали змо-
гу отримати високонадійні прилади, які є досить 
стабільними навіть під впливом високої темпе-
ратури, освітлення та робочої напруги. З аналізу 
результатів роботи [3] слідує, що існує декілька 
механізмів, здатних вплинути на властивості p-n 
переходу, зокрема дислокаційний. 

За своїми властивостями дислокації є кана-
лами для більш рухливої міграції атомів у крис-
талічній гратці, порівняно, наприклад, з дифу-
зійним механізмом. Саме для напівпровідників 
це дуже важливо, оскільки існує взаємодія між 
іонізованими дефектами та дислокаціями. Крім 
того, дислокації можуть проявляти як доноро-
подібні, так і акцептороподібні властивості [5]. 
Головним результатом взаємодії дислокацій з 
дефектами є збільшення концентрації останніх 

1,00 
 
 

0,10 
 

 
0,01 

 

 
 

0,00 

0  125  250           500                     1000  t, год

lg It, 
мкА/см2

1 

2 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика.Електроніка. 12
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навколо дислокаційного ядра завдяки існуванню 
між ними зв’язку, енергія якого оцінюється у 
декілька десятків електронвольт. Швидкість руху 
дифундуючої речовини по дислокаціям значно 
вища, ніж по іншим шляхам. Дислокаційні шляхи 
називають прискореними шляхами або дислока-
ційними трубками, вони можуть грати суттєву 
роль у якості як джерел, так і стоків точкових 
дефектів (включаючи атоми розчиненої речо-
вини). Дислокаційні трубки ототожнюються з 
ядром дислокації, а при високій концентрації 
домішок вони можуть переповзати, тобто руха-
тись в об’ємі кристалічної гратки. Отже, дисло-
кації здатні розмножуватись у напівпровіднико-
вому кристалі (кремнії), утворювати канали про-
відності у вигляді дислокаційних трубок в його 
об’ємі і рухатися у ньому. 

Згідно з роботою [5], наявність легуючої до-
мішки зменшує швидкість розмноження дисло-
кацій в досконалих кристалах при наявності де-
формуючих напружень, а у випадку бездислока-
ційних кристалів поява дислокацій спостерігалась 
при перевищенні деякого критичного напружен-
ня, яке визначалося товщиною окислу, концен-
трацією легуючої домішки та температурою. 
Процес утворення дислокацій був загальмований 
після введення бору. Напевно гетерування зво-
ротного боку кристалу фотодіода приводить до 
деякого зменшення густини дислокацій на його 
лицевому боці. 

Введення бору в зворотній бік кристалу фото-
діоду призводить до зменшення рухливості не-
основних носіїв струму і в той же час – до за-
кріплення кінців дислокацій на цій межі. Отже, 
домішки фіксують дислокації у дугоподібні ста-
ни, а оскільки, у нашому випадку домішки бору 
вводилися з усіх сторін кристалу, то кінці дисло-
кацій зв’язуються на всіх поверхнях кристалу. 
При цьому сила, яка утримує закріплений кінець 
дислокації, пропорційна напруженню, яке визна-
чається концентрацією домішок. 

Висновки 
1. Розроблена конструкція кристалу p-i-n фо-

тодіода на основі високоомного кремнію з рівнем 
питомих значень темнового струму 30-70 нА/см2. 

2. Розроблена оригінальна технологія виго-
товлення p-i-n фотодіода великою площею на 
основі високоомного кремнію, яка забезпечує 
низький рівень темнових струмів. 

3. Досліджено надійність роботи розроблених 
p-i-n фотодіодів на основі високоомного кремнію 
і їх стійкість до впливу температури оточуючого 
середовища 373 К при зміщенні на p-n переході 
120 В і освітленості 2000 лк. За зазначеними па-
раметрами нові ФД перевищують аналог – серій-
ний p-i-n фотодіод на основі Si ФДК-142-01. 
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ПОЛІПШЕННЯ  ХАРАКТЕРИСТИК  КРЕМНІЄВИХ   
СОНЯЧНИХ  ЕЛЕМЕНТІВ  НАНЕСЕННЯМ  ЗАХИСНИХ   

ТА  ПРОСВІТЛЮЮЧИХ  а-C:H:N  ПЛІВОК  

Досліджено вплив умов нанесення на оптичні властивості плівок a-C:H:N. Показано, що при 
зміні вмісту азоту у газовій суміші та тиску газу у реакційній камері можуть бути отримані плівки з 
показником заломлення і оптичною шириною забороненої зони у межах 1,6-2,2 та 1,75-4,0 еВ, 
відповідно. Продемонстровано, що застосування плівок a-C:H:N як просвітлюючих покриттів, 
дозволяє підвищити коефіцієнт корисної дії кремнієвих сонячних елементів у 1,3-1,43 рази. На-
несення товстих (~1500 нм) захисних плівок a-C:H:N дозволяє запобігти радіаційній деградації 
сонячних елементів під дією протонного та ультрафіолетового опромінення. 

Influence of deposition conditions on a-C:H:N film optical properties has been studied. It was 
shown that the films having refractive index and optical bandgap within the range from 1,6 to 2,2 and 
from 1,75 to 4,0 eV, respectively, may be synthesized by changing of nitrogen content in the gas mix-
ture and total gas pressure. It has been also demonstrated that silicon solar cell efficiency may be in-
creased by a factor of 1,3-1,43 after deposition of antireflecting a-C:H:N films. Thick (~1500 nm) 
protective a-C:H:N films enable to prevent solar cells degradation under action of proton and ultravio-
let irradiation. 

Одним з найбільш ефективних шляхів підви-
щення коефіцієнта корисної дії сонячних еле-
ментів (СЕ) є нанесення на їх лицеву сторону 
антивідбиваючих, просвітлюючих покриттів [1]. 
Це дозволяє різко зменшити відбивання світла 
від лицевого боку СЕ і є особливо актуальним 
для СЕ, виготовлених на основі матеріалів, що 
мають великий показник заломлення n в області 
максимуму сонячного спектра. Наприклад, для 
кремнію у спектральному інтервалі 400÷1100 нм 
n змінюється від 5,2 до 3,5, що дає значення ко-
ефіцієнта відбивання у межах 30-50% [2]. Як 
правило, для Si в якості просвітлюючих викорис-
товуються плівки SiO2, Si3N4 та ін. [1]. Водночас, 
указані матеріали або не задовольняють умову 
оптимального просвітлення для одношарового 
покриття nfilm= substraten , або наносяться при 
досить високих температурах, що може погір-
шити параметри СЕ. Останнім часом з'явились 
роботи, в яких продемонстровано перспектив-
ність застосування алмазоподібних вуглецевих 
плівок (АПП) для просвітлення і захисту СЕ [3-6]. 
Перевагами АПП є їх висока міцність, хімічна 

і радіаційна стійкість, а також можливість у ши-
роких межах змінювати їх оптичні властивості 
при зміні умов нанесення. Разом з тим, однією з 
проблем, що обмежує використання АПП є на-
явність у них значних внутрішніх механічних 
напружень. Рівень цих напружень може бути 
суттєво зменшений при введенні у плівку азоту у 
концентрації у кілька атомних відсотків [7]. При 
цьому змінюється не тільки величина внутрішніх 
механічних напружень, а і оптичні властивості 
плівок [8]. У зв'язку з цим, вивчення впливу азоту 
на оптичні властивості АПП є актуальним з точки 
зору дослідження фізичних механізмів форму-
вання АПП. З іншого боку встановлення опти-
мальних технологічних режимів, що дозволять 
отримувати АПП з наперед заданими властиво-
стями, має велике практичне значення, зокрема, 
при застосуванні АПП для покращення характе-
ристик СЕ [9]. 

У даній роботі досліджується можливість 
застосування нового класу АПП, а саме a-C:H:N 
(аморфні вуглецеві гідрогенізовані плівки лего-
вані азотом) як захисних та просвітлюючих по-
криттів для СЕ на основі кремнію. 
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Плівки a-C:H:N отримані методом плазмо-
хімічного осадження з плазми високо частотного 
розряду 13,56 МГц. Використовувалась суміш 
газів CH4:H2:N2, а вміст азоту у газовій суміші 
змінювався за рахунок поступового заміщення 
водню азотом. Напруга високо частотного змі-
щення на підкладинці була фіксованою і склада-
ла 1900 В, а осадження плівок проводилось при 
кімнатній температурі. Тиск газу у реакційній 
камері Р змінювався від 0,2 до 0,8 Торр. Плівки 
наносились на лицевий бік СЕ з індукованим 
p-n переходом [10], виготовлених на основі крем-
нію. СЕ без та із захисними a-C:H:N плівками 
імплантувались іонами H+ з енергією 100 кеВ 
дозою 1016 см-2. Товщини, значення показника 
заломлення та коефіцієнта екстинкції плівок ви-
мірювались з допомогою лазерного еліпсометра 
ЛЕФ-3М на довжині хвилі λ=632,8 нм. Спектри 
оптичних констант вимірювались на спектраль-
ному фотометричному еліпсометрі, а з виміряних 
спектрів по відомому співвідношенню Тауца ви-
значалось значення оптичної ширини забороне-
ної зони. 

На рис.1 представлені залежності показника 
заломлення плівок a-C:H:N від вмісту азоту у 
плазмі та тиску газу у реакційній камері. Видно, 
що вказані залежності є немонотонними, а n може 
змінюватися від 1,6 до 2,2. Отже, при певних 
умовах можна отримати плівки, які відповідають 
умові оптимального просвітлення для кремнію: 
оскільки nSi=3,96 при λ=632,8 нм, то значення 
nfilm має бути ~2,0, що потрапляє у наведений 
вище діапазон зміни показника заломлення плів-
ки a-C:H:N. Відзначимо, що коефіцієнт екстинк-
ції на довжині хвилі λ=632,8 нм не перевищував 
0,1 для плівок з n=2,0 і 0,005 для плівок з n=1,6. 
Визначені зі спектрів оптичних констант зна-
чення оптичної ширини забороненої зони Eopt 
для плівок, отриманих при двох крайніх значен-
нях тиску газу у реакційній камері наведені на 
рис.2. Як видно з рис.2, мінімальне значення Eopt 
дорівнює 1,76 еВ і може досягати майже 4 еВ для 
плівок, отриманих при Р=0,2 Торр і PN2=10% та 
при Р=0,8 Торр і PN2=40%, відповідно. Для плі-
вок, отриманих при Р=0,2 Торр значення Eopt 
змінюється менше, ніж для плівок отриманих 
при P=0,8 Торр і лежить у межах 1,76-2,2 еВ, що 
обумовлено зміною кінетичної енергії йонів у 
плазмі у процесі осадження [11]. Відзначимо, що 
більшим значенням n та k відповідають менші 
значення Eopt і навпаки. 

Немонотонний характер зміни n та Eopt у за-
лежності від вмісту азоту у газовій суміші, а отже і 
у плівці, може бути інтерпретований у рамках 
моделі, яка враховує вплив азоту на структуру 
плівок. При цьому, при малих концентраціях, азот 
вбудовується на границях sp2-кластерів, збільшу-
ючи вміст sp2-розупорядкованої фази [11]. Остан-
нє, у свою чергу, має призводити до збільшення 
n і k та зменшення Eopt, що і спостерігається в 
експерименті (рис.1,2). При подальшому збіль-
шенні вмісту азоту у плівці, надлишковий азот 
починає вбудовуватись між sp2-кластерами. Це 
викликає часткову релаксацію механічних напру-
жень у плівці і стимулює формування sp2-коорди-
нованих зв'язків вуглець-водень. При цьому n і k 
зменшуються, а Eopt зростає. 

 
Рис.1. Залежності показника заломлення n a-C:H:N 
плівок від тиску газу Р та вмісту азоту PN2 у газовій 
суміші. Р=0,8 Торр (1); 0,6 Торр (2); 0,4 Торр (3); 
0,2 Торр (4). 

 
Рис.2. Залежності оптичної ширини забороненої 
зони Eopt від тиску газу Р та вмісту азоту PN2 у га-
зовій суміші. Р=0,8 Торр (1);  0,2 Торр (2). 
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Таблиця 1. Параметри a-C:H:N плівок та значення к.к.д. сонячних елементів на основі Si без (№) та із захисними (№а) 
і просвітлюючими плівками. Зразки 3б та 4а це зразки 3а та 4, відповідно, після імплантації йонів Н+ з Е=100 кеВ, 
Д=5,1015 см-2. 

Плівка a-C:H:N № зразка PN2, % P, Торр d, нм n k Eopt, еВ 
к.к.д. СЕ, %

1 – – – – – – 10,4 
1а 5 0,2 67 2,04 0,124 2,0 14,0 
2 – – – – – – 9,96 
2а 5/40 0,2/0,8 70/108 2,04/1,65 0,124/0,005 2,0/3,96 14,2 
3 – – – – – – 11,3 
3а 40 0,8 1500 1,65 0,005 3,96 10,3 
3б 40 0,8 1500 1,66 0,006 3,94 10,2 
4 – – – – – – 11,3 
4а – – – – – – 4,3 

 

Як уже відзначалось вище, для оптимального 
просвітлення кремнієвих СЕ найбільш придатні 
плівки з показником заломлення n~2,0, тобто 
отримані при низькому вмісті азоту у газовій 
суміші. У той же час, як захисні покриття для СЕ 
космічного використання, більш перспективними 
є плівки, отримані при високому вмісту азоту у 
газовій суміші. Це обумовлено тим, що для за-
хисту від протонів сонячного вітру та ультра-
фіолетового опромінення, плівки мають бути 
якомога товстішими. При цьому суттєву роль по-
чинають відігравати значення Eopt та k, які обу-
мовлюють втрати на поглинання світла у плівці. 

У таблиці 1 наведені параметри a-C:H:N плі-
вок та значення к.к.д. СЕ на основі Si без та із 
захисними і просвітлюючими плівками. Також 
представлені значення к.к.д. СЕ після опромі-
нення протонами. Видно, що нанесення навіть 
одношарового покриття на основі плівки a-C:H:N 
дозволяє збільшити к.к.д. СЕ у 1,35 рази (зразок 
№1а). Після нанесення оптимізованого двоша-
рового покриття к.к.д. СЕ збільшився для зразка 
2а у 1,43 рази (рис.3). Цікаво відзначити, що у 
даному випадку збільшення к.к.д. зумовлено не 
тільки збільшенням струму короткого замикання, 
тобто власне просвітлюючим ефектом. Як видно 
з таблиці 1 та рис.3 нанесення a-C:H:N плівок 
привело до суттєвого збільшення напруги холос-
того ходу та фактору заповнення ВАХ. На нашу 
думку це зумовлено як пасивацією рекомбінацій-
но активних центрів на поверхні СЕ, так і, мож-
ливо, гетеруванням дефектів і домішок з об’єму 
СЕ при нанесенні АПП. 

Після нанесення товстих (∼1500 нм) захисних 
a-C:H:N плівок к.к.д. СЕ дещо погіршується (зра-
зок №3а). Разом з тим, така структура є стійкою 
до дії протонного опромінення (зразок №3б), тоді 
як к.к.д. незахищеного СЕ після такої обробки 
катастрофічно падає (зразок №4а). Також прове-

дені експерименти по вивченню впливу жорст-
кого ультрафіолетового опромінення на влас-
тивості СЕ без та із захисними покриттями на 
основі АПП. Встановлено, що після ультрафіо-
летового опромінення (використовувалась крип-
тонова лампа) параметри СЕ з тонким шаром 
SiO2 погіршувались, тоді як характеристики СЕ 
із захисною a-C:H:N плівкою навіть дещо покра-
щувались. Останнє, очевидно, зумовлено змен-
шенням поглинання у захисній a-C:H:N плівці 
за рахунок компенсації станів у хвостах зон при 
ультрафіолетовому стимульованому вбудовуванні 
кисню у плівку [12,13]. 

Відзначимо, що можливість зміни тиску газу 
і/або напруги високо частотного зміщення прямо 
у процесі осадження [5] відкриває можливість 
отримання багатошарових просвітлюючих по-
криттів на основі плівок a-C:H:N з градієнтом 
показника заломлення по товщині. Це може до-
зволити одночасно розв'язати задачу оптималь-
ного просвітлення і підвищення радіаційної стій-
кості СЕ. 

 
Рис. 3. Вольт-амперні характеристики кремнієвих 
сонячних елементів (зразок 2а) без (1) та з двошаро-
вим просвітлюючим покриттям (2) на основі a-C:H:N 
плівок. 
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Поліпшення характеристик кремнієвих сонячних елементів  

Отже, завдяки можливості зміни оптичних 
властивостей при зміні умов нанесення та висо-
кій радіаційній стійкості, a-C:H:N плівки є пер-
спективними для застосування в якості захисних 
і/або просвітлюючих покриттів для СЕ на основі 
кремнію. 

Робота виконана при підтримці Комітету з 
питань науки та інтелектуальної власності 
України (проект №4.4/406). 
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CИСТЕМА  СdTe–CdSb 

Фізико-хімічними методами дослідження встановлено, що діаграма стану СdTe-CdSb є квазі-
бінарною. Евтектична точка відповідає 3 мол.% СdTe і 97 мол.% CdSb і температурі плавлення 
691 К. 

Using physical and chemical analysis methods it is determined that СdTe-CdSb system is pseudo-
binary. The composition of eutectic point is 3 mol.% СdTe and 97 mol.% CdSb, melting point 691 К. 

Характер фізико-хімічної взаємодії у потрій-
ній системі Cd-Sb-Te вивчався у [1-6]. Встанов-
лено, що квазібінарним розрізом евтектичного 
типу є переріз CdTe-Sb [2]. Розчинність телуру в 
CdSb у інтервалі температур 423÷675К не пере-
вищує 5⋅1018 см-3 і носить ретроградний характер 
[1,3]. У роботі [4] представлено ізотермічний роз-
різ системи Cd-Sb-Te при 623 К, де показані не-
великі області існування твердих розчинів, а 
також розподіл полів первинного і вторинного 
виділень. Згідно [5,6] на основі рентгенофазового 
і мікроструктурного аналізу (МСА) було зроблено 
висновок, що розріз CdTe-CdSb також є квазібі-
нарним, проте діаграма стану не приводиться. 

Мета даної роботи – побудова діаграми стану 
системи CdTe-CdSb. Для оптимізації експеримен-
ту (зменшення матеріальних і часових затрат) 
було проведено розрахунок залежності T=f(x) 
системи CdTe-CdSb за допомогою рівняння ізо-
бари розчинності (рівняння Шредера). Даний 
метод є досить простий і може використовуватись 
як перше наближення при визначенні екстремаль-
них точок [7,8].  

Досліджено 14 сплавів від 5 мол.% антимоні-
ду кадмію через 5-10 мол.%, а також через 1% в 
інтервалі 95-99 мол.% CdSb. При синтезі сплавів 
використано антимонід і телурид кадмію напів-
провідникової чистоти. Шихту нагрівали в ева-
куйованих кварцових графітизованих ампулах 
до 1380К з швидкістю 10 К/год, витримували при 
цій температурі протягом 5 годин. Охолодження 
вели із швидкістю 10 К/год, витримуючи сплави 
при 700К три години, а потім при 573К протягом 
360 години для розкладу метастабільних фаз. При 
розробці технології отримання сплавів даної сис-
теми враховувались дані робіт [5,6,9]. 

Зразки досліджувались методами диферен-
ціально-термічного (ДТА), МСА і вимірювання 

мікротвердості за загальноприйнятими методи-
ками. ДТА проведено на установці, що включає 
двокоординатний самописець Н-307 і комбінова-
ну хромель-алюмелеву термопару, відградуйо-
вану в інтервалі 450-1400К. Підвищення темпе-
ратури здійснювали з швидкістю 10 K/хв, охо-
лодження – у режимі виключеної пічки. МСА 
зразків проведено на металомікроскопі МИМ-7. 
Мікротвердість структурних складових вимірю-
вали на мікротвердомірі ПМТ-3 при навантажен-
ні 20 г. Результати теоретичного розрахунку і 
експериментальні дані ДТА наведені у таблиці 1 
і на рис.1 

Діаграма стану системи CdTe-CdSb є діагра-
мою квазібінарного типу. Згідно розрахунку ко-
ордината евтектичної точки системи відповідає 
98 мол.% CdSb і 2 мол.% CdTe, температура пла-
влення 726,3К. Експериментально встановлено, 
що нонваріантна точка має склад 97 мол.% CdSb 
і 3 мол.% CdTe і температура плавлення 691К. 
Відносна похибка розрахованої температури ев-
тектики щодо експериментальної величини ста-
новить 5%, за концентрацією – 1%. 

Відхилення реальної лінії ліквідусу системи 
CdTe-CdSb від розрахованої згідно рівняння Шре-
дера можна пояснити, тим що при розрахунку не 
брався до уваги різний характер поведінки сполук 
при плавленні, а також термічне перегрупування 
атомів, що характерне для сплавів системи Cd-Sb 
[10]. 

Металографічне дослідження підтверджує 
результати ДТА. Встановлено відсутність взаєм-
ної розчинності компонентів, всі зразки вияви-
лись двофазними, що співпадає з даними [5,6]. 
Відповідно до даних [3] про розчинність телуру 
у CdSb, можна погодитись з висновками зробле-
ними авторами [6] відносно розчинності CdTe у 
CdSb. Сплави з вмістом телуриду кадмію від 95  
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Cистема СdTe–CdSb 

Таблиця 1. Результати теоретичного розрахунку діаграми стану і експериментальні дані ДТА системи CdTe-CdSb  
Склад сплавів, мол.% Т, К 

CdTe CdSb ТЕ, розр. ТЕ, експ. ТL, розр. ТL, експ. 
1 99  689 ± 2 727,7 720 ± 2 
2 98 726,3 690 ± 2  708 ± 2 
3 97  690 ± 2 732,8  
4 96  689 ± 2 761,7 731 ± 2 
5 95  691 ± 2 785,8 752 ± 2 

10 90  690 ± 2 871,3 914 ± 5 
15 85  690 ± 2 930,6 980 ± 5 
20 80  691 ± 2 977,8 1111 ± 5 
30 70  690 ± 2 1053,0 1231 ± 5 
40 60  690 ± 2 1113,9 1251 ± 5 
50 50  692 ± 2 1166,1 1258 ± 5 
60 40  691 ± 2 1212,6 1269 ± 5 
70 30  691 ± 2 1254,9 1290 ± 8 
80 20  693 ± 2 1294,0 1323 ± 8 
90 10  687 ± 2 1330,5 1341 ± 8 
95 5  690 ± 2 1348,0 1351 ± 8 

20 40 60 80
600

800

1000

1200

1400 T, K

P + CdSb

CdSb + CdTe

P + CdTe

CdSb CdTe
мол.% CdTe

Рис.1 Діаграма стану системи CdTe–CdSb. × – екс-
периментальні дані; • – дані розраховані згідно рів-
няння Шредера. 

до 3 мол.% містять дві структурні складові: пер-
винно виділені кристали телуриду кадмію (темні 
ділянки шліфа) і евтектика CdTe+CdSb. Мікро-
твердість темної фази сплавів лежить в межах 
76÷92 кг/мм2, евтектичної складової – 150÷200 
кг/мм2. Сплав з вмістом 3 мол.% телуриду кадмію 
має одну складову – евтектику. 
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ЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  СЕЛЕНІДУ  ВІСМУТУ,  
ЛЕГОВАНОГО  МІДДЮ 

У діапазоні 80÷400 К досліджено електричні властивості шаруватих монокристалів Bi2Se3, 
легованих міддю, та вплив на них термообробки у вакуумі. Отримане високотемпературне зрос-
тання RH та особливості в залежності µ⊥С(Т) пояснені участю у явищах переносу двох типів 
носіїв з різними рухливостями. Зафіксовано зростання періоду гратки с (перпендикулярно до 
шарів) при легуванні, а зміна концентрації вільних електронів при відпалі пов'язується зі збіль-
шенням кількості вакансій селену. Для кейнівського закону дисперсії проведено зіставлення 
теорії та експерименту, визначено положення рівня Фермі і ефективну масу густини станів. 

Electrical properties of Bi2Se3 layered single crystals doped with copper and their changes after 
annealing in vacuum are investigated in the range from 80 to 400 K. The observed high-temperature 
increase of RH as well as the peculiarities in the measured µ⊥C (T) dependencies are explained by the 
participation in transport phenomena of two kinds of carriers with different mobility's. The increase of 
the lattice parameter c (across to the layers) due to doping with copper is established. The change of 
free electron concentration after annealing is proposed to be due to the increase of the amount of sele-
nium vacancies. The comparison of the experimental data to theoretical calculations is carried out on 
the base of the Kane dispersion law. The location of the Fermi level and the effective density-of-states 
mass are determined. 

Селенід вісмуту належить до матеріалів з ша-
руватою кристалічною структурою, що характе-
ризуються сильним виродженням електронного 
газу. У порівнянні з Bi2Te3 його електронні влас-
тивості досліджені значно менше. Це пояснюєть-
ся як складністю отримання досконалих моно-
кристалів Bi2Se3, так і нижчими параметрами як 
речовини для термоелектричних перетворювачів. 
В останні роки основна частина наукових робіт 
по властивостях селеніду вісмуту виконана гру-
пою чеських (J.Horak, P.Lostak) та німецьких 
(M.Stordeur і ін.) вчених [1-5]. Ними вивчена при-
рода точкових дефектів матеріалу при легуванні 
домішками Cd, Pb, Ga, Fe, Ge, Sn, непараболіч-
ність основних енергетичних зон та анізотропія 
ефективних мас. Основну частину експеримен-
тальних досліджень складають оптич-ні виміри: 
спектри відбивання та пропускання в інфрачер-
воній області. За винятком роботи [4], система-
тичного вивчення впливу домішок на темпера-
турні залежності кінетичних параметрів не про-
водилось. 

Перспективним є використання селеніду віс-
муту як активного катодного матеріалу для ви-

сокоенергетичних джерел струму з літієвим ано-
дом [6]. Це стимулює необхідність отримання 
кристалів з високими значеннями концентрації 
вільних носіїв та електропровідності. Для моно-
кристалів Bi2Se3 з домішками Cu, Ge, вирощених 
методом Бріджмена, нами у діапазоні 80÷400 К 
досліджувалися електричні властивості: коефіці-
єнт Холла RH ( B C

rr
|| ), електропровідність вздовж 

σ⊥С та перпендикулярно σ||С до шарів, холлівська 
рухливість µ⊥С , а також вплив на них різних умов 
термообробки у вакуумі. Для отримання зразків 
з різними концентраціями вивчалося також від-
хилення від стехіометрії вихідного розплаву при 
вирощуванні. 

Типові розміри зразків для вимірів σ⊥С, RH і 
µ⊥С складали 11×2,5×0,75 мм3. Експерименти 
проводилися для зразків у формі прямокутних 
паралелепіпедів при стандартній геометрії кон-
тактів на постійному струмі та магнітному полі. 
Для вимірювання σ||С використовувався чотири-
зондовий метод з контактами, розташованими 
на протилежних сколотих поверхнях: два з них 
використовувалися як струмові, а два інших – 
як потенціальні. 
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Рис.1. Температурні залежності електропровідності 
вздовж шарів для зразків Bi2Se3<1%Cu> − без від-
палу (1) та поетапно відпалених у вакуумі: Т1=673К, 
∆t=40 год. (2), Т2=673 К, ∆t=74 год. (4), Т3=823 К, 
∆t=40 год. (3); зразку Bi2Se3<1%Cu+1,894%Bi> (5) 
і зразку Bi2Se3<0,5%Ge+0,5%Cu> (6). 

Рис.2. Температурні залежності коефіцієнта Холла 
для зразків селеніду вісмуту (нумерація кривих як 
на рис.1). 
Типові температурні зміни виміряних пара-

метрів представлені на рис.1-3, а значення n та µ 
для різних зразків при Т=80, 293, 400 К узагаль-
нені у таблиці 1. Залежність коефіцієнта Холла 
для n-Bi2Se3<1 мас.%Cu> містить горизонтальну 
ділянку при 80≤Т≤120-130 К та область зростання 
RН з температурою. При Т>250 К рухливість µ⊥С 
пропорційна Т-1. Вклад домішкового розсіяння 
не є визначальним навіть при азотних темпера-
турах, в околі яких µ⊥С також понижується при 
зростанні температури, але з меншим темпера-
турним нахилом. 

При Т=208-222 К зафіксовано виражений мак-
симум для рухливості вздовж шарів. Анізотропія 
електропровідності для найбільш якісних крис-
талів незначно змінюється з температурою, а при 
Т=80 К σ||С навіть перевищує σ⊥С на 20-40%.  
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Рис.3. Температурні залежності рухливості вздовж 
шарів для зразків селеніду вісмуту (нумерація кри-
вих як на рис.1). 
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ві моделі, що враховує участь у явищах переносу 
двох типів носіїв з концентраціями n1 та n2 з різ-
ними рухливостями µ1, µ2. Тоді при високих тем-
пературах зростання RH є наслідком перерозпо-
ділу носіїв різних типів, а величина RHσ⊥С в 
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При високих температурах зміна µ⊥С(Т) поясню-
ється розсіянням електронів на акустичних фо-
нонах при сильному виродженні. 

Проведено рентгенівські дослідження зразків 
Bi2Se3 з домішкою міді та без неї. Оскільки ша-
руваті структури дають слабкі дифракційні реф-
лекси для θБ>45°, а також для одночасного конт-
ролю періодів гратки а і с, використано фокусую-
чий метод оберненої зйомки. Вона проводилася 
у Cu-випромінюванні, а як еталон застосовано 
мідь високої чистоти. Для зняття мікронапруг 
кристали попередньо відпалювались у вакуумі 
при 400°С протягом 48 годин. У таблиці 2 наве-
дені значення розрахованих і експериментальних 
дифракційних кутів Bi2Se3 у області θБ=70÷80°, 
одержаних із розшифрованих рентгенограм. 

Визначення періодів гратки виконано на основі 
вимірів дифракційних кутів рефлексів (41.0) і 
(00.36). Їх величини для кристалів різного скла-
ду наведені у таблиці 3. 
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Таблиця 1. Електричні параметри монокристалів Bi2Se3. 

80 К 293 К 400 К № 
зр. 

Матеріал Номер та режим 
відпалу n⋅10-19, 

см-3 
µ,  

см2/(В⋅с)
n⋅10-19,  
см-3 

µ, 
см2/(В⋅с) 

n⋅10-19,  
см-3 

µ, 
см2/(В⋅с)

1 Bi2Se3<1%Cu> – 1,10 2080 0,946 1581 0,841 1115 
1 Bi2Se3<1%Cu> 1(673K, 45 год.) 3,32 1283 2,93 812 2,43 653 
1 Bi2Se3<1%Cu> 2(673К, 74 год.) 3,98 1250 3,44 753 2,94 585 
1 Bi2Se3<1% Cu> 3(823К, 40 год.) 4,96 910 4,36 532 3,81 433 
2 Bi2Se3<1% Cu> – 1,60 1870 1,37 1412 1,17 1005 
3 Bi2Se3<1% Cu> – 1,68 1800 1,44 1310 1,27 910 
3 Bi2Se3<1% Cu> 1(673К, 74 год.) 3,66 1212 3,20 736 2,71 589 
4 Bi2Se3<1% Cu> – 1,48 1925 1,27 1347 1,20 910 
4 Bi2Se3<1% Cu> 1(673К, 74 год.) 4,13 1234 3,64 758 3,13 584 
4 Bi2Se3<1% Cu> 2(823К, 74 год.) 5,36 900 4,73 515 4,06 427 
9 Bi2Se3<1% Cu> – 1,53 1958 1,33 1390 1,19 1002 

10 Bi2Se3<0,5%Ge+ 
0,5%Cu> 

– 12,8 533 12,0 233 9,63 213 

10 Bi2Se3<0,5%Ge+ 
0,5%Cu> 

1(573К, 42 год.) 11,4 533 10,4 252 9,36 235 

11 Bi2Se3<0,5%Ge+ 
0,5%Cu> 

– 12,6 587 11,4 274 9,83 231 

Таблиця 2. Параметри дифракційних кутів у селеніді вісмуту. 
hkl (31.20) (11.33) (10.35) (00.36) (32.10) (41.0) 

θекс, град. 70,642 74,32 75,004 75,62 77,03 80,027 
θрозрах, град. 70,638 74,33 75,01 75,62 77,08 80,027 

Таблиця 3. Параметри кристалічної гратки Bi2Se3. 

Домішка а,  Å с,  Å 
– 4,1383±0,0002 28,626±0,001 

1 мас.% Cu 4,1382±0,0002 28,650±0,003 
2 мас.% Cu 4,1386±0,0002 28,645±0,003 

Проведено також виміри періоду с монокрис-
талу Bi2Se3 методом Бонда на двокристальному 
спектрометрі. Значення с, одержані двома різни-
ми методами, у межах похибки експериментів 
збігаються. Отже, атоми міді, входячи в елемен-
тарну комірку Bi2Se3, не змінюють її період а і 
збільшують період с. 

Установлено, що при зростанні температури 
термообробки Bi2Se3<1мас.%Cu> у вакуумі від 
573 до 823 К істотно збільшується концентрація 
вільних електронів, понижується як значення 
рухливості, так і коефіцієнт α (µ≈Т-α) її високо-
температурного нахилу (рис.1-3, таблиця 1). Ви-
раженого максимуму на кривій µ⊥C(Т) не вияв-
лено, але є особливість при Т=220-240К. Спосте-
режувані зміни концентрації вільних носіїв при-
родно пов’язати зі збільшенням числа вакансій 
селену при відпалі. Це погоджується з тим уста-

новленим фактом, що провідність Bi2Se3 – елек-
тронна, внаслідок відхилення від стехіометрії у 
сторону нижчого вмісту селену. Пониження µ⊥С 
внаслідок термообробки в значній мірі пов'язане 
з концентраційною залежністю ефективної маси. 

Кристали n-Bi2Se3<0,5%Cu+0,5%Ge>, виро-
щені при введенні домішок до стехіометричної 
кількості основних компонент, демонструють 
високий ступінь досконалості структури і дуже 
легко розшаровуються. Виміри ефекту Холла 
показали, що вони є сильно виродженими мате-
ріалами з n=(1,1-1,2)⋅1020 см-3 та µ⊥С=(230-280) 
см2/(В⋅с) при Т=293 К. В області Т>160 К коефі-
цієнт Холла для них теж зростає з температурою, 
а зміна холлівської рухливості у всьому діапазоні 
може бути представлена як µ⊥С ∼Т-0,65. На відміну 
від Bi2Se3<1 мас.%Cu>, термічний відпал у ваку-
умі цих зразків приводить до збільшення RH і µ⊥С 
(таблиця 1). Подібні результати одержані також 
для кристалів Bi2Se3<1мас.%Cu+1,894мас.%Bi>. 
Введення до складу сполуки надстехіометрич-
ного вісмуту, зокрема, понижує показник α зміни 
рухливості до α=0,53, а концентрація n≈1,2⋅1020 
см-3 при Т=293К. 
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Змінюючи концентрацію вільних носіїв для 
вироджених напівпровідників, можна зсувати 
рівень Фермі по зоні і в такий спосіб вивчати її 
структуру. Для досліджених кристалів з різними 
значеннями n нами проведено зіставлення теорії 
з експериментом, використовуючи закон дис-
перcії Кейна. Залежність концентрації вільних 
носіїв від рівня Фермі визначалася зі співвідно-
шення для загального непараболічного випадку 
у неявному вигляді [7]: 
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при Т=293 К, Eg=0,115 eВ, md0=0,16m0, де змінна 
інтегрування x=ε/k0T, визначено значення η, εF і 
знайдено md/m0 із рівняння (4). Розраховані дані 
наведено у таблиці 4. 
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Таблиця 4. Розраховані параметри для зразків селеніду вісмуту. 
№ 
зр. 

Матеріал Номер та режим 
відпалу 

n⋅10-19, 
см-3 

I03/2,0(η,β) η εF, 
меВ 

md/m0 

1 Bi2Se3<1% Cu > – 0,948 8,113 1,789 45,2 0,275 
1 Bi2Se3<1% Cu > 1(673K, 45 год.) 2,93 25,13 3,846 97,1 0,340 
1 Bi2Se3<1% Cu > 2(673К, 74 год.) 3,44 29,50 4,197 106,0 0,351 
1 Bi2Se3<1% Cu > 3(823К, 40 год.) 4,36 37,39 4,751 119,9 0,367 
2 Bi2Se3<1% Cu > – 1,37 11,75 2,392 60,4 0,295 
3 Bi2Se3<1% Cu > – 1,44 12,35 2,477 62,5 0,297 
3 Bi2Se3<1% Cu > 1(673К, 74 год.) 3,20 27,44 4,036 101,9 0,346 
4 Bi2Se3<1% Cu > – 1,27 10,89 2,263 57,1 0,291 
4 Bi2Se3<1% Cu > 1(673К, 74 год.) 3,64 31,22 4,326 109,2 0,355 
4 Bi2Se3<1% Cu > 2(823К, 74 год.) 4,73 40,56 4,951 125,0 0,372 
9 Bi2Se3<1%Cu > – 1,33 11,41 2,342 59,1 0,293 

10 Bi2Se3<0,5%Ge+0,5%Cu> – 12,0 102,9 7,650 193,2 0,441 
10 Bi2Se3<0,5%Ge+0,5%Cu> 1(573К, 42 год.) 10,4 89,19 7,181 181,3 0,430 
11 Bi2Se3<0,5%Ge+0,5%Cu> – 11,4 97,77 7,480 188,9 0,437 
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БАР'ЄРНІ ДЕТЕКТОРИ ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ 
НА  ОСНОВІ  ШИРОКОЗОННИХ  II-VI  СПОЛУК 

Приведені результати досліджень випростовуючих структур на основі халькогенідів кадмію і 
цинку з точки зору їх використання як фотодіодів, сонячних елементів і детекторів іонізуючих 
випромінювань. Для їх створення запропоновані нетрадиційні методи реакцій твердофазного 
заміщення та модифікації поверхні базових підкладинок. Розглянуті основні параметри конк-
ретних приладів та пристроїв, в яких використовуються розроблені діодні структури. 

The results of researches of barrier structures on a basis cadmium and zinc chalkogenides are pre-
sented from the point of view of their using as photo diodes, solar cells and X-ray detectors. For their 
creation the untraditional methods of solid state substitution and updating of a surface base substrate 
are offered. The basic parameters of specific devices, in which are used developed barrier structure are 
considered. 

Вступ 
В останні роки зросла потреба у напівпровід-

никових детекторах (НД) електромагнітного 
випромінювання, які б допускали експлуатацію 
у жорстких умовах. Насамперед це стосується 
приладів для реєстрації ультрафіолетового й іоні-
зуючого випромінювань. Інтерес до них викли-
каний погіршенням екологічних умов та більш 
широким використанням цих спектральних діа-
пазонів у науці, техніці та народному господар-
стві. Особливе місце серед НД займають сонячні 
елементи як екологічно чисті джерела електрич-
ної енергії. Перспективними матеріалами для 
виготовлення зазначених НД є халькогеніди кад-
мію і цинку, ширина забороненої зони Eg яких 
лежить у діапазоні 1,5÷3,7 еВ [1]. Крім того, вони 
мають більш високі температури експлуатації та 
радіаційну стійкість порівняно з елементарними 
напівпровідниками та III-V сполуками [2,3]. Ос-
новою НД можуть бути як об'ємні кристали або 
плівки (резистивні детектори) так і структури з 
випростовуючим бар'єром на їх основі. Бар'єрні 
детектори мають ряд суттєвих переваг перед ре-
зистивними [4], які й визначають їх перспектив-
ність. Разом з тим переважаюча монополярна 
провідність (за винятком CdTe) і неузгодженість 
параметрів кристалічних граток обмежують ство-
рення p-n- гомо- та гетеропереходів відомими 
технологічними методами [5]. У даній роботі 
розглядаються декілька нетрадиційних способів 

виготовлення випростовуючих структур і пара-
метри конкретних бар'єрних детекторів на їх 
основі. 

Методи створення бар'єрних структур 
Базовими підкладинками служили монокрис-

тали n-CdTe, p-ZnTe, n-CdS, n-ZnSe та n-ZnS з 
питомим опором 1-50 Ом⋅см при 300 К. Крис-
тали CdS і ZnSe легувались у процесі вирощу-
вання ізовалентною домішкою Те, яка значно 
підвищує ефективність радіолюмінесценції і ра-
діаційну стійкість цих матеріалів [6]. Анізотипні 
гетеропереходи (ГП) створювались методом реак-
цій твердофазного заміщення. Він дозволяє ство-
рювати одно- та багатошарові гетероструктури 
з низькою концентрацією дефектів на межі поді-
лу між будь якими представниками II-VI сполук 
[7]. Встановлено, що модифікація поверхні під-
кладинки перед нанесенням випростовуючого 
контакту підвищує потенціальний бар'єр [8], а 
також усуває мікроплазмовий пробій [9,10] струк-
тур типу метал-напівпровідник. Вибір певних 
технологічних умов дозволив також створити ГП 
з p-i-n-структурою, в яких досягається значне 
внутрішнє підсилення фотоструму [11,12]. Вико-
ристання кожного з цих методів окремо та у від-
повідних комбінаціях допускає значну варіацію 
властивостей випростовуючих бар'єрів і приво-
дить до розширення функціональних можливос-
тей бар'єрних детекторів на їх основі. 
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Розглянемо основні параметри конкретних 
приладів та пристроїв в яких використовуються 
діодні структури, які виготовлялись зазначеними 
технологічними методами. 

Фотодіоди 
Основними параметрами фотодіодів (ФД) є: 

область спектральної чутливості ∆λ, яка обмежена 
довжинами хвиль, при яких монохроматична 
струмова чутливість Sλ складає 0,1 від її макси-
мального значення; виявна здатність D*; інерцій-
ність τ. ФД знаходились у стандартних корпусах 
напівпровідникових фотоприймачів з вікном, яке 
прозоре для падаючого випромінювання. Пара-
метри, які приведені у таблиці 1, визначені при 
освітленні з боку напівпрозорого металевого кон-
такту або більш широкозонного компонента ГП. 

Експериментальні значення τ у вентильному 
режимі включення при навантажувальному опо-
рові 1 кОм і площі ФД біля 0,1 см2 не переви-
щують 10-6 с. Прикладена до p-i-n-структури 
обернена напруга зменшує τ майже на порядок. 
Виявна здатність не менша 1013 Вт-1⋅см⋅Гц1/2 при 
300 К, що дозволяє використовувати дані ФД як 
порогові фотоприймачі для відповідних спект-
ральних областей. 

ФД на основі контактів Ni-ZnS мають коефі-
цієнт використання сонячного випромінювання 
АМ1,5 менший 0,001. Це дозволяє реєструвати 
слабкі потоки УФ-випромінювання на фоні по-
тужних засвіток видимого спектрального діапа-
зону. Спектр фоточутливості діодів Ni-ZnSе по-
вністю перекриває біологічно активну область 
УФ-випромінювання. Використання таких ФД 
разом з відповідними світлофільтрами дає змогу 
вилучити три важливих діапазони: бактерицид-
ний (0,20÷0,28 мкм), ерітемний (0,28÷0,32 мкм) 
та загарний (0,30÷0,43 мкм). 
Таблиця 1. Основні параметри одержаних ФД. 
Структура ∆λ, мкм Sλm, А/Вт Примітка 

Au-CdTe 0,20-0,83 0,4  
Au-CdS 0,20-0,52 0,2  
Ni-ZnSe 0,20-0,47 0,2  
Ni-ZnS 0,20-0,34 0,15  

pZnTe-nZnSe 0,51-0,68 0,3  
nCdTe-pZnTe 0,56-0,83 0,4  
pCdTe-nCdS 0,54-1,0 0,4  
pCdTe-nCdS 0,54-1,0 200 p-i-n-стр. при 

V=±50 В 
pCdTe-nCdSe 0,65-0,85 100 p-i-n-стр. при 

V=+10 В 
pZnSe-nZnS 0,3-0,47 10 p-i-n-стр. при 

V=+10 В 

Таблиця 2. Параметри фотоперетворювачів. 

Структура Voc, B Jsc, мА/см2 ff к.к.д., %

Au-CdTe 0,7 50 0,5 13 
pCdTe-nCdS 0,5 25 0,7 9 
nCdTe-pZnTe 0,9 10 0,55 5 
pZnTe-nZnSe 1,2 5 0,7 4 

Розроблені фотодіоди мають досить високу 
чутливість і великий діапазон лінійності при їх 
експлуатації у режимі короткого замикання. По-
дальше підсилення і перетворення сигналу в ін-
формацію, яка зручна для сприймання, відбува-
ється за допомогою стандартних електронних 
схем. 

Сонячні елементи 
Досягнуті параметри фотоперетворювачів при 

300 К в умовах сонячного освітлення АМ1,5 при-
ведені у таблиці 2. Тут Voc – напруга холостого 
ходу, Jsc – густина струму короткого замикання, 
ff – фактор заповнення навантажувальної харак-
теристики, к.к.д. – коефіцієнт корисної дії соняч-
ного елемента. Температурний коефіцієнт зміни 
к.к.д. таких сонячних елементів не перевищує 
3⋅10-2 %⋅К-1, що приблизно у чотири рази менше, 
ніж у кремнієвих [13]. Це особливо важливо при 
використанні фотоперетворювачів в умовах кон-
центрованого сонячного випромінювання, коли 
структура сильно нагрівається. Крім того, більш 
висока радіаційна стійкість II-VI сполук порівня-
но з Si допускає експлуатацію таких сонячних 
елементів у відкритому космосі. 

Приведені у таблиці 2 значення параметрів 
отримані без використання спеціальних антивід-
биваючих покриттів, оптимізації топології і опору 
омічних контактів, а також технологічних умов 
виготовлення структури. Ці факти свідчать про 
те, що ще існують великі резерви для підвищення 
к.к.д. перетворення сонячної енергії в електричну. 

Детектори іонізуючих випромінювань 
У даній роботі основна увага приділяється 

НД типу "сцинтилятор-фотодіод" (СЦ-ФД), що 
зумовлено низкою причин. 
− 

− 

Кристалам CdS та ZnSe з ізовалентною доміш-
кою телуру притаманна ефективна (15-20% при 
300 К [6]) радіолюмінесценція в області їх оп-
тичної прозорості. 
Великий атомний номер забезпечує малі тов-
щини повного поглинання lп γ-випромінювання, 
внаслідок чого дані матеріали можуть викорис-
товуватись у широкому діапазоні (10-2÷103МеВ) 
енергій квантів. 
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− 

− 

− 

Ізовалентна домішка сприяє підвищенню тем-
пературної та радіаційної стійкості напівпро-
відників [6]. 
Запропонований метод реакцій твердофазного 
заміщення дозволяє створити фотоприймач 
безпосередньо на сцинтиляційному кристалі. 
Висока радіаційна стійкість пристрою СЦ-ФД 
в цілому, оскільки залишкові атоми базового 
кристалу у виготовленому гетерошарі виступа-
ють у ролі ізовалентної домішки. 
Комбіновані детектори типу СЦ-ФД на даний 

час уже знаходять використання, а фотоприйма-
чем у них є Si–фотодіод. Разом з тим, виготов-
лення такого НД вимагає проведення операцій 
склеювання, підбору просвітлюючих покриттів 
тощо. Крім того, у дискретному пристрої важко 
забезпечити світлозбирання з усіх граней сцин-
тилятора, що зменшує ефективність детектуван-
ня. Ці недоліки у певній мірі можна усунути у 
монолітному пристрої, в якому фоточутлива 
структура виготовлена безпосередньо на крис-
талі СЦ. Основні параметри деяких пристроїв 
СЦ-ФД на базі II-VI сполук, а також реперних 
СЦ-Si-фотодіод, приведені у таблиці 3. Тут ∆λсц – 
спектральний діапазон радіолюмінесценції, nсц 
та nш – показники заломлення кристалу СЦ та 
вузькозонного компонента ГП. Ступінь узгоджен-
ня спектрів СЦ та ФД характеризують парамет-
ром Кв, який визначається співвідношенням [6] 

λλ
0

λλ
0

λв dNdSNK ∫∫=
∞∞

, 

де Nλ – спектральний розподіл радіолюмінес-
ценції, Sλ – спектральна чутливість фотоприй-
мача. Коефіцієнт світлозбирання залежить від 
ступеня обробки поверхні СЦ, співвідношення 
між nсц і nш та коефіцієнта поглинання випромі-
нювання об'ємом СЦ [14]. Для усунення ефекту 
повного внутрішнього відбивання на межі поділу 
СЦ-ФД необхідною умовою є виконання нерів-
ності nш>nсц. Незважаючи на те, що nSi>nсц, ве-
личина Кс<1 (табл. 3), що викликане наявністю 
повітряного прошарку (nп=1) між кристалом СЦ і 
Si-фотодіодом. Цей недолік відсутній для моно-
літної конструкції, оскільки межа поділу знахо- 
диться у глибині базового кристалу і близька до 
ідеальної завдяки шарам відповідних твердих 
розчинів [7]. 

Корисний сигнал Ір на виході детектора у пер-
шому наближенні визначається співвідношенням 

РККI свфдсцp ηη~ , 

де ηсц – ефективність радіолюмінесценції, ηфд – 
квантова ефективність фотоприймача, P – потуж-
ність падаючого випромінювання. Зрозуміло, що 
для досягнення максимальної чутливості D=Ip/P 
необхідно забезпечити максимальні значення 
всіх параметрів ηсц, ηфд, Кв і Кс при низькому 
рівні шумів ФД. Досягнута на даний час дозова 
чутливість НД (таблиця 3) становить величину 
біля 10-7 А⋅см-2⋅Р-1⋅год [6,14-16]. Використання 
фотоприймача з p-i-n структурою дозволяє підви-
щити D на два порядки. Зауважимо, що розроб-
лені монолітні детектори з врахуванням часів 
релаксації свічення кристалів після дії іонізую-
чого випромінювання (τ≤5⋅10-6 с [6]) та швидко-
дії ФД (τ≤10-6 с) можуть застосовуватись у рент-
генівській томографії. 

Дані НД можуть бути використані також у 
режимі прямого перетворення, якщо товщина 
повного поглинання іонізуючого випромінюван-
ня менша ніж ширина області просторового за-
ряду. Така ситуація реалізується, зокрема, у ГП 
CdTe-CdS з p-i-n структурою для рентгенівських 
квантів з енергією 8-40 кеВ [4]. У цих детекторах 
досягнута D≈3⋅10-3 А⋅см-2⋅Р-1⋅год при 300 К і 
V=50 В. 

Висновки 
Приведені результати переконливо свідчать 

про перспективність широкозонних II-VI сполук 
для створення бар'єрних детекторів різних діапа-
зонів електромагнітного випромінювання. Запро-
поновані технологічні методи виготовлення ані-
зотипних гетеропереходів та контактів метал-
напівпровідник можуть бути використані при 
розробці аналогічних приладів та пристроїв на 
інших матеріалах. 

 
Автори висловлюють щиру подяку профе-

сору Рижикову В.Д. (Інститут монокристалів 
НАНУ, м. Харків) і співробітникам кафедри фі-
зичної електроніки ЧДУ за люб'язно надані моно-
кристали II-VI сполук, а також науковцям кафед-
ри фізики твердого тіла ЧДУ за допомогу при 
проведенні рентгенівських досліджень. 
Таблиця 3. Основні параметри детекторів. 
Сцинти-
лятор 

∆λсц, 
мкм 

Фотодіод Kв nсц nш Кс 

CdS<Te> 0,56-0,90 CdTe-CdS 1 2,5 2,85 ~1 
CdS<Te> 0,56-0,90 Si 0,94 2,5 3,4 0,31
ZnSe<Te> 0,52-0,80 ZnTe-ZnSe 0,3 2,9 3,56 ~1 
ZnSe<Te> 0,52-0,80 Si 0,92 2,9 3,4 0,31
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ВИРОЩУВАННЯ  ТА  ВЛАСТИВОСТІ  ТЕЛУРИДУ  КАДМІЮ, 
КОМПЕНСОВАНОГО  ДОМІШКОЮ  ХЛОРУ 

Проведено порівняння електрофізичних параметрів, величини магнітної сприйнятливості і 
спектрального розподілу інтенсивності низькотемпературної фотолюмінесценції напівізолюючих 
монокристалів CdTe+Cl, отриманих з розплаву у графітизованих і неграфітизованих кварцових 
ампулах. Встановлено, що технологічна домішка вуглецю сприяє отриманню неоднорідних моно-
кристалів з глибокими центрами, у результаті чого погіршуються їх детекторні характеристики. 

Comparison of the electrophysical parameters, magnetic susceptibility value and low-temperature 
photoluminescence spectra for semi-insulating CdTe+Cl single crystals obtained from the melt in 
graphitized and non-graphitized quartz ampoules is carried out. It is ascertained that the carbon techno-
logical impurity favors the growth of the inhomogeneous crystals with the deep centers and as a result 
the detector characteristics of the material become worse. 

Високоомні монокристали CdTe+Cl – одні з 
найбільш перспективних матеріалів для виготов-
лення детекторів ядерного випромінювання, які 
можуть застосовуватись без охолодження [1]. 
Проте, не зважаючи на ряд фундаментальних 
досліджень телуриду кадмію, залишається неви-
рішеною проблема вирощування масивних, одно-
рідних, напівізолюючих кристалів з малим вміс-
том фонових домішок і високими детекторними 
характеристиками. Для детекторного матеріалу 
значення електропровідності σ і добутку µτ (µ – 
рухливість, τ – час життя носіїв заряду) визна-
чають його якість і залежать від особливостей 
технології вирощування монокристалів. Механіз-
ми компенсації і комплексоутворення у CdTe+Cl 
розглянуто у роботах [2,3]. 

Мета даної роботи – порівняння властивостей 
високоомних кристалів CdTe+Cl, вирощених з 
розплаву: в умовах наявності технологічного 
джерела забруднення домішкою вуглецю і при 
його відсутності. 

Монокристали вирощували з розплаву верти-
кальним методом Бріджмена. Легування прово-
дилось під час процесу вирощування шляхом 
додавання відповідної наважки CdCl2 в ампулу 
з попередньо синтезованим телуридом кадмію. 
Використано температурний градієнт ∼30 град/см 
і швидкість кристалізації 2-3 мм/г. Для виклю-
чення можливого розтріскування зливків швид-
кість охолодження до Т=700 К не перевищувала 
3,0 град/г. В якості контейнерів використовува-

лись як одинарні кварцові ампули з графітизова-
ною внутрішньою поверхнею (покриття тонкою 
плівкою піролітичного вуглецю, як відомо, ви-
користовується для запобігання реакції розплав-
леного CdTe з кварцом), так і подвійні кварцові 
неграфітизовані ампули, між стінками котрих 
знаходилась інертна атмосфера. У випадку по-
двійних ампул виключалась можливість "забруд-
нення" розплаву вуглецем і продуктами його 
реакції з киснем, продифундованим через стінки 
ампули. 

Важливим параметром у технології вирощу-
вання кристалів є величина вільного об’єму в 
ампулі Vс. При мінімальному його значенні зви-
чайно отримуються низькоомні монокристалічні 
зливки з електронною провідністю (таблиця 1, 
зразок 1-ВП). При значенні Vc, яке перевищує 
об’єм зливку приблизно вдвічі, отримуються 
високоомні монокристали як p-, так і n-типу про-
відності. У цьому випадку поліпшуються умови 
компенсації донорної домішки ClTe власними 
дефектами гратки - вакансіями атомів кадмію VCd. 
Краї зливку (до 30% об’єму) відрізали, а решту 

розрізали на пластини діаметром до 40 мм і тов-
щиною 1-10 мм для подальшого комплексного 
дослідження з метою визначення аксіального роз-
поділу досліджуваних характеристик і парамет-
рів. Окрім того, згідно з методикою роботи [4] на 
основі високоомних зразків виготовляли детек-
тори і перевіряли їх чутливість до γ-випроміню-
вання. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика.Електроніка. 28 



 Вирощування та властивості телуриду кадмію, компенсованого домішкою хлору 

Таблиця 1. Параметри зразків монокристалів СdTe+Cl при Т=300 К. 

Зразок Концентрація 
хлору NCl, см-3 n, p Питомий опір ρ,

 Ом⋅cм 
Рухливість µ, 

cм2/В⋅с 
Магнітна сприй- 
нятливість χ,  

10-8см3/г 

µτ, 
см2/В 

CdTe* ~ 1015 p 3,0⋅104 83 -35,0±0,3 - 
I-ВП 4,0⋅1017 n 1,0 800 -36,0±0,3 - 
8-ВП(А) 2,0⋅1019 n 1,2⋅1010 720 -35,2±0,3 5,0⋅10-4 

8-ВП(В) 2,0⋅1019 n 1,5⋅1010 710 -35,4±0,3 5,3⋅10-4 

8-ВП(D) 2,0⋅1019 n 1,3⋅1010 715 -35,2±0,3 5,5⋅10-4 

Д2** 5,0⋅1018 n 1,6⋅1010 520 -31,0±0,3 1,0⋅10-4 
Д1** 6,0⋅1019 p 2,0⋅108 40 -44,0±0,3 2,0⋅10-5 

*Спеціально нелегований CdTe .          **Зразки отримані в графітизиваних ампулах і вирізані з средньої частини зливку 

Для вимірювання ефекту Хола у інтервалі 
температур 300÷420 К використовувались зразки 
розмірами 1×2×8 мм3, вирізані з середньої части-
ни пластини. На цих зразках методом Фарадея 
вимірювали магнітну сприйнятливість χ при 
300 К. Чутливість установки складала 5,0⋅1015 
магнетонів Бора, відносна похибка вимірів не 
перевищувала 1%. Спектри фотолюмінесценції 
(ФЛ) отримували при 4,2 К по стандартній мето-
диці з використанням аргонового лазера: лінія 
випромінювання 514,5 нм, спектральна роздільна 
здатність <1,0 меВ, інтенсивність 100 мВт/см2. 

Для всіх зразків 8-ВП, вирізаних з різних ді-
лянок зливка, на відміну від зразків Д1 і Д2, має 
місце постійне значення магнітної сприйнятли-
вості та електричних параметрів (таблиця 1), а 
також приблизно однаковий спектральний роз-
поділ інтенсивності ФЛ (рис.1). Слід також від-
значити високий вихід (∼60% порівняно з 20-
30%) детекторного матеріалу. У цих зразках по 
холівським вимірам не виявлено глибоких рівнів, 
а у спектрах ФЛ спостерігається на порядок ниж-
ча інтенсивність випромінювання в області 1,20÷ 
1,56 еВ, порівняно зі зразками Д1 і Д2 (рис.1). 
Природа такого випромінювання зумовлена утво-
ренням комплексів VCd-донор (А-центр) і DA 
асоціацій з участю домішки хлору, власних де-
фектів гратки і фонових домішок донорного й 
акцепторного типу. В екситонній області спектри 
ФЛ для обох типів зразків мають майже однако-
вий вигляд, характерний для напівізолюючого 
CdTe [5-9]. 

Важливою особливістю зразків, отриманих у 
графітизованих ампулах, є наявність глибокого 
рівня ЕС-0,77 еВ, котрий при NCl≥1018 см–3 можна 
виявити по температурній залежності сталої Хола 
RH на рис.2, а також по σ(Т). При цьому рухли-
вість електронів µ у досліджуваному інтервалі 
температур описується законом Tα, де α=–0,6. 
Такі значення α відповідають механізму розсі-

яння електронів на мікронеоднорідностях по 
Вайсбергу з розмірами, меншими довжини віль-
ного пробігу електронів. Енергетичне положення 
даного рівня корелює з глибиною залягання ре-
комбінаційних центрів Е8 у кристалах CdTe+Al, 
описаних у серії робіт Такебе (дивись, наприклад, 
[10]). Ці центри мають великі значення перерізу 
захоплення для електронів 4,4⋅10-16см2 і дірок 
1,8⋅10-14 см2 і домінують після відпалу кристалів 
при низьких тисках парів кадмію PCd. Вважаєть-
ся, що ці центри є донорно-акцепторними ком-
плексами, у створенні котрих приймають 
участь власні дефекти, а також амфотерні домі-
шки, розчинність і позиція яких у гратці CdTe 
залежить від величини тиску PCd. У нашому ви-
падку такою домішкою може бути вуглець, який 
при низьких значеннях PCd (великих Vс) займає 
вузли у кадмієвій підгратці. Слід відзначити, 
що, як показано у [11], рівні такої глибини ма-
ють місце у випадку легування телуриду кад-
мію германієм, що виступає у цій сполуці ам-
фотерною домішкою. Деяке зменшення діамаг-
нетизму зразка Д2 згідно таблиці 1, напевне, зу-
мовлене наявністю у гратці CdTe атомів вуглецю 
або складних парамагнітних комплексів з його 
участю [12]. Збільшення діамагнетизму зразка 
Д1 можна пояснити великою концентрацією 
конкуруючих діамагнітних [13] A-центрів – від-
повідна смуга випромінювання найбільш інте-
нсивна. Вищевказані мікронеоднорідності та-
кож можна пов'язати з присутністю домішки 
вуглецю. 

Для перевірки припущення про роль вуглецю 
у напівізолюючих кристалах телуриду кадмію 
проведено додаткове дослідження електричних 
властивостей напівізолюючих пластин спеціально 
нелегованого n-CdTe, для якого σ=2⋅10-9 Ом⋅см, 
отриманого з розплаву у графітизованій ампулі. 
Не дивлячись на відсутність компенсуючої до-
мішки хлору, спостерігається той самий нахил 
кривої 2 температурної залежності RH на рис.2, 
який мав місце у випадку зразка Д2. 
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Рис.1. Спектри екситонної фотолюмінесценції 
зразків 8-ВП, вирізаних з різних ділянок зливку 
(вставка), отриманого у неграфітизованій ампулі. 

 
Рис.2. Температурні залежності постійної Хола для 
зразка Д2 (1) і для спеціально нелегованого напівізо-
люючого зразка n-CdTe (2), вирізаного з середньої 
частини зливку, отриманого у графітизованій ампулі. 
Як і передбачалось, утворення глибоких 

центрів суттєво погіршує детекторні характерис-
тики кристалів CdTe, отриманих у графітизо-
ваних ампулах. Детектори на їх основі не ма-
ють спектрометричних властивостей, а ефектив-
ність реєстрації ними гамма-квантів значно ни-
жча, ніж у лічильників, створених на основі 
кристалів без домішки вуглецю. Захоплення но-
сіїв заряду глибокими центрами повинно суттє-
во зменшувати значення параметрів τ і µτ. 

Вирощування високоомних монокристалів 
СdTe+Cl розплавними методами із використан-
ням графітизованих ампул приводить до неодно-
рідності матеріалу, зниження корисного виходу 
детекторів та погіршення їх характеристик у 
результаті утворення глибоких центрів. 

Відсутність джерела "забруднення" домішкою 
вуглецю дозволяє отримувати однорідні напів-
ізолюючі монокристали CdTe+Cl зі спектромет-
ричними властивостями і збільшити корисний 
вихід детекторів у межах від 10-20% до 60%. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ  
АЛЮМІНІЄВИХ  ІНТЕРКАЛАТІВ  InSe  і  GaSe 

Представлені результати досліджень оптичних, електрокінетичних і електрохімічних влас-
тивостей вказують на можливість інтеркаляції шаруватих сполук типу А3В6 іонами алюмінію. 
При цьому інтеркалянт входить у вихідну матрицю разом із сольватною оболонкою. Електро-
хімічне впровадження Al із сольватною оболонкою приводить до зміни електричних властиво-
стей шаруватого напівпровідника InSe при досягненні NAl≈1020÷1021 см-3, що відповідає утво-
ренню кінцевого продукту реакції Alx+(CH)yInSex-. При температурі Т=77 К виявлені немоно-
тонні концентраційні залежності енергетичного положення екситонного максимуму Еекс у спо-
луках <Al>InSe та <Al>GaSe. Представлені залежності Еекс(NAl) для цих сполук впровадження 
пояснюються як результат конкуренції між впливами між- і внутрішарових деформацій, що 
мають різні знаки деформаційного потенціалу. 

The presented results of the investigations of optical, electrical, and electrochemical properties indi-
cates on the possibility of intercalation of layered III-VI compounds with aluminium ions. It is estab-
lished that the intercalant enters into layered crystal with a solvated shell. The electrochemical inser-
tion of Al ions with a solvated shell leads to the change of electrical properties of layered InSe semi-
conductor when NAl≈1020÷1021 cm-3. It corresponds to the formation of a final product of intercala-
tion, namely Alx+(CH)yInSex-. At temperature 77 K we have detected non-monotonous concentration 
dependences of the excitonic maximum Eex energy location for <Al>InSe and <Al>GaSe compounds. 
For these intercalation compounds the presented Eex(NAldependences’s are explained as a result of the 
competition between contributions of inter- and intralayer deformations which have the opposite signs 
of deformation potential. 

В останні роки у різних областях приладобу-
дування виникла необхідність одержання напів-
провідникових шаруватих кристалів з наперед 
заданими властивостями. Одним з найбільш 
прийнятних способів керування властивостями 
шаруватих монокристалів InSe та GaSe є метод 
інтеркаляції. Суть методу інтеркаляції полягає у 
цілеспрямованому впровадженні у міжшаровий 
простір монокристалів інорідних іонів, атомів і 
молекул. Цим методом можна одержати сполуки 
InSe та GaSe з відтворюваними параметрами і, 
використовуючи процеси інтеркаляція–
деінтеркаляція, цілеспрямовано керувати їх влас-
тивостями. У відомих роботах [1,2,3] встанов-
лена здатність шаруватих напівпровідників ти-
пу А3В6 до інтеркаляції лужними, лужноземе-
льними металами, аніонами галогенів, а також 
органічними комплексами.  

У даній роботі представлені результати оптич-
них, електрокінетичних і електрохімічних дослі-

джень моноселенідів індію і галію, інтеркальо-
ваних іонами алюмінію. Зразки, використані для 
інтеркаляції, вирощувалися методом Бріджмена. 
Процес інтеркаляції проводився електрохімічним 
методом з 0,005-нормального розчину хлориду 
алюмінію у пропіленкарбонаті (ПК). Вплив кон-
центрації впроваджених іонів алюмінію на вла-
стивості InSe та GaSe вивчався на одній і тій же 
групі зразків шляхом деінтеркаляції. Інтеркаляція 
монокристалічних зразків InSe та GaSe проводи-
лась методом тягнучого електричного поля [4] у 
гальваностатичному режимі з допомогою потен-
ціостату П-5827М. Пропускаючи через спеціаль-
ну комірку електричний струм необхідної вели-
чини, реалізовано процес впровадження іонів 
алюмінію у шаруватий кристал (при катодній 
поляризації останнього). Концентрація впрова-
дженої домішки визначалась по кількості елек-
трики, яка пройшла через комірку, тобто контро-
льованими у процесі реакції інтеркаляції були 
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густина електричного струму і тривалість проце-
су. Дослідження спектрів пропускання кристалів 
InSe, GaSe, <Al>InSe, <Al>GaSe (діапазон кон-
центрації впроваджених іонів алюмінію складав 
1018÷1022 см-3) проводились на спектрометричній 
установці, зібраній на базі модифікованого спек-
трометра ИКС-31 (напрямок розповсюдження 
світла перпендикулярно базовій площині крис-
талу). Роздільний спектральний інтервал приладу 
в досліджуваній спектральній області (область 
екситонного поглинання) складав 1-2 меВ (ди-
фракційні гратки 600 шт/мм і 1200 шт/мм). Викорис-
тання кріостатної системи зразка типу "УТРЕКС-
РТР" дало можливість провести дослідження 
спектрів пропускання при температурі 77 К. Під 
час інтеркаляції шаруватих напівпровідників InSe 
проведені вимірювання концентраційних залеж-
ностей електродного потенціалу ϕ сполуки впро-
вадження <Al>InSe. Вимірювання електродного 
потенціалу проводились у трьохелектродній ко-
мірці відносно хлор-срібного електроду порів-
няння. Виходячи із специфіки кристалічної струк-
тури шаруватих напівпровідників, вимірювання 
електропровідності проводилось у напрямках 
вздовж і перпендикулярно гексагональній осі cr  
кристалу. Процес вимірювання концентраційної 
залежності електропровідності (вздовж і перпен-
дикулярно гексагональній осі cr ) інтеркальованих 
напівпровідників включав вимірювання парамет-
рів "чистого" кристалу і поетапне вимірювання 
електропровідності інтеркалату після досягнення 
необхідної онцентрації домішки. В якості ви-
хідних зра лись монокристали 
InSe, геометричні розміри яких – 10×2×0,5 мм3. 
Електричні контакти до зразків наносились по 
методиці [5]. Цим методом були виміряні кон-
центрацій алежності електропровідності у 
напрямках вздовж і ерпендикулярно гексаго-
нальній осі c

к
зків використовува

ні з
п

r  для алюмінієвої сполуки nSe у 
діапазоні концентрації домішки 1016÷ 022 см–3.  

 I
1

Досліджена задача про сольватацію інтерка-
лянта Al методом ІЧ-спектроскопії. Для визна-
чення наявності груп СН у <Al>InSe і <Al>GaSe 
були досліджені ІЧ-спектри пропускання вка-
заних кристалів і ПК в області, що відповідає 
характеристичним коливанням СН комплексів. 
При записі спектрів пропускання ПК використо-
вувалась кюветна камера з вікнами із KBr. У до-
сліджуваних зразках NAl≈1020÷1021 см–3. Розрахо-
вана мінімальна межа чутливості такої методики 
визначення груп СН складала 24 молекула/м3. Ре-

зультати проведених вимірювань приведені на 
рис.1. Вони свідчать про співпадання смуг погли-
нання в області 800÷1250 см–1 для вільного ПК і 
кристалу GaSe, інтеркальованого Al з 0,005-нор-
мального розчину AlCl3 у ПК. З цього випливає, 
що Al при електрохімічному впровадженні вхо-
дить у вихідну матрицю разом із сольватною обо-
лонкою. Деяке неспівпадання піків приведених 
спектрів визначається різним станом груп СН у 
вільній молекулі ПК і ван-дер-ваальсівській щі-
лині кристалу [6,7]. 

Результати вимірювань концентраційних за-
лежностей електродного потенціалу φ, електро-
провідності вздовж шарів сполуки <Al>InSe σ|| 
і перпендикулярно їм σ⊥ представлені на рис.2. 
Виходячи із одержаної концентраційної залеж-
ності електродного потенціалу ϕ(lgNAl) (рис.2, 
крива 1) можна зробити висновок про існування 
двох стабільних фаз: перша – вихідний продукт 
реакції (NAl≈1016÷1018 см-3), друга – кінцевий 
продукт реакції Al+х(СН)уInSeх- (NAl≈1020÷1022 
см–3). Для пояснення особливостей на кривих 
σ||

c

(lgNAl) і σ⊥(lgNAl) (рис.2 криві 2,3) слід прийня-
ти до уваги можливість зміни степені сольватації 
іона алюмінію [8,9] при різній концентрації ін-
теркалянту у вихідній матриці. При цьому вка-
заний фактор може впливати на характер зв'язку 
інтеркалянт-матриця і на величину енергетичного 
бар'єру, який виникає між шарами інтеркальвано-
го напівпровідника, що приводить до немоно-
тонної залежності електропровідності вздовж осі 
r  для сполуки <Al>InSe. Характер залежності 
σ||(lgNAl) можна, мабуть, пов'язати з незначною 
зміною рухливості електронів у напрямку шарів 
у результаті реакції інтеркаляції. Тут, поряд із 
розсіюванням на оптичних фононах, яке прояв-
ляється у "чистому" InSe [10], очевидно, прояв-
ляється певним чином розсіювання на сольва-
тованих іонах інтерклянту, аналогом якого для 
випадку легованих напівпровідників є розсіяння 
на іонізованих атомах домішки. 

У результаті проведених вимірювань спектрів 
пропускання монокристалічних зразків InSe, 
GaSe і їх алюмінієвих інтеркалатів (діапазон кон-
центрації інтеркалянту склав NAl≈1018÷1022 см-3) 
при температурі 77 К встановлені концентраційні 
залежності енергетичного положення екситон-
ного максимуму для сполук <Al>InSe (рис.3, 
крива 2) і <Al>GaSe (рис.3, крива 1). Концентра-
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ційна залежність енергетичного положення екси-
тонного максимуму Еекс(NAl) алюмінієвого інтер-
калату GaSe характеризується немонотонною 
поведінкою (рис3, крива 1): в області вмісту до-
мішки 0<NAl<1020 см–3 відбувається збільшення 
даного параметра, при подальшому зростанні NAl 
спостерігається обернений хід кривої Еекс(NAl). 
Залежність енергетичного положення екситонного 
максимуму Еекс(NAl) для сполуки <Al>InSe 
(рис.3, крива 2) – немонотонна: при концентрації 
інтеркалянту NAl>1020 см–3 відбувається збіль-
шення Еекс (∼4 меВ) і надалі залежність Еекс(NAl) 
виходить на постійне значення. Зміщення енер-
гетичного положення екситонного піку при Т= 
=77 К в інтеркалатах <Al>InSe та <Al>GaSe у 
моделі екситонів Ваньє-Мотта (незалежно від 
розмірності останніх) може бути обумовлено змі-
ною ширини забороненої зони Еg і енергії зв'язку 
екситона Езв. Виходячи із специфіки кристаліч-
ної структури InSe та GaSe, слід відмітити, що 
вклади відповідних деформацій (міжшарових, 
внутрішарових) у перебудову енергетичного 
спектру кристалів InSe та GaSe можуть по різно-
му змінюватись при впровадженні сольватованих 
іонів алюмінію. При збільшенні деформаційних 
напруг у шаруватих кристалах, зв'язаних із зрос-
танням концентрації інтеркалянту, значення 
пружних постійних, що характеризують зв'язок 
між атомами всередині шарів, зростають повіль-
ніше, ніж відповідні міжшарові постійні [11]. У 
загальному випадку зміна Еg відбувається як 
наслідок конкурентного вкладу між- та внутрі-
шарових деформацій, що мають різні знаки де-
формаційного потенціалу. Додатнє значення ∆Еекс 
для інтеркалатів <Al>GaSe (0<NAl<1020 см–3) 
(рис.3, крива 1) і <Al>InSe (рис.3, крива 2) слід 
вважати результатом зміни міжшарових пружних 
постійних, що призводить згідно [11] до збіль-
шення ширини забороненої зони Еg в інтерка-
латах <Al>InSe та <Al>GaSe. Слід враховувати 
також зміну енергії зв'язку екситона Езв у резуль-
таті процесу інтеркаляції, що можна пояснити, 
як і у роботі [12], зміною ефективної маси. При 
подальшому зростанні концентрації інтеркалянту 
у <Al>GaSe внутрішарові деформації переважа-
ють міжшарові і при значенні NAl>1020 см–3 ко-
роткохвильовий зсув змінюється довгохвильо-
вим (рис.3, крива 1). Слід також відмітити, що 
при значних концентраціях впроваджених іонів 

(∼1021÷1022 см-3) низькоенергетичний зсув екси-
тонної полоси (рис.3, крива1) може бути обумов-
лений поряд з вказаною деформаційною дією 
інтеркалянту, зона-зонними переходами за участю 
хвоста густини станів, причина виникнення якого 
– випадкове поле домішки. Постійне значення 
Еекс для сполуки <Al>InSe (рис.3, крива 2) при 
NAl≈1021÷1022 см–3 – наслідок компенсуючої дії 
вказаних вище факторів. 

 
Рис.1. ІЧ–спектри пропускання пропіленкарбонату 
і <Al>GaSe. 

 
Рис.2. Концентраційні залежності електродного 
потенціалу (1), електропровідностей вздовж (2) і 
перпендикулярно площині шарів (3) для сполуки 
<Al>InSe. 
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Рис.3. Концентраційні залежності енергетичного положення екситонного максимуму сполук <Al>GaSe (1) та 
<Al>InSe (2) при Т=77 К. 
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ВПЛИВ ЗОВНІШНЬОГО НАВАНТАЖЕННЯ  
НА ЗАЛИШКОВІ ДЕФОРМАЦІЇ ГРАТКИ АЛМАЗУ 

За результатами прецизійного виміру міжплощинних відстаней (∆d{hkl}=(1-5)⋅10-6 нм) у 
восьми кристалографічних напрямках із використанням методу Коселя, визначені компоненти 
тензора деформацій монокристалів синтетичного алмазу і їхня зміна при одновісному стиску 
кристалу у напрямку [010] зусиллям до 2,5 ГПа. Встановлено, що значення головних деформацій 
пірамід росту граней куба й октаедра, а також запасена пружна енергія гратки змінюються не 
монотонно.  

Based on precision measurements of interplanar spacings (∆d{hkl}=(1-5)⋅10-6 nm) in eight crystal-
lographic directions using Kossel’s method, the components of tensor of deformations of synthetic 
diamond single crystals have been established as well as their variations in uniaxial compression of 
the crystal up to 2.5 GPa in the [010] direction. The values of basic deformations of growth pyramids 
of cube and octahedron faces and stored elastic energy have been found to vary nonmonotonically. 

Дослідження пружно-деформованого стану 
монокристалів алмазу викликає певні труднощі 
через надзвичайно високі механічні характерис-
тики цього матеріалу. Водночас вплив вихідного 
стану кристалів на характер і інтенсивність де-
формування, а також зміна дефектної структури 
гратки при навантаженні, мають великий науко-
вий і практичний інтерес. 

У роботі досліджено зміну пружно-деформо-
ваного стану монокристалів алмазу розміром 
біля 1 мм, отриманих у системі Ni-Mn-C. Вивчен-
ня поля деформацій кристалічного гратки про-
водилося як на підставі аналізу взаємного роз-
ташування ліній Коселя на рентгенограмі (орієн-
тація кристалів <001>, випромінювання Feα1,2 і 
Coα1,2) [1-3], так і по зміні їхнього профілю ін-
тенсивності [4]. Розрахунок запасеної пружної 
енергії гратки виконано із використанням спів-
відношення [5]: 
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де εi – головні компоненти тензора деформації, 
ni –направляючі косинуси. 

За результатами прецизійного виміру міжпло-
щинних відстаней (∆d{hkl}=(1-5)⋅10-6 нм) у восьми 
кристалографічних напрямках, визначені компо-
ненти тензора деформації та їх зміна при одно-

вісному стиску монокристалів алмазу зусиллям 
до 2,5 ГПа. Характерним для досліджуваних 
кристалів була наявність залишкових після син-
тезу деформацій кристалічної гратки, максималь-
на величина яких досягала 0,08%. При цьому 
орієнтація тензора залишкових деформацій не 
збігалася з віссю четвертого порядку, напрямком 
найбільш прийнятним для механічного наванта-
ження кристалів. 

Виявлено, що значення головних деформацій 
пірамід росту граней куба й октаедра, при меха-
нічному навантаженні кристалів змінюються не 
однаково. Це свідчить про різницю пружних ха-
рактеристик [5] у пірамідах росту <111> і <100> 
монокристалів алмазу. Немонотонне зростання 
запасеної пружної енергії й інтенсивності дефор-
мації кристалічної гратки, що спостерігається 
при збільшенні зовнішнього навантаження (таб-
лиця 1), обумовлено різницею у вихідному пруж-
но деформованому стані пірамід росту простих 
форм реальних кристалів. 

Збільшення зовнішнього навантаження до 1 
ГПа призводить не тільки до зміни абсолютних 
значень деформацій, але також до зміни орієн-
тації тензора деформацій у просторі [6], пов'я-
заному з кристалографічними осями, і зміні кута 
між напрямками максимальних деформацій у 
пірамідах росту граней куба й октаедра. При до-
сягненні навантаження 0,9-1,2 ГПа, абсолютні 
значення деформацій і запасеної пружної енергії 
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гратки різко зменшуються, що свідчить про ре-
лаксацію напруг у кристалах. Подальше збіль-
шення зовнішнього впливу призводить, як прави-
ло, до зміни характеристичної поверхні тензора 
деформації, що обумовлено пластичним дефор-
муванням алмазів при кімнатній температурі – 
для кристалу поданого у таблиці 1 характерис-
тична поверхня трансформується з двопорож-
нинного в однопорожнинний гіперболоїд. 

залиш.

За
па
се
на

 е
не
рг
ія

, 

Характерно, що зміна запасеною пружної енер-
гії у цьому діапазоні навантажень не є квадра-
тичною залежністю, чого слід було очікувати 
при зміні запасеної енергії гратки кристалу. Як 
зазначено у роботі [7] таке поводження поля де-
формацій легко пояснити, якщо взяти до уваги не 
тільки зміну абсолютного розміру деформації у 
кристалі, але також враховувати його векторну 
природу й обертання стосовно кристалографіч-
них осей при зміні зовнішнього навантаження. 

Відзначимо, що після зняття зовнішнього на-
вантаження, запасена пружна енергія кристалу 
змінюється. Ступінь її зміни легко простежити 
при циклічному стисненні алмазу до наванта-
ження більш 2 ГПа (рис.1). 

Розмір і форма першого максимуму для крис-
талів різноманітного походження відрізняється 
між собою; залежить від величини початкового 
пружно-деформованого стану й орієнтації тен-
зора залишкових деформацій гратки по відно-
шенню до осі механічного навантаження крис-
тала. Мінімум запасеної енергії характеризує 
повну релаксацію залишкових деформацій. По-
дальше її збільшення обумовлене впливом зов-
нішнього навантаження. 

Рис.1. Зміна запасеної пружної енергії гратки 
алмазу при циклічнім навантаженні кристалу. 
Дослідження профілю інтенсивності ліній Ко-

селя проводилося на мікроденситометрі, як це 
описано у роботі [4]. Виявлено, що профіль ін-
тенсивності Кα1,2-ліній, при одновісному стиску 
кристалів до 1,3-1,5 ГПа, сильно уширюється і 
може трансформуватися у розмиту смугу, що 
при подальшому збільшенні зовнішнього наван-
таження вище 2,0 ГПа знову набуває різких обри-
сів Кα1,2- ліній (рис.2), що свідчить про релакса-
цію пружних напруг гратки при навантаженні. 

Перерозподіл інтенсивності Кα1- і Кα2-ліній, 
що відбувається при цьому, обумовлено взаємо-
дією дифракційної складової з екстинкційною 
компонентою чорно-білої структури лінії Коселя 
і характеризує вплив реальної структури алмазу 
на динаміку гратки при стискуванні. Після зняття 
зовнішнього навантаження спостерігається не-
зворотня зміна структури алмазу (пластична де-
формація), що виявляється в істотному розши-
ренні Кα1,2-ліній Коселя на рис.2 і зміні компо-
нент тензора деформацій. 

Таблиця 1. Зміна головних деформацій і пружної енергії гратки алмазу при одновісному навантаженні кристалу. 

Головні деформації ε,% σ[001], 
ГПа 

Піраміда 
росту ε1 ε2 ε3 2

iε  
Ws, 105 
(Дж-3) 

0,00 – 0,022 –0,008 –0,010 0,025 0,3 
0,48 <111> 

<100> 
0,057 
0,049 

–0,083 
–0,024 

–0,092 
–0,077 

0,0136 
0,094 

5,5 
3,9 

0,94 <111> 
<100> 

0,061 
0,058 

–0,067 
–0,054 

–0,136 
–0,120 

0,097 
0,144 

9,6 
7,6 

1,05 – 0,051 –0,023 –0,043 0,071 2,2 
1,24 <111> 

<100> 
0,066 
0,104 

0,038 
0,033 

–0,189 
–0,154 

0,204 
0,189 

17,9 
18,3 

1,44 <111> 
<100> 

0,100 
0,093 

0,140 
0,031 

–0,228 
–0,243 

0,286 
0,267 

26,2 
28,2 

1,55 <111> 
<100> 

0,105 
0,099 

0,041 
0,031 

–0,224 
–0,238 

0,251 
0,260 

30,3 
31,9 

1,64 <111> 
<100> 

0,063 
0,065 

0,009 
0,011 

–0,032 
–0,020 

0,072 
0,069 

2,5 
2,0 

1,96 <111> 
<100> 

0,077 
0,069 

0,010 
0,013 

–0,143 
–0,161 

0,163 
0,176 

13,4 
14,5 
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 Вплив зовнішнього навантаження на залишкові деформації гратки алмазу 

 
Рис.2. Зміна профілю інтенсивності ліній Коселя 
при одновісному стиску кристалу:       вихідний 
кристал, - - - - навантаження 1,3 ГПа, -•-•-•- наван-
таження 2,1 ГПа, -о-о-о-  після розвантаження. 
З таблиці 1 випливає, що при навантаженнях 

0,9-1,2 ГПа напруги зсуву в октаедричній пло-
щині різко зменшуються. Раніше [3] показано, 
що при одновісному стиску алмазу релаксація 
напруг гратки відбувається як у результаті мікро-
двійникування по площині (111) у напрямку 
<211>, так і завдяки зсуву по октаедричній пло-
щині у напрямку <110>. Співвідношення між 
цими процесами складає 96/89, тобто обидва 
механізми релаксації внутрішніх напруг при 
навантаженні кристалів алмазу рівноймовірні. 
Враховуючи енергію С-С зв'язку в алмазі 5,8× 
×10-19 Дж [8] і зміну запасеною пружної енергії 
зсуву при релаксації внутрішніх напруг, можна 
підрахувати кількість розірваних зв'язків реально-
го кристала. Для алмазу, наведеного у таблиці 1, 
ця величина складає порядку 1018 см-3, тобто 
∼10-3% загальної кількості атомів у кристалі. 

Мікроскопічні дослідження зламу, отрима-
ного при одновісного стиску алмазу, підтверджу-
ють наявність двох механізмів релаксації вну-
трішніх напруг у алмазах (рис.3). 

Звертає на себе увагу той факт, що діапазони 
навантажень, для яких спостерігається релаксація 
внутрішніх напруг, обумовлених зміною запасе-
ної пружної енергії і зміною профілю інтенсив-
ності ліній Коселя, не збігаються – 0,9-1,2 ГПа і 
біля 2 ГПа, відповідно. Оскільки релаксаційні 
процеси в октаедричній площині по напрямку 
<110> властиві перебудові дислокаційної струк-
тури гратки кристалів кубічної сингонії [9], то 
зміна профілю ліній Коселя, очевидно, описує 
переважно цей процес. У алмазі зазначені еле-
менти зсуву характерні для гвинтової дислокації. 

Дослідженням алмазної кераміки при темпе-
ратурі 1400°С і тиску 6 ГПа методами трансмі-
сійної мікроскопії, встановлено утворення дис- 
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Рис.3. Характерний вид поверхні зламу алмазу після 
критичного одновісного стиску. Загальний вид не-
еквідистантного стиску площин гратки (збільшення 
1000), виявлених у результаті ковзання по площині 
(111) (а). Вид мікродвійникових прошарків у пло-
щині (111) (збільшення 20000) (б). 

локаційних прошарків і двійникових ламелей у 
площині (111), орієнтованих у напрямку <110> і 
<211> відповідно [10]. На відміну від зазначеної 
роботи, де проводився гідростатичний стиск 
алмазів при високій температурі, нами виявлене 
мікродвійникування по зміні запасеної пружної 
енергії гратки і перебудові дислокаційної струк-
тури в алмазах (зміна профілю інтенсивності 
ліній Коселя) при кімнатній температурі й одно-
вісному стиску до 2,5 ГПа. 

Визначені елементи пластичної деформації 
кристалічної гратки алмазу порушують питання 
про швидкість даного процесу. На рис.4 подані 
профілі інтенсивності ліній Коселя алмазу, стис-
нутого зусиллям 1,9 ГПа. Видно, що профілі екс-
тинкційної складової лінії Коселя співпадають. 
Навпаки, дифракційна складова даної лінії (праве 
крило профілю) через 13 годин змінилося. Заува-
жимо, що проведення подібних досліджень на 
алмазі надзвичайно ускладнюється через його 
високі механічні характеристики – зміна лінії 
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може бути обумовлено частковою релаксацією 
напруг у навантажуючому пристрої. Щоб виклю-
чити вплив зовнішніх чинників, записані профілі 
інтенсивності алмазу після зняття навантаження 
2,5 ГПа і через 5 днів. На жаль помітної зміни 
профілю інтенсивності ліній Коселя не виявлено. 
Отже, питання про швидкість релаксації напруг 
у алмазі залишається відкритим і потребує по-
дальшого вивчення. 

 
Рис.4. Профілі інтенсивності ліній Коселя алмазу 
синтезованого у системі Ni-Mn-C:         навантаження 
1,9 ГПа, - - - навантаження 1,9 ГПа через 13 годин,  
-•-•-•- різниця спектрів. 

Виконані дослідження дозволили вивчити 
вплив вихідного пружного стану алмазу на ха-
рактер і інтенсивність деформування гратки, 
установити механізми релаксації внутрішніх 
напруг (мікродвійникування та зміна дислока-
ційної структури на границях пірамід росту) у 
процесі одновісного стиску кристалів при кім-
натній температурі. 
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ВП "Гермес-Кварц" ВАТ "Кварц", м. Чернівці 

ПРИСТРІЙ  ДЛЯ  ОТРИМАННЯ  МОНОКРИСТАЛІВ   
ТВЕРДИХ  РОЗЧИНІВ  НА  ОСНОВІ  ТЕЛУРИДУ  ВІСМУТУ 

Розроблено пристрій для отримання монокристалів твердих розчинів на основі Be2Te3. Отри-
мані кристали діаметром 36 мм мають високу однорідність і підвищену механічну міцність. 
Термоелектрична добротність зразків n-типу складає 3,2⋅10-3 К-1, зразків p-типу (2,9-3,0)⋅10-3 К-1. 

The device is work out for the realization of monocrystal hard grout by the Be2Te3 base. The mono-
crystals, which has empirical, hold the diameter of the 36 mm, very good uniformity and strength of 
the mechanical. The factor of merit of the thermo-electric by the crystals of the n-type is 3,2⋅10-3K-1, 
by the crystals of the p-type is (2,9-3,0)⋅10-3K-1. 

В останній час тверді розчини на основі телу-
риду вісмуту отримали широке застосування [1]. 
В основі технології їх отримання – метод Брідж-
мена [2], Чохральського [3], зонної перекриста-
лізації [4,5]. Промислове використання, в основ-
ному, знаходить останній метод. Отримані крис-
тали характеризуються достатньою однорідністю, 
а значення термоелектричної добротності для 
зразків n-типу провідності zn=(2,8-3,0)⋅10-3 К-1, 
для p-типу – zp=(3,0-3,2)⋅10-3 К-1. Діаметр злитків 
4-15 мм, а довжина до 250 мм. Існуюче облад-
нання не дозволяє отримувати однорідні злитки 
більшого діаметру, а саме до величини 36 мм. Це 
обумовлено технологічними обмеженнями мето-
да вертикальної зонної перекристалізації. 

Проведені нами дослідження показують, що 
такі обмеження на величину діаметра однорідних 
злитків, обумовлені відсутність єдиного, стабіль-
ного у часі центру кристалізації розплаву. Це по-
в'язано з тим, що матеріал, який кристалізується 
має малу теплопровідність і незначну анізотропію 
росту. Злитки, отримані за традиційною методи-
кою вертикальної зонної перекристалізації, харак-
теризуються відсутністю гомогенності, наявністю 
великої кількості двійникових прошарків і пруж-
них напруг. У роботі [6] стабілізація заданого 
розподілу фронту кристалізації здійснюється 
пристроєм, який названо сесептором. Він виго-
товляється з пористого матеріалу у вигляді пер-
форованої шайби. Розплав, перетікає через отвір у 
ній, затравлюється з затравкою і піднімає сесеп-
тор, який підплавляє наступну частину вихідного 
матеріалу. З урахуванням цього розроблено при-

стрій для отримання більш досконалих монокрис-
талів твердих розчинів на основі телуриду віс-
муту збільшеного діаметру. 

Створений пристрій складається зі співвісно 
розташованих фонового і зонного нагрівників, 
а також механізму переміщення контейнера з 
загрузкою. У контейнері з загрузкою послідовно 
розміщенні монокристалічна затравка, яка знахо-
диться у кристалоутримувачі, та розташований 
нижче полікристалічний злиток. Кристалоутри-
мувач виготовляється із незмочуваного, порис-
того матеріалу, питома вага якого менше питомої 
ваги кристалу, що вирощується. Між кристало-
утримувачем і полікристалічним злитком міс-
титься тепловирівнююча шайба. Вона виконана 
з матеріалу, теплопровідність і питома вага якого 
значно більші від відповідних параметрів мате-
ріалу, що кристалізується. Внутрішняі і зовнішня 
поверхні шайби покриті адгезійним матеріалом. 

Принцип роботи пристрою такий. Контейнер 
з загрузкою встановлюється у кристалізаційну 
установку так, щоб тепловирівнююча шайба міс-
тилась між верхньою гранню вихідного злитку і 
нижньою гранню кристалоутримувача на рівні 
зонного нагрівача. Установка виводиться на від-
повідний температурний режим, при цьому роз-
плавляють незначну кількість синтезованого ма-
теріалу. Оскільки шайба опускається до низу, то 
розплав через центральний отвір потрапляє на 
верх неї і заповнює її сферичну поверхню, під-
плавляючи при цьому монокристалічну затравку. 
Тепловирівнююча шайба повільно опускається, 
опираючись своєю нижньою поверхнею на роз-
плав. Після закінчення операції затравлення, 
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включається механізм підняття контейнера, і 
поступово проходить процес вирощування моно-
кристалу. При цьому відбувається неперервне 
підживлення розплаву вихідним матеріалом, який 
потрапляє знизу через центральний отвір тепло-
вирівнюючої шайби. 

Запропонований пристрій – тепловирівнююча 
шайба – є ефективним регулятором розподілу 
температурного поля фронту кристалізації. Теп-
лова енергія зонного нагрівача досягає центру 
швидше через шайбу, ніж через розплав, що до-
зволяє створювати необхідну конфігурацію фрон-
ту кристалізації і миттєво ним керувати. Густина 
матеріалу шайби обирається значно більшою гус-
тини розплавленого матеріалу і шайба тоне у 
розплаві, але утримується нижче нагрівної зони, 
опираючись на нерозплавлений матеріал протя-
гом усього часу переміщення зони вздовж ампули. 

Відомо, що при вертикальній зонній плавці, 
досить важко візуально визначити ширину роз-
плавленої зони, оскільки кристал і розплав одна-
ково відбивають світло. Температуровирівнююча 
шайба, яка легко спостерігається, значно спро-
щує контроль за розплавленою зоною, ширина 
котрої співрозмірна з шириною шайби. Як по-
казують дослідження, при відношенні діаметра 
шайби до внутрішнього діаметра контейнера 
менше 0,93 візуальне спостереження не можливе 
через заповнення простору між шайбою і кон-
тейнером розплавленим матеріалом. При спів-
відношенні цих діаметрів більше 0,99 виникає 
заклинення шайби стінками контейнера. Збіль-
шення температури у зоні супроводжується пере-
дачею додаткової енергії шайбі, яка тоне у роз-
плаві, і так підплавляє додаткову порцію вихід-
ного матеріалу. Зменшення температури у зоні 
супроводжується відштовхуванням шайби мате-
ріалом, що кристалізується від низу, і піднімає її 
у область фронту кристалізації. В обох випадках 
візуальне спостереження дозволяє оперативно 
втручатись в управління температурним режимом 
у печі, і, відповідно, в процес вирощування крис-
талу. Наявність тепловирівнюючої шайби до 
мінімуму зменшує конвективні потоки фронту 
кристалізації, що забезпечує єдиний центр крис-
талізації і сприяє зменшенню термічних напруг. 
При цьому необхідно проводити зонне вирівню-
вання вирощеного кристалу не менше двох разів. 

Все це створює можливість вирощування мо-
нокристалів твердих розчинів на основі телуриду 
вісмуту великих геометричних розмірів, які ха-
рактеризуються високою досконалістю. 

Використовуючи запропоноване обладнання, 
вирощені такі матеріали: злиток n-типу провід-
ності (Bi2Te3)90(Sb2Te3)5(Sb2Se3)5, легований 
CdCl2 (температура фону 753 К, температура зони 
993 К), злиток p-типу (Bi2Te3)25(Sb2Te3)72(Sb2Se3)3, 
легований Те (температура фону 773 К, темпе-
ратура зони 1023 К). Отримані монокристали 
твердих розчинів телуриду вісмуту діаметром 
36 мм і довжиною до 300 мм. Вони характери-
зуються великою однорідністю, значення термо-
електричної добротності zn=(2,9-3,0)⋅10-3 К-1 для 
злитків n-типу провідності, zp=3,2⋅10-3 К-1 для 
злитків p-типу провідності (виміри здійснені при 
температурі 300 К). Крім цього, вирощені злитки 
мали підвищену механічну міцність на вигин – 
Rσ=100-105 МПа при температурі 300 К, вони 
гомогенні, в них відсутні двійникові прошарки. 
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КЛАСИЧНА  ТЕОРІЯ  ВИПРОМІНЮВАННЯ  СИСТЕМИ 
НЕВЗАЄМОДІЮЧИХ  ЗАРЯДЖЕНИХ  ЧАСТИНОК,   

ЩО  РУХАЮТЬСЯ  ВЗДОВЖ  ДОВІЛЬНОЇ ТРАЄКТОРІЇ   
У  НЕПОГЛИНАЮЧОМУ  ІЗОТРОПНОМУ  СЕРЕДОВИЩІ 

Методом сили самодії Лоренца досліджені миттєва та середня потужності випромінювання 
системи заряджених частинок, що рухаються вздовж довільної траєкторії у непоглинаючому 
ізотропному середовищі та у вакуумі. 

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

У роботах [1-5] методом сили самодії Лоренца 
отримано спектр випромінювання системи не-
взаємодіючих електронів, що рухаються у непо-
глинаючому ізотропному середовищі. Ці дослі-
дження підтверджують можливість використання 
гіпотези Дірака [6] при дослідженні спектру ви-
промінювання заряджених частинок не тільки у 
вакуумі, а й у непоглинаючому середовищі. 

У даній роботі методом сили самодії Лоренца 
розглянуто спектр випромінювання системи не-
взаємодіючих заряджених частинок з різними 
величинами з ів.  

Середню 
аряд

radP  та миттєву )(tPrad  потужно-
сті випромінювання системи заряджених части-
нок визначимо із співвідношень [4]: 
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тоді після деяких перетворень спектральний роз-
поділ миттєвої потужності випромінювання сис-
теми N вигляду заряджених частинок набуває 
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де ql, ml, lvr  і lpr  – відповідно заряд, маса спо-
кою, швид

,                   (8) 

кість та релятивістський імпульс l-ої 
частинки. 

Співвідношення (1) і (6) дають можливість 
досліджувати спектр випромінювання гетероген-
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ної системи заряджених частинок у непоглинаю-
чому ізотропному середовищі, а прирівнюючи у 
ци

аються вздовж однієї тра-
єкторії

х виразах µ(ω)=1, n(ω)=1, – також у вакуумі. 
Для гомогенних систем заряджених частинок 

у випадку коли тотожні невзаємодіючі заряджені 
частинки (ql=q=Ze) рух

 одна за іншою
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використовуючи вираз миттєвої потужності (6), 
за допомогою (1) знаходимо спектральний роз-
поділ редньої потужності випромінюваннсе я сис-
теми N  тотожних заряджених частинок: 
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( ) ωn

де фак

, 

тор когерентності SN(ω) визначається ви-
разом 

( ) ( ){ }∑ ∆−∆ω=ω
N

jlN ttS cos
=

.        (11) 

у залежності від 
її розташу

ншою вздовж траєкторії, визначається 
виразом 

димо вираз для 
фактора 

jl 1,

Необхідно підкреслити, що співвідношення 
(9) визначають відповідно закон руху та швид-
кість l-ої зарядженої частинки 

вання на траєкторії.  
Якщо ж часовий розподіл невзаємодіючих 

тотожних заряджених частинок, що рухаються 
одна за і

tltl ∆⋅=∆ ,                         (12) 
то із співвідношення (11) знахо

когерентності [2, 4-5]: 
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 ω
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=ω
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2
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2
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tN

S N

 2
Фактор когерентності (13) визначає перерозпо-
діл енергії 

.               (13) 

у спектрі випромінювання заряджених 
час

 інтервал ∆t між двома сусідніми час-
тинками: 

t

тинок. 
Часовий

cohπ=∆ /2                        (14) 
визначає частоти ωcoh, 2ωcoh, ... на яких можливе 

когерентне випромінювання, у випадку коли на 
цих частотах існує випромінювання окремої час-
тинки. На частоті ωcoh і кратних їй SN(ω) приймає 
вигляд: 

ω

( ) 2NsS cohN =ω ,     s=1, 2, 3,...       (15) 
Співвідношення для середньої потужності 

випромінювання (10) при q=e переходить у вираз 
для потужності випромінювання системи елек-
тр

трових хвиль, фізики плазми та 
строфізики. 
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АНІЗОТРОПІЯ  ФЛУКТУАЦІЙ  СТРУМУ  В  ТЕЛУРІ 

Досліджені частотна та польова залежності анізотропії поздовжніх флуктуацій струму, обу-
мовлених анізотропією закону дисперсії енергії носіїв та потенціалів їх розсіяння. В якості мо-
дельного матеріалу вибрано дірковий телур. Показано, що врахування непараболічності закону 
дисперсії, як кількісно так і якісно, змінює вигляд різних залежностей анізотропії флуктуацій 
струму в досліджуваному зразку. 

The frequency and field dependencies of anisotropy longitudial current fluctuations caused by ani-
sotropy of energy dispersion law and scattering potentials have been investigated in the given paper. 
Hole tellurium was selected to be model material. The anisotropy of current fluctuation depend 
strongly in both quantitative and qualitative ways on inclusion of non-parabolic energy dispersion law 
into the model considered. 

Останнім часом широке застосування в науці 
і техніці знаходять напівпровідникові матеріали, 
які відносять до класу кристалів низької симетрії. 
Особливістю цих матеріалів є суттєва анізотропія 
хімічного зв’язку, що приводить до анізотропії 
їх властивостей. Передбачається, що дослідження 
кристалів низької симетрії дасть змогу встанови-
ти загальні закономірності мікроскопічних про-
цесів у твердих тілах і, зокрема, флуктуаційних 
явищ, особливо в області надвисоких частот. Тео-
рія флуктуаційних явищ досить добре розвинута 
для випадку, коли закон дисперсії енергії носіїв 
є ізотропним [1,2]. Узагальнення такої теорії для 
анізотропних непараболічних енергетичних спек-
трів носіїв є важливою науково-технічною зада-
чею. Частковому розв'язанню цієї проблеми при-
свячена дана робота. 

У нашій попередній роботі [3] за допомогою 
варіаційного методу рішення кінетичного рів-
няння Больцмана без конкретизації виду закону 
дисперсії енергії носіїв та механізмів їх розсіяння 
отримані аналітичні вирази для компонент по-
вздовжніх флуктуацій струму, зумовлених флук-
туаціями функції розподілу цих носіїв. Пока-
зано, що спектральна інтенсивність флуктуацій 
струму на частоті ω в довгохвильовому набли-
женні при нехтуванні просторовою кореляцією є 
складною функцією температури, прикладених 
зовнішніх електричного та магнітного полів, 
параметрів закону дисперсії енергії носіїв і типу 
домінуючих механізмів їх розсіяння. 

Застосуємо отримані в [4] вирази для компо-

нент флуктуацій струму для дослідження анізо-
тропії флуктуацій струму (АФС) у дірковому 
телурі – низькосиметричному напівпровіднико-
вому матеріалі з достовірно встановленими зон-
ною структурою і параметрами закону дисперсії 
енергії носіїв. 

Розглянемо просторово однорідний кристал, 
до якого прикладені електричне поле E

r
 та до-

вільне за величиною неквантуюче магнітне поле 
B
r

. Для спрощення викладу розглянемо анізотро-
пію флуктуацій струму, обумовлених носіями 
одного ізоенергетичного екстремуму. Врахування 
багатодолинної моделі телуру, як показують 
результати досліджень [5], приводить тільки до 
кількісних змін, а не до якісних. Для телуру ізо-
енергетична поверхня – гантелеподібна фігура, 
яка витягнута вздовж високометричної осі С3 
кристала з центром в точці Н зони Брілюена 
(рис.1). Виберемо лабораторну декартову сис-
тему координат, вісь x якої направлена вздовж 
осі С2, вісь z – вздовж осі С3 кристала, а вісь y – 
перпендикулярно до них (рис.1). 

Для дослідження АФС будемо розглядати 
флуктуації струму для двох орієнтацій векторів 
E
r

 і B
r

, а саме: а) перший випадок – zE rr
|| , xB rr

|| , 
б) другий випадок – xE rr

|| , zB rr
|| . 

Визначимо величину АФС наступним виразом: 
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Рис.1. Зона Брілюена телуру та вибір лабораторної 
системи координат. 

У співвідношенні (1)  – компонента 
спектральної густини флуктуацій струму у ви-
падку, коли електричне поле направлено вздовж 
вісі β лабораторної системи координат. 

ωβ >δ< 2J

r r
Якщо зовнішні поля відсутні ( E =0, B =0), то 

виходячи з відповідного виразу для спектральної 
густини флуктуацій струму [4], легко показати, 
що формула для АФС має вигляд: 
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де  – матричні елементи оператора розсіяння 

носіїв 

ββ
00L

L
)

 [5], а  – величина, що еквівалентна 
часу релаксації флуктуаційного процесу і визна-
чається параметрами закону дисперсії енергії 
носіїв та матричним елементом оператора їх роз-
сіяння: 

βτ

ββ

β

β =τ
00

0
~

L

a
.                          (3) 

Величина коефіцієнтів  залежить від виду 
дисперсійного співвідношення для носіїв і їх ста-
тистики. Зокрема, для невиродженого електрон-
ного газу та параболічного анізотропного закону 
дисперсії енергії  носіїв матимемо: 
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В (4)  і  – поперечна і поздовжня компо-
ненти тензора ефективної маси носіїв. 

⊥m ||m

Для анізотропного непараболічного закону 
дисперсії дірок верхньої валентної зони телуру, 
який утримує корневу особливість [6], вирази 
для  набувають вигляду: β

0
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де ,  – складні інтеграли, які можуть бути 
розраховані тільки чисельними методами [5]. 

0Q 1Q

Із (2) випливає, що в області низьких частот 
(ω→0) величина АФС визначається тільки від-
ношенням компонент матричних елементів опе-
ратора розсіяння і явно не залежать від виду за-
кону дисперсії енергії носіїв: 
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В області високих частот (ω>>τ-1) згадана ве-
личина, навпаки, залежить від параметрів дис-
персійного співвідношення і не пов’язана з ме-
ханізмами розсіяння. Так для параболічного за-
кону дисперсії в цьому випадку матимемо:  
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в той час, як для непараболічного – 
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Якщо використати числові значення ефектив-
них мас легких дірок у телурі [6], то із (7) слідує: 

577,0
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ω

ω

J
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             (9) 

і не залежить від температури. 
У випадку непараболічного закону дисперсії 

енергії дірок в області високих частот спостері-
гається температурна залежність АФС, що зу-
мовлена температурною залежністю відношення 
інтегралів Q1/Q0. Отже, при відсутності зовніш-
ніх полів в області високих частот врахування 
непараболічності енергетичного спектра носіїв 
приводить до якісно нових результатів по тем-
пературній і частотній залежностям АФС. Такий 
висновок повністю підтверджується результа-
тами числових розрахунків, представлених на 
рис.2. Значення параметрів закону дисперсії 
енергії дірок вибирались згідно [6]. Прийнято 
також до уваги, що домінуючим механізмом роз-
сіяня носіїв у телурі є полярні оптичні фонони 
трьох поляризацій [5]. 

З рис.2 видно, що у випадку параболічного 
закону дисперсії енергії на всьому діапазоні час-
тот температура майже не впливає на якісний хід 
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кривої залежності, а тільки незначно змінює ве-
личину АФС. Для непараболічного закону дис-
персії частотна залежність АФС із ростом темпе-
ратури змінюється якісно й кількісно. При цьому, 
незалежно від виду закону дисперсії, відбувається 
збільшення величини АФС із зменшенням тем-
ператури. 

При врахуванні зовнішнього електричного 
поля E

r
 вираз для АФС набуває вигляду: 
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В (10) введено такі позначення:  – компонен-
ти тензора електропровідності, вирази для яких 
наведені в роботі [5], 

ββσ

∑
=

βββ
β =

1

0
0

k
kk LCL ,                    (11) 

∑

∑

=

βββ

=

ββ

β =τ 1

0
0

1

0

~
~

k
kk

k
kk

LC

aC
.                   (12) 

У співвідношеннях (11) і (12) С  – варіаційні 
коефіцієнти, які характеризують нерівноважну 
функцію розподілу носіїв [5]. 

β
k

В області низьких частот у відповідності з 
(10) АФС описується виразом: 
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в той час як для високочастотної області: 
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Рис.2. Частотна залежність АФС у відсутності зов-
нішніх полів при фіксованих значеннях темпера-
тури:  180 К (1), 230 К (2), 280 К (3). 

   - непараболічний закон дисперсії,  
- параболічний закон дисперсії.  

Порівняння формул (13) та (14) показує, що 
різниця між ними ніби заключається у зворот-
ньому відношенні приведених часів релаксації. 
Проте, оскільки компоненти тензора електро-
провідності, матричні елементи оператора роз-
сіяння носіїв на полярних оптичних фононах і, 
нарешті, ефективні часи релаксації залежать від 
параметрів закону дисперсії енергії носіїв, то вра-
хування непараболічності при наявності елек-
тричного поля може також змінювати функціо-
нальний вигляд частотної залежності АФС. 

На рис.3 наведена частотна характеристика 
анізотропії флуктуацій струму в р-Те при величи-
ні напруженості електричного поля Е=2500 В/м. 

Видно, що в області низьких частот спосте-
рігається зменшення величини АФС з ростом 
температури для параболічного закону дисперсії 
енергії носіїв. Врахування непараболічності енер-
гетичного спектра носіїв приводить до зміщення 
інтервалу температурної залежності АФС в об-
ласть високих частот. При цьому в залежності 
від значень температури кристалічної решітки 
величина АФС може зростати, спадати, або зали-
шатись незмінною з ростом частоти. 

Якщо до зразка прикласти магнітне поле, то 
використовуючи вираз для густини флуктуацій 
[4] в граничному випадку, коли ω→0 і E

r
=0, 

АФС можна записати у вигляді: 
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Рис.3. Частотна залежність АФС при наявності 
електричного поля при фіксованих значеннях тем-
ператури. (Позначення ті ж самі, що на рис.2). 
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З (15) випливає, що в класично сильних маг-
нітних полях (B→∞) величина АФС прямує до 
нуля. Цей результат цілком зрозумілий, оскільки 
в даному випадку поле настільки сильне, що рух 
носіїв відбувається майже по замкнених траєкто-
ріях. На рис.4 наведена залежність анізотропії 
флуктуацій струму від величини прикладеного 
магнітного поля при фіксованому значенні час-
тоти (ω=0) для різних температур. Видно, що в 
слабких магнітних полях (B→0) анізотропія флук-
туацій струму залежить від матричних елементів 
оператора розсіяння і задається формулою (6). 
Зі збільшенням напруженості магнітного поля 
АФС згідно з (15) зменшується за величиною і 
при B→∞ прямує до нуля. При цьому для пара-
болічного закону дисперсії енергії дірок швид-
кість такого прямування значно більша. 

При сукупній дії електричного і магнітного 
полів вираз для АФС досить складний і може 
бути розрахований тільки за допомогою ЕОМ. 
Розгляду цього питання буде присвячена наша 
наступна робота 

Отже, наведені результати свідчать, що вра-
хування непараболічності закону дисперсії енергії 
носіїв приводить до якісно нових залежностей 
АФС від величин зовнішніх електричного і маг-
нітного полів і температури. Отримані розрахун-
кові величини АФС показують можливість експе-
риментального підтвердження існування цього 
ефекту в телурі.  

 
Рис.4. Залежність величини АФС від індукції маг-
нітного поля при фіксованих значеннях темпера-
тури. Позначення ті ж самі, що і на рис.2. 
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МОДЕЛЮВАННЯ  ПРОЦЕСІВ  УТВОРЕННЯ  СТРУКТУР  
В  ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ  ШАРУВАТИХ  КРИСТАЛАХ 

Проведено аналіз можливості утворення впорядкованих станів різного типу в інтеркальованих 
шаруватих кристалах при низьких температурах. Показано, що при достатньо слабкому потенці-
алі рельєфу енергетично вигідним є утворення несумісних з основною граткою трикутних дво-
вимірних структур інтеркальованих іонів. Проаналізовано також можливість утворення подвійних 
структур різного типу. 

We perform an analysis of the possibility of formation of ordered states in intercalated layered 
crystals at low temperatures. It is shown that in the case of sufficiently weak potential relief, the crea-
tion of incommensurate two-dimensional triangular structures of the intercalated ions is energetically 
favorable. We also analyze a possibility of creation of double structures of different kinds. 

Комп'ютерне моделювання процесів в інтерка-
льованих шаруватих кристалах допомагає опти-
мізувати параметри матеріалів для їх викорис-
тання в джерелах живлення високої ємності [1-3]. 

Важливим елементом моделювання процесу 
інтеркаляції є врахування можливості утворення 
впорядкованих структур та фазових переходів, 
що супроводжують процеси утворення структур. 
Експериментальні і теоретичні дослідження [4-8] 
показали, що існують різні можливості упорядку-
вання – утворення двовимірних структур в окре-
мому ізольованому шарі, структур типу надгра-
ток з альтернативними шарами інтеркалянту, а 
також структур з заміщенням аніонів в основній 
гратці на атоми інтеркальованих елементів. З точ-
ки зору технічного використання матеріалів, в 
яких відбуваються такі перетворення, це, як пра-
вило, приводить до суттєвого погіршення їх ро-
бочих параметрів. Тому слід шукати можливості 
уникнення утворення структур. 

В даній роботі приведено результати комп'ю-
терного моделювання утворення двовимірних 
структур в окремому шарі та в подвійних струк-
турах з двома зв'язаними шарами. 

Спочатку ми розглядаємо один окремий шар 
інтеркальованих атомів, які заповнюють ван-дер-
ваальсівську щілину. В більшості випадків, на-
приклад для атомів літію в дихалькогенідах пере-
хідних металів, відбувається іонізація інтеркальо-
ваних атомів. Атоми основного кристалу, що ото-
чують ван-дер-ваальсівську щілину з двох боків, 
утворюють потенціальний рельєф, в якому руха-

ються інтеркальовані іони. Суттєвим є те, що по-
тенціальний рельєф не може повністю локалізу-
вати іони – їх рухливість залишається досить 
високою навіть при температурах порядку кім-
натної. З іншого боку, кулонівська взаємодія між 
інтеркальованими іонами завжди є сильною, що 
пов'язано з відносно невисоким рівнем її екрану-
вання.  

Такі якісні міркування і проведені оцінки є 
основою прийнятої нами моделі для опису шару 
інтеркалянту.  

Аналіз можливості утворення певної струк-
тури базується на розрахунку її повної енергії та 
порівнянні з енергіями інших структур та по-
вністю невпорядкованого стану.  

Розглянемо заповнення щілини іонами певної 
середньої густини N0. В результаті кулонівського 
відштовхування енергетично вигідним є зміщен-
ня всіх інтеркальованих іонів на максимально 
можливу відстань, що виключає утворення по-
вністю невпорядкованого стану при низьких те-
мпературах. В найпростішому випадку може 
утворитись двовимірна квадратна гратка з пара-
метром гратки а, що визначається середньою 
концентрацією іонів, . Слід від-
значити, що квадратна гратка ніяк не може бути 
узгодженою з потенціалом рельєфу для кристалу 
гексагональної симетрії, але її стабільність ви-
значається кулонівськими силами відштовху-
вання.  

2/1
0 )2( −= Na

При можливому утворенні трикутної гратки з 
параметром гратки b умова незмінної середньої 
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густини приводить до такого співвідношення між 
параметрами квадратної і трикутної граток: b= 
=2a/31/4≈1,52a. Отже, при однаковій середній 
концентрації відстань між найближчими сусідами 
збільшується для трикутної гратки у порівнянні 
з квадратною (що зменшує енергію взаємодії 
іонів), але кількість сусідів при цьому відповідно 
зростає – для найближчих сусідів від 4 до 6, тобто 
у 1,5 рази. Безумовно, при не дуже сильному ек-
рануванні важливу роль починають відігравати 
також взаємодії в межах великої кількості коор-
динаційних сфер, але включення в розгляд кожної 
наступної сфери сприяє вигідності упорядкуван-
ня в трикутній гратці. Наприклад, для другої ко-
ординаційної сфери кількість включених атомів 
у трикутній гратці зростає також у 1,5 рази, але 
відстань відповідно зростає приблизно в 1,86 
рази. 

При довільній концентрації іонів інтеркалянту 
узгодженість трикутної гратки з рельєфом від-
сутня, але при певних значеннях концентрацій 

2/max nNNn = , 
де Nmax=2/ 2

03b , b0 – параметр гратки рельєфу, 
n∈Z, така узгодженість має місце. 

Отже, загальні якісні міркування показують, 
що основну роль повинно відігравати структурне 
упорядкування іонів інтеркалянту в несумісній з 
потенціалом рельєфу трикутній гратці. При цьо-
му основним конкурентом є утворення сумісної 
з рельєфом трикутної гратки, яке супроводжуєть-
ся відповідною зміною середньої концентрації 
іонів інтеркалянту в окремому шарі. Надлишок 
іонів при цьому може переходити у сусідні шари. 

Принципову роль при розрахунках повної 
енергії окремих станів відіграє енергія взаємодії 
інтеркальованих іонів. Ми провели розрахунок 
взаємодії, виходячи з моделі суттєво неоднорід-
ного розподілу концентрації вільних носіїв у 
межах двовимірних провідних шарів [9]. При 
такому розподілі кулонівський потенціал взаємо-
дії іонів інтеркалянту екранується перерозподі-
лом носіїв у двовимірному електронному газі.  

Розглянемо два іони всередині окремої ван-
дер-ваальсівської щілини на певній відстані r. 
Між цими іонами діють сили кулонівської взає-
модії. Екранування потенціалу пов'язано із збу-
дженням електрон-діркових пар в електронному 
газі, що локалізований у провідних шарах [10, 
11]. Тому для обчислення ефективної взаємодії 
заряджених іонів необхідно також розглядати 
повну ефективну взаємодію заряджених пар іон-
електрон та електрон-електрон.  

Введемо позначення ν0(q,d) для Фур'є-компо-
ненти перетворення по двовимірній координаті r 
неекранованого потенціалу кулонівської взаємо-
дії двох зарядів, що знаходяться на певній від-
стані r вздовж шару та на відстані d впоперек 
шарів, 

∫
+ε

⋅−⋅=
22

0

2
0 )exp(),( 2

dx
exqixddqv rr ,    (1) 

де ε0 – середня статична діелектрична проникли-
вість. У наближенні хаотичних фаз [12] повна 
взаємодія включає поляризаційний оператор дво-
вимірної електронної підсистеми )(qrΠ . 

Опускаючи для скорочення формул імпульс 
q в аргументах функцій, після всіх розрахунків 
ми знайшли потенціал повної екранованої взає-
модії двох іонів у ван-дер-ваальсівській щілині 
у такому вигляді: 

),2()(2)(2)2(

),(

,
)2()1(

2

0
2
0

2
00

2
00

3
0

2
0

2
0

22
0

2
0

2
0

dvdvdvvdvvvB

dvvA

dvv
BAv

Vi

+−−=

−=

Π−Π−
Π+Π−

=

 (2) 

r r rде )0,(00 qvv ≡ , ),()( 00 dqvdv ≡ , )(qΠ≡Π . 
Поляризаційний оператор у статичному на-

ближенні )(qrΠ =const=–ν, де  – гус-
тина електронних станів для двовимірних елек-
тронів. Розрахунок неекранованого потенціалу 
згідно формули (1) дає  

2/* hπ=ν m

dq
q
edqv −

ε
π

= e2),(
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Тоді повна ефективна взаємодія іонів приймає 
вигляд: 
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де ,  – ефек-
тивний радіус Бора. Оцінка величини  з харак-
терними значеннями ефективної маси m

*/2/2 0
2

Bae =ενπ=κ 22
0

** / emaB hε=
κ

κ

*=0,2m0 
і діелектричної сталої ε0=10 дає 1/ ≈12 Å. Для 
інтеркальованого шаруватого кристалу тоді мож-
на прийняти d<<1/κ . В цьому наближенні екра-
нування відсутнє при q>>1/d 

( dq
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в той час як при малих імпульсах q<<1/d, 

const2)(
0

2
=

ε
π

=
deqVi .                 (6) 
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Постійна d відіграє роль ефективного радіусу 
екранування у шаруватому кристалі для іонів 
інтеркалянту. 

За допомогою ефективного потенціалу взає-
модії іонів можна розрахувати повну енергію 
кристалічної гратки, яка може бути утворена у 
ван-дер-ваальсівському просторі шаруватого 
кристалу. 

Приведемо тепер результати чисельних роз-
рахунків енергії впорядкованих станів. Розгляне-
мо випадки квадратної і трикутної граток. Для 
екранованої взаємодії повна енергія знаходиться 
шляхом сумування по всіх вузлах гратки.  

Розглянемо іон у положенні (x0, y0) в квадрат-
ній гратці. Енергія взаємодії в розрахунку на один 
іон дорівнює 

(∑ ∑∑
= == 
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де V(r) – екранований потенціал взаємодії. Всі 
суми збігаються через наявність екранування. 

Чисельний розрахунок суми по гратці показує, 
що її величина як функція від числа вузлів N при 
обмеженні в (7) певним шаром xN швидко вихо-
дить на насичення. Фактично достатньою є від-
стань xN≈20a. В результаті ми знайшли, що для 
квадратної гратки повна енергія взаємодії в роз-
рахунку на один іон дорівнює Eкв≅0,921 еВ. 

Аналогічним чином обчислюється сума по 
гратці для двовимірної трикутної гратки. У цьо-
му випадку використаємо неортогональні коор-
динати вузлів (xi, yi). Тоді знаходимо 
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де α=π/3 для трикутної гратки. В результаті зна-
ходимо, що енергія трикутної гратки на один іон 
дорівнює Emp≅0,345 еВ. 

В прийнятому наближенні енергетично вигід-
ною є трикутна гратка, що збігається з вище на-
веденими якісними оцінками. 

Розглянемо тепер дві двовимірні гратки у 
сусідніх шарах.  

Для квадратної гратки слід розглядати випадки 
незміщених підграток і зміщених на половину 
періоду a. 

У першому випадку енергія взаємодії підгра-
ток в розрахунку на один іон 
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iaxi = ,     . jay j =
У другому випадку зміщених підграток енергія 
їх взаємодії обчислюється за допомогою 
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aixi )2/1( += ,  . ajy j )2/1( +=

Аналогічним чином розраховуються енергії 
взаємодії у випадку зміщених і незміщених три-
кутних підграток, а також у інших більш склад-
них випадках.  

Ми також провели розрахунки для енергії вза-
ємодії двох сусідніх трикутних граток, зміщених 
та незміщених на половину періоду.  

Енергія незміщених граток є нижчою, що від-
повідає відштовхуванню іонів: по порядку вели-
чини ефективна взаємодія складається з енергії 
на відстані найближчих сусідів, помноженої на 
кількість таких сусідів. Остання, в свою чергу, 
вище для зміщених граток.  

Отже, як показують проведені дослідження і 
розрахунки, існує сильна тенденція до впорядку-
вання іонів інтеркалянту в окремих шарах і між 
шарами. Взаємодія між іонами інтеркалянту 
сприяє утворенню трикутної гратки, період якої 
визначається повним числом інтеркальованих 
іонів. Взаємодія між іонами у сусідніх шарах 
сприяє впорядкуванню впоперек шарів, причому 
незміщені гратки є більш енергетично вигідними. 

Проте реалізація того чи іншого типу впоряд-
кування залежить від переважаючого механізму 
взаємодії. Насправді, достатньо сильний потен-
ціальний рельєф, в якому рухаються іони, може 
визначати допустимі типи симетрії граток. З ін-
шого боку, повна енергія інтеркальованого ша-
руватого кристалу включає також деформації 
гратки. Якщо переважає деформаційний меха-
нізм, виникає впорядкування іншого типу, що не 
дозволяє великих макроскопічних деформацій – 
інтеркальовані іони взагалі не заповнюють сусід-
ні шари, а входять, наприклад, через один шар 
або навіть через декілька, що приводить до ви-
никнення доменних структур [6]. 

Висловлюю подяку Українському науково-
технологічному центру за фінансову підтримку 
даної роботи через грант №591. 
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Чернівецьке відділення Інституту проблем матеріалознавства НАН України, Чернівці 

МОДЕЛЮВАННЯ  ПРОЦЕСУ  РОЗРЯДУ  ДЖЕРЕЛА  СТРУМУ  
З  ПОРИСТИМ  ЕЛЕКТРОДОМ 

Проведено комп'ютерне моделювання процесу розряду джерела струму з урахуванням коор-
динатної залежності коефіцієнта пористості в електроді. Врахування цього процесу впливає на 
залежність різниці потенціалів від ступеня використання електрода. Показано, що при великих 
значеннях густини струму (>200 мА/см2) суттєво змінюється часова залежність концентрацій-
ного профілю іонів у електроліті для випадку, коли електрод складається з циліндричних або 
сферичних частинок.  

Computer simulation of the current source discharge with the account for the porosity coefficient 
coordinate dependence are carried out. Dependence of the potential difference from the electrode 
utilization degree has been changed by this factor. It is shown that at high current densities (≥200 
mA/cm2) the time dependence of the concentration profile ions in electrolyte changes essentially in 
the case when the electrode consists of cylindrical or spherical particles. 

У багатьох роботах [1-6] проводиться моде-
лювання процесів, що відбуваються у джерелі 
струму під час його розряду. Зазвичай на базі 
системи рівнянь, що характеризують основні 
властивості джерела, за допомогою певної мето-
дики будуються часові та інші залежності пара-
метрів моделі. Досі в існуючих моделях такий 
параметр, як коефіцієнт пористості, який визна-
чається частиною пор у загальному об'ємі елек-
трода, вважався постійним. Однак внаслідок різ-
них факторів він може змінюватись. 

Мета роботи – дослідження впливу пористос-
ті на процес розряду джерел струму. Вважаємо, 
що електроліт – ідеальний бінарний розчин, де є 
додатково заряджені іони Li+, від'ємні радикали 
та розчинник. Електрод складається з матеріалу 
(для визначеності вважаємо TiS2), що має високу 
електричну провідність і певну геометрію, яка 
характеризується параметром L, зв'язаним з мак-
роскопічними розмірами системи. Електрод мо-
же характеризуватись моделями, що описують 
різні мікроструктури рівновіддалених одна від 
одної пластинок товщиною 2r, циліндрів або 
кульок радіуса r. Важливість врахування впливу 
геометричних факторів системи на фізичні па-
раметри джерела струму доведено в [2]. Порис-
тість матеріалу електрода є суттєвою для фізики 
процесу розряду. Провідну роль у переносі іонів 
Li відіграють пори на поверхні між електродом 
та електролітом, але нехтувати процесами, що 

проходять у глибині матеріалу електрода, не мо-
жна. Вважається, що концентрація іонів в елек-
троліті Cl залежить тільки від однієї координати 
z<<L. Концентрація електронів у матеріалі елек-
трода Cs залежить від його коефіцієнта дифузії 
Ds і насичуючої концентрації Cso. 

Враховуючи дифузію та міграцію, баланс мас 
для катіонів C+ визначається таким рівнянням 
(C(z)=C+) 
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де Т – температура, R – постійна Рідберга, F –
число Фарадея, g=ng(1–P)/(rP) – геометричний 
фактор, P – пористість, ng =1,2,3 відповідно для 
плоских, цілиндричних та сферичних частинок, 
з яких складається електрод. Останній доданок в 
(1) зв'язаний з густиною струму іонного переносу 
через поверхню електрод-електроліт. Коефіцієнти 
дифузії катіонів D+ і аніонів D- вважаємо постій-
ними. 

Для аніонів баланс має вигляд (C(z)=C-) 
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З умови електронейтральності концентрації 
аніонів та катіонів вважаємо рівними (C-=C+=C). 
Граничні умови на дні та краю пор такі: 
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0)( CLC = ,     ,               (3)  1)( Φ=Φ L
де Сlo – початкова концентрація іонів в електро-
літі, Ф1 – деяка залежна від часу функція. 

Процес інтеркаляції іонів Li в електрод опи-
сується рівнянням Фіка 
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де β=0,1,2 для плоских, ціліндричних та сферич-
них частинок відповідно. Граничні умови у 
центрі (y=0) і на поверхні мікрочастинок з хар -
ктерним розміром r такі 
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Під час інтеркаляції іонів Li у тверду фазу на 
поверхні між електролітом та електродом потік 
цих іонів повинен дорівнювати швидкості елек-
трохімічної реакції на поверхні. При цьому іони 
Li в електроліті будуть у рівновазі з інтеркальо-
ваними іонами у твердій фазі на її поверхні. Ця 
умова виконується, якщо припустити, що швид-
кість електрохімічної реакції дуже велика. 

Внаслідок переміщення заряджених частинок 
у системі необхідно визначити характер взаємо-
зв'язку між концентраціями іонів в електроді, 
електроліті та значенням електричного потен-
ціалу Φ в актуальній області. Цей зв'язок має 
вигляд [2]  
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де Π – потенціал в електроді, який вважається 
незалежним від координати через високу провід-
ність твердої фази, ϕ – постійна, що характеризує 
матеріал електроду, Сso – насичуюча концентра-
ція для іонів, що дифундують з електроліта в 
електрод. 

Потенціал для такої моделі залежить від кон-
центрації іонів у рідкій та твердій фазах як 
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Для зручності доцільно ввести безрозмірні 
змінні для часу та координат всередині мікро-
частинок електрода та електрода як цілого: 
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У розглядуваній системі дифузійні процеси 
у границях мікрочастинок завершуються значно 
швидше, ніж в електроліті, хоча коефіцієнти 
дифузії у рідкій фазі значно більші від аналогіч-
них у твердій. Це дозволяє вважати концентра-
цію дифундуючої речовини у границях мікро-
частинки з характерним розміром r постійною. 

Електричний потенціал у цих змінних набу-
ває вигляду 
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де X=Cs/Cso – безрозмірна концентрація іонів на 
поверхні електрода, яка вважається незалежною 
від Y. 

Рівняння (1) і (2) у нових змінних (8) мають 
вигляд 
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де введено позначення C(Z)=C(z)/Cio, Cio – по-
чаткова концентрація іонів в електроліті, а без-
розмірні рухливості катіонів U+ та аніонів U- 
такого виду 
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Граничні умови (5) у нових змінних такі 
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C(Z=1)=1,      E(Z=1)=E1,              (13) 
де E1 – різниця потенціалів між електродом і 
електролітом безпосередньо біля краю пори. Ця 
величина залежить певним чином від часу і може 
управлятися параметрами зовнішнього ланцюга. 
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Моделювання  процесу  розряду  джерела  струму з  пористим  електродом 

Перетворення рівнянь (10), (11) разом з вира-
зом для електричного потенціалу (9) з викорис-
танням зв'язку 

∂τ
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XzJ )( ,                      (14) 

дає змогу отримати систему двох дифузійних 
рівнянь зі складними джерелами й ефективними 
коефіцієнтами дифузії 
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де використані позначення 
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Значення величини D=1,2,3 для електродів, 
що складаються з планарних, ціліндричних та 
сферичних частинок відповідно. 

Моделювання процесу розряду складається з 
чисельного розв'язку різницевих рівнянь, що 
відповідають системі (15), (16) з граничними 
умовами (13). Похідні по часу і координаті пере-
творювались у різницеві рівняння за методом 
Кранка-Нікольсона, для якого доведена безумов-
на стійкість. Лінійні алгебраїчні рівняння, що 
описуються тридіагональною матрицею, розв'я-
зувались методом прогонки. 

Результатом моделювання є побудова залеж-
ності розподілу концентрації іонів у електроді та 
електроліті від товщини електрода та часу. Для 
ситуації, що розглядається, суттєва також залеж-
ність пористості від координати Z, яка пов'язана 
з макроскопічним параметром L>>r. Така залеж-
ність може виникати через різні причини, у тому 
числі через мікроскопічні властивості електроду. 
Моделювання проводилось для таких залежнос-
тей коефіцієнта пористості від координати – 
P(Z)=P0+0,1(Z2–0,4) і P(Z)=P0-0,15(Z2–0,4). Були 
використані параметри і постійні, наведені у 
таблиці 1. 

Характерні залежності концентрацій іонів 
наведені на рис.1,2 для електрода, що складаєть-
ся з плоских частинок. 

Таблиця 1 Параметри і постійні моделювання. 
Величина Значення 

r 0,0001 cм 
L 0,05 cм 

Cl
0 0,001 моль/cм3 

Cs
0 0,025 моль/cм3 

Ds
0 10-9 cм2/с 

D+
0 1,61⋅10-6 cм2/с 

D-
0 6,45⋅10-6 cм2/с 

R 8,314 Дж/(моль⋅K) 
F 96487 C/моль 
T 300 K 
ϕ 16,2 
Φ 2,17 В 
P0 0,2 
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Рис.1. Залежність концентрації іонів від товщини 
електрода у рідкій (Cl) і твердій (Сs) фазах для різ-
них ступенів утилізації електрода (Сs – штрихові, 
Сl – суцільні лінії). 
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Рис.2. Залежність концентрації іонів від товщини 
електрода у рідкій (Cl) і твердій (Cs) фазах для різ-
них ступенів утилізації електрода (Сs – штрихові, 
Сl – суцільні лінії). 
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Рис.3. Залежність різниці потенціалів від ступеня 
використання електрода, що складається з плоских 
частинок, для різних залежностей пористості від 
координати. 

Відзначимо, що моделювалась ситуація, коли 
струм, який проходить через джерело, фіксова-
ний і має густину 200 мА/см2. Це зроблено для 
того, щоби можна було порівняти результати для 
різних геометричних факторів, тобто для тих 
випадків, коли електрод складається не тільки з 
плоских, але і з циліндричних або сферичних 
частинок. На відміну від ситуації, коли порис-
тість є постійною величиною, характер концен-
траційного профілю в електроді для рідкої фази 
при D=2,3 практично не залежить від часу (рис.4). 
Як видно з рисунків, ефект від урахування коор-
динатної залежності коефіцієнта пористості – 
відчутний. Досить явно це видно на залежності 
різниці потенціалів від утилізації електрода, зо-
браженій на рис.3. Суттєво змінюється також 
часова залежність концентраційного профілю 
іонів у електроліті для випадків, коли матеріал 
електрода складається з циліндричних частинок 
(рис.4). Аналогічний характер концентраційних 
профілів відповідає також тому випадку, коли 
електрод складається зі сферичних частинок. 

Зауважимо, що у роботі [6] відмічена мож-
ливість залежності коефіцієнту пористості від 
координати, де різний характер залежності по-
ристості від координати пов'язується з наявністю 
або відсутністю надлишку електроліту в джерелі 
струму. У даній роботі координатна залежність 
коефіцієнта пористості вводиться як властивість 
моделі і може бути пов'язана також і зі струк-
турою та фізичними властивостями матеріалу 
електроду. Врахування цієї залежності може до-
помогти у виборі матеріалу електроду для опти-
мізації конструкції джерела струму і досягненні 
більшої величини самого струму. 
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Рис.4. Залежність концентрації іонів від товщини 
електрода у рідкій (Cl) і твердій (Cs) фазах для різ-
них ступенів утилізації електрода у випадку, коли 
він складається з циліндричних частинок (Cs – 
штрихові, Cl – суцільні з символами лінії).  

Дана робота виконана в рамках проекту №591 
Українського науково-технологічного центру. 
Автори висловлюють подяку УНТЦ за фінансову 
і матеріальну підтримку досліджень. 
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ІНВАРІАНТНІ  РОЗВ'ЯЗКИ  ЗАДАЧІ   
ПРО  ВОДНЕВУ  ПАСИВАЦІЮ КРЕМНІЮ 

У роботі представлені результати дослідження системи еволюційних рівнянь, що описують 
процес водневої пасивації кремнію. З використанням теорії груп Лі визначено явний вигляд 
інфінітезимальних операторів, що допускаються системою при постійному коефіцієнті дифузії 
атомів водню у зразку. Проведено класифікацію інваріантних розв'язків і редукцію вихідної 
системи до систем звичайних диференціальних рівнянь. Продемонстровано можливість аналі-
тичного розв'язання задачі про пасивацію. 

In the given paper results of investigations of evolution equations' system describing hydrogen 
passivation of silicon are presented. Using Lie group theory the explicit form of infinitesimal opera-
tors admitted by the system under constant hydrogen atom diffusivity in the sample is determined. In-
variant solutions' classification and given system's reduction to the systems of ODEs are carried out. 
Possibility of analytical solution of passivation problem is shown.  

Пасивація структурних дефектів у напівпро-
відниках є одним з поширених методів поліп-
шення електрофізичних характеристик матеріалів 
сонячної енергетики [1]. Зокрема, для полікрис-
талічного кремнію, який володіє розвинутою 
структурою дефектів різного типу, пасивація в 
атмосфері атомарного водню значно покращує 
його електрофізичні параметри [2]. У багатьох 
випадках для визначення оптимальних умов па-
сивації необхідно проводити на основі адекватної 
моделі комп'ютерне моделювання процесів, що 
протікають у системі. Задача про пасивацію крем-
нію чисельно розв'язувалася в [3], проте не було 
враховано механізму розпаду комплексів "дефект-
водень" [2], можливості участі в елементарному 
акті взаємодії декількох атомів водню [4] і залеж-
ності початкової концентрації дефектів від коор-
динати. Метою даної роботи є дослідження сис-
теми нелінійних диференціальних рівнянь, що 
описують процес водневої пасивації кремнію в 
найбільш загальному випадку, з використанням 
математичного апарату теорії груп Лі [5]. 

Розглянемо квазіхімічну реакцію водневої 
пасивації кремнію у вигляді: 

mH+T1 →
b
a

←  pT2,                       (1) 

де H – атомарний водень, T1 – складний дефект 
(взагалі кажучи, багатовалентний і такий, що 
вміщує також атоми H як складові), T2 – пасиво-
ваний дефект (не обов'язково електронейтраль-

ний), a>0, b≥0 – константи швидкості прямої і 
зворотної реакції відповідно, m>0, p>0 – раціо-
нальні стехіометричні коефіцієнти. 

Одномірна диференціальна модель, що відпо-
відає (1), має вигляд наступної системи еволю-
ційних рівнянь: 
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де u, v – концентрації вільного водню і пасиво-
ваних дефектів, K=K(x,u,v) – коефіцієнт дифузії 
водню, N(x) – початкова концентрація дефектів, 
F=F(x,t,u,v) – швидкість надходження водню у 
зразок, нижні індекси t і x позначають часткові 
похідні по часу і координаті. 

Координати (ξ,τ,φ,η) інфінітезимального опе-
ратора 

,vutxX ∂η+∂ϕ+∂τ+∂ξ=             (3) 
що утворює групу, яка допускається системою 
(2), можуть бути знайдені згідно [5]. При цьому 
вигляд функції F не завжди довільниq і може бути 
визначеним на основі групової класифікації (2) 
по F [5,6]. 

Результати такої класифікації для різних зна-
чень вхідних параметрів (b, m, p, N, F) системи 
(2) при 

0const≠=K                       (4) 
наведені в таблиці 1, де використано такі позна-
чення: 
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Таблиця 1. Координати (ξ,τ,φ,η) інфінітезимального оператора X в залежності від параметрів (b, m, p, N, F) системи (2). 

№ b m p N(x) F ξ τ φ Η 
1 ∀ ∀ ∀ ∀ ∀F(x,u,v) 0 C3 0 0 
2 ∀ ∀ ∀ C6 ∀F(t) C2 0 0 0 
3 0 ∀ ∀ ∀ ∀F(t) C2 0 0 pC2Nx 

4 ∀ ∀ ∀ C6 ∀F(u,v) C2 C3 0 0 

5 0 ∀ ∀ ∀ ∀F(u) C2 C3 0 pC2Nx 

6 ∀ ∀ m+1 N0 C5ξ0–2(m+1)/m ξ0 τ0 φ0 η2 
7 ∀ ∀ m+1 N0 C5 τ0 –(m+1)/m ξ0 τ0 φ0 η0 
8 ∀ ∀ m+1 N0 C5 u m+1 ξ0 τ0 φ0 η0 
9 ∀ ∀ m+1 N0 C5 v m+1 ξ0 τ0 φ0 η0 

10 ∀ 1 1 N1 C5 ξ0–4 ξ0 τ0 φ1 η1 
11 ∀ 1 1 N1 C5 τ0–2 ξ0 τ0 φ1 η1 
12 ∀ 1 1 N1 C5 (u+b/a)2 ξ0 τ0 φ1 η1 
13 ∀ 1 1 N1 C5(N1–v)2 ξ0 τ0 φ1 η1 
14 0 ∀ ∀ ∀ C5 ξ0–2(m+1)/m ξ0 τ0 φ0 η2 
15 0 ∀ ∀ ∀ C5 τ0 –(m+1)/m ξ0 τ0 φ0 η2 
16 0 ∀ ∀ ∀ C5 u m+1 ξ0 τ0 φ0 η2 
17 0 ∀ ∀ ∀ C5(pN–v)m+1 ξ0 τ0 φ0 η2 
18 0 ∀ ∀ N0 C5 v m+1 ξ0 τ0 φ0 η0 
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   (5) 

 

де С1...С6 - деякі постійні. 
Знання координат інфінітезимального опера-

тора (3) для конкретного набору вхідних пара-
метрів гарантує зведення (2) до системи звичай-
них диференціальних рівнянь шляхом процедури 
редукції [5]. Це означає, що за допомогою даних 
таблиці 1 може бути отримана скінчена кількість 
інваріантних розв'язків задачі про водневу паси-
вації при умові незмінного коефіцієнту дифузії 
атомів водню (4). 

 З аналізу таблиці 1 також випливає, що для 
вихідної системи рівнянь існують стаціонарні, 
бездифузні, автомодельні розв'язки та розв'язки 
типу біжучої хвилі. 

Система для знаходження стаціонарних (при 
t→∞) розв'язків визначається згідно оператора 
№1 і має вигляд: 
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Бездифузні (K→0) розв'язки (2) визначаються 
згідно операторів №2-5 таблиці 1: 

а) для N=const, ∀b: 
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б) для N=N(x), b=0: 
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де q=N(x)–v/p – диференціальний інваріант. 
Біжучі хвилі для вихідної системи – це роз-

в'язки (№ 4,5 таблиці 1), залежні від інваріанту 
z=x–ct, де с≠0 – швидкість біжучої хвилі [5]. 

Система для їх визначення має вигляд: 
а) при N=const, ∀b: 
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б) при N=N(x), b=0, q=N(x)–v/p: 







=

−+=−

.

,),,(

qaucpq

qauKuquzFcu
m

z

m
zzz       (10) 

Автомодельні розв'язки для системи (2) зна-
ходяться після переходу до набору інваріантів 
(C1=1, C3=0): 

,)( 2/1
2

−+= tCxz                   (11) 
а) № 7-9, 18 таблиці 1: 

,, // 11 mm vtqutw ==               (12) 
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б) № 6, 14-17 таблиці 1: 
,])([, // 11 mm tvxpNqutw −==       (13) 

в) № 10-13 таблиці 1: 
.])([,)/( tvxNqtabuw −=+=        (14) 

Наприклад, після редукції системи (2) інварі-
антами оператора №17 маємо наступну систему 
рівнянь: 
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Отримані після редукції системи звичайних 
диференціальних рівнянь у багатьох випадках 
можуть бути розв'язані аналітично. 

Так, наприклад, загальний розв'язок (8) при 
m=1 має вигляд: 
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де ∫ ∫ ∫−=+= ,))(exp(,)()( 7 dtdttRkQCdttFtR  С7, 
С8 – постійні, що визначаються з початкових 
умов, k=a/p. 

Загальний розв'язок системи (10) при m=1 для 
F(z), що задовольняє умові 

,)2/()()/(2)( 3∫ −= czKFaKpcdzzF    (16) 

для функцій u і v може бути представлений у 
параметричному виді: 
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(17) 

де k – параметр, F0=const – величина, яка харак-
теризує потужність джерела атомів водню, С9, 
С10 – постійні, що визначаються з початкових 
умов. 

У випадку F=F(z) система (6) може бути без-
посередньо проінтегрована: 
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   (18) 

де C11, C12 – постійні, які визначаються з гранич-
них умов, а точний вигляд загального розв'язку 
для v(x) залежить від конкретних значень постій-
них a, b, m, p і вигляду функції N(x). 

Отже, в роботі проведено аналіз системи ево-
люційних рівнянь, що описують процес водневої 
пасивації кремнію, за допомогою теорії груп Лі. 
Визначені координати допустимих інфінітези-
мальних операторів, на основі яких проведено 
класифікацію інваріантних розв'язків. Для всіх 
типів інваріантності виконано процедуру редукції 
вихідної системи до систем звичайних диферен-
ціальних рівнянь, для яких продемонстровано 
можливість існування аналітичних розв'язків. 
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ШЕСТИХВИЛЬОВА  РЕНТГЕНІВСЬКА  ДИФРАКЦІЯ  
У  СПОТВОРЕНИХ  КРИСТАЛАХ 

Розглянуто вплив одномірних деформацій на шестихвильову рентгенівську Лауе дифракцію 
( 022,242044242220 ,,, ) CuKα1 випромінювання в Ge. Описано ефекти інтерференційної взаємо-
дії хвиль із слабким поглинанням, на які сильно впливають тип і величина деформації, кривиз-
на дисперсійної поверхні, порушення фазових співвідношень хвиль.  

The of influence of one-dimensional strains on ( 022,242044242220 ,,, ) six-beam X-ray Laue dif-
fraction of CuKα1 is considered for Ge. It is discussed the effects of interference interaction of low-
absorbing waves which depending on the kind and direction of strains, curvature of disperse surface, 
change of phase ratio between waves. 

 Вступ 
Наявність слабких деформаційних полів у 

кристалі суттєво впливає на багатохвильові ефек-
ти, які виникають при взаємодії рентгенівського 
випромінювання з кристалічною структурою. Це 
відкриває широкі можливості використання да-
них ефектів для структурної діагностики слабких 
порушень кристалічної будови з метою однознач-
ного визначення дилатаційних і ротаційних змі-
щень атомних площин. 

Шестихвильова ( 022,242044242 ,,,220 ) рент-
генівська дифракція викликає особливий інтерес. 
Це обумовлено складною взаємодією великої 
кількості хвильових полів, що виникають у крис-
талі при такій дифракції, і відповідними ефек-
тами, що її супроводжують, зокрема, підсилен-
ням аномального проходження (ПАП).  

У багатьох роботах [1-4] експериментальні і 
теоретичні дослідження шестихвильової дифрак-
ції проводились для досконалих кристалів Ge і 
CuKα-випромінювання. Така шестихвильова 
дифракція має хвильові моди, коефіцієнти погли-
нання яких наближаються до нуля (µ=0,48, 0,16, 
0,16, 0,02 см-1) [1] і які володіють значним збу-
дженням. Тому ці моди проходять через товстий 
(µ0t>10, µ0 – нормальний коефіцієнт поглинання, 
t – товщина кристалу) досконалий кристал, а ре-
шта порівняно швидко пригнічуються [2]. Цікаво, 
що третина енергії падаючого випромінювання 

припадає на хвильові поля, що зазнали слабкого 
поглинання, проте експериментально ефект ПАП 
довго не виявлявся. У роботі [3] це пояснюється 
особливостями форми дисперсійної поверхні по-
близу точної умови шестихвильової дифракції і 
залежностей µ від кутового відхилення падаючо-
го променя від цієї умови. Крім того, падаюча на 
кристал хвиля не плоска, оскільки розходження 
пучка перевищує 0,5''. Шляхом сильного змен-
шення розмірів фокуса трубки (~10мкм) у роботі 
[4] вдалося експериментально отримати невеликі 
дуги з дуплетною структурою Кα1,α2-випромі-
нювань, що з'єднують двохвильові лінії (20 2 ) і 
(0 2 2) в області шестихвильової дифракції. 

Шестихвильова дифракція в одномірно 
деформованому кристалі 
У даній роботі проведені розрахунки для шес-

тихвильової (220, 242,044, 2 24, 2 02) дифракції 
поляризованого CuKα1-випромінювання у Ge 
(t=14/µ0=400 мкм). Оскільки кристал вибирався 
товстим, то для нього в ідеальному випадку чітко 
проявляється підсилення аномального прохо-
дження (рис.1). 

Процеси аномального проходження рентгенів-
ських променів при ( 022242044242 ,,,,220 ) диф-
ракції у кристалі германію, що містить одномірні 
деформації (еквідистантний і експоненційний 
згин відбивних атомних площин), досліджува-
лись у плоскохвильовому наближенні. 
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Шестихвильова рентгенівська дифракція у спотворених кристалах 
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Рис.1. Ідеальний кристал. ( 022,242,044,242,220 )-дифракція. 
Заломлена хвиля (000) (а); дифраговані хвилі (220) (б), (044) (в). 

 

 

z, мкм 

 
   а)                                     б) 
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Рис.2. Ідеальний кристал. Маятникові смуги. Дифракція ( 022,242,044,242,220 ). 
Заломлена хвиля (000) (а), дифрагована хвиля (044) (б). 

Вплив різних типів деформацій на поведінку 
шестихвильової області дифракції проаналізова-
ний для двох напрямків вектора атомних зміщень 
U
r

 – паралельного і перпендикулярного до векто-
ра дифракції 004H

r
. Це обумовлено тим, що 

вздовж лінії (044) коефіцієнти поглинання згада-
них мод зі слабким поглинанням зростають до-
сить повільно при відхиленні від точної умови 
дифракції – цим досягається збереження ефекту 
ПАП, і, крім того, яскрава шестихвильова область 
на фоні двохвильових ліній на експериментальній 
топограмі має форму, витягнуту вздовж осі симе-
трії, яка паралельна до 004H

r
. 

У випадку одномірної деформації (вздовж 
осі x) локальні розорієнтації атомних площин в 
залежності від глибини z у кристалі такі [5]: 

dz
dU

p x
ii i −α=α 0 ,                    (1) 

де і відповідає послідовно двохвильовим диф-
ракціям на площинах (220), (242), (044), ( 242 ), 
( 022 ), ) , γi – кут між векторами 
дифракції 

cos( ϕ−γ⋅= ii pp

220H
r

 і iH
r

, ϕ – кут між 220H
r

 і U
r

, 

πλγ= /4 22
0 iHBp

r
, λ, γ0 – довжина хвилі і коси-

нус кута падіння рентгенівських променів, В – 
параметр, що задає величину деформації. При 
цьому [ ]θ∆+ϕ∆⋅ )() 21 eHe ii⋅λ=α (20 Hi

rrrr
, кути ∆θ і 

∆ϕ задають відхилення падаючої хвилі від точної 
умови дифракції вздовж векторів ][λ 0 nk1e rrr

×= , 
][ 012 kee

rrr
×= 0k, 

r
 – хвильовий вектор, який задо-

вольняє умову точного положення відбивання, 
nr  – нормаль до вхідної поверхні кристалу. Роз-
раховано розподіли інтенсивності ),( θ∆ϕ∆iR

iд
0R деф

0R

),( 0 zii α

. 
Для аналізу ефекту підсилення або пригнічення 
аномального проходження використано коефіці-
єнт , де ,  – максимальні 
інтенсивності шестихвильової області розсіяння 
в ідеальному та деформованому кристалі. 

iддеф
00 / RRR=

R

Шестихвильові маятникові смуги – складні 
аперіодичні осцилюючі функції товщини криста-
лу (рис.2). Відстані між екстремумами коефіці-
єнтів відбивання  пов'язані зі степенями 
збудження хвильових полів, а також з геомет-
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рією дисперсійної поверхні [6]. Розподіли тов-
щинних осциляцій інтенсивності отримані при 

, тому . 0=θ∆

|| HU

) ),( zRi ϕ∆

zpii ⋅−0

,( 0 zR ii α ≡

i =α

rr

022

U

)242(),044(),

Еквідистантний згин 
Функція локальних розорієнтацій при еквідис-

тантному згині атомних площин має вигляд: 
α .                       (2) 

На розподілах інтенсивності Ri(∆θ,∆ϕ) при 

044  для дифрагованих (220) (рис.3) і ( 022 ) 
хвиль при збільшенні параметра деформації р 
відбувається поступове послаблення двохвильо-
вих областей і посилення шестихвильового ано-
мального проходження. Для решти дифрагованих 
хвиль двохвильові області практично одразу при-
гнічуються, а залишаються лише шестихвильові 
області, які, на відміну від хвиль (000), (220) і 
( ), зміщуються у напрямку дії деформації 
(рис.3). 
Така неоднакова поведінка дифрагованих хвиль 

пояснюється різною кривиною дисперсійних по-
верхонь для відповідних мод у напрямках змі-
щення відбивних площин 

r
 та асиметрією кое-

фіцієнтів поглинання. Зокрема, швидке пригні-
чення 242(  дифрагованих хвиль 
обумовлене швидким зростанням коефіцієнтів 
поглинання при відхиленні від точного положен-
ня шестихвильової дифракції, хоча відносні збу-
дження деяких мод досить сильно зростають. 
Отже, при значеннях р>0,5 в інтенсивність зало-
мленої хвилі роблять внесок лише (220) і (242) 
хвильові поля з підсиленням шестихвильового 
аномального проходження. 

У випадку дії слабких деформацій 044HU
rr

⊥  
для дифрагованих (220) і (242) хвиль спочатку 
характерне посилення багатохвильового аномаль-
ного проходження (на 40% і 30% відповідно), а 
потім – його пригнічення (рис.4). При цьому дво-
хвильові області поступово поглинаються, але 
повністю не зникають. При переході з шестихви-
льової у двохвильову область дифракції 
спостерігається досить помітний провал інтен-
сивності. Така асиметрія розподілу інтенсивності 
дозволяє визначати фазові співвідношення між 
дифрагованими хвилями, які зумовлені впли-
вом даної деформації. 

На всіх дифрагованих хвилях спостерігається 
зміщення багатохвильових областей в сторону дії 
деформації: (000) – вверх; (220) – вверх і вправо; 
(242) – вниз на 10 кут.сек і вліво на 5 кут.сек; 

(044) –  вниз; )242(  – вниз на 10 кут.сек і вправо 
на 5 кут.сек; )022(  – по двохвильовій лінії вниз. 
Найбільші трансформації відбуваються для (242) 
і )242(  дифрагованих хвиль майже симетрично. 
Збільшення деформації приводить до пригнічен-
ня аномального проходження як шестихвильової 
області, так і всіх двохвильових. Характерно, що 
при відносно великій деформації (р=0,5) розпо-
діл інтенсивності багатохвильової області у за-
ломленій хвилі повністю повторює розподіл у 
дифрагованій (044) хвилі, в той час як при мен-
ших деформаціях форма розподілу пов'язана з 
(220), )022(  хвилями. Крім того, загальна інтен-
сивність хвильових полів у напрямку проходжен-
ня і (044)-дифракції зменшується набагато швид-
ше, ніж інших дифрагованих хвиль. 

Характер зміни шестихвильових товщинних 
осциляцій інтенсивності (рис.5) майже повністю 
такий самий, як для три- і чотирихвильової диф-
ракції [7-9]. При U 044||H

rr
 має місце швидке при-

гнічення як двохвильових так і шестихвильових 
товщинних осциляцій, в центрі топограми вияв-
ляється досить інтенсивна шестихвильова об-
ласть, яка зміщується і розмивається. Спостері-
гається порушення симетрії у розподілі інтенсив-
ності в напрямку дії деформації, а також відбу-
вається складне аперіодичне затухання маятни-
кових осциляцій. 

Отже, у процесі шестихвильового розсіяння у 
кристалі з еквідистантним згином атомних пло-
щин спочатку відбувається порівняно незначне 
посилення багатохвильового аномального прохо-
дження в області слабких спотворень, а потім – 
його пригнічення. Відповідні двохвильові маят-
никові осциляції пригнічуються значно швидше 
порівняно з шестихвильовими. Такі ефекти по-
в'язані з: 
- кривиною дисперсійної поверхні; 
- взаємовпливом багатохвильових маятникових 
осциляцій і процесу аномального проходження; 

- порушенням фазових співвідношень між ди-
фрагованими хвилями при слабкому еквідис-
тантному згині відбиваючих площин. 
Разом з тим, завдяки вигину кристалічні пло-

щини виступають в якості збірної лінзи для од-
них дифрагованих хвиль і розсіюючої до інших. 
Величина деформації, кривина дисперсійної по-
верхні змінюють ступінь фокусування і розсіяння, 
що призводить до відповідного зміщення, роз-
миття і посилення багатохвильових областей 
дифракції. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика. Електроніка. 60
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                                      R=0,73                                       R=0,51                                       R=0,24 
                                           а)                                                 б)                                                в) 

rr
Рис.3. Еквідистантний згин, U 044|| H , р=0,05⋅. Заломлена хвиля (000) (а), дифраговані хвилі (220) (б), (044) (в). 

 
 
 

 
                                      R=0,48                                       R=1,34                                       R=0,74 
                                            а)                                                б)                                                в) 

rr
Рис.4. Еквідистантний згин, U 044H⊥ , р=0,05. Заломлена хвиля (000) (а), дифраговані хвилі (220) (б), (044) (в). 

 
 
 
 

 

z, мкм 

 
                                    а)                                     б)                                    в)                                     г) 

θ044, кут.сек 

Рис.5. Шестихвильові маятникові смуги. Еквідистантний згин. р=0,15. 
rr rr

Заломлена хвиля (а) і (в), дифрагована (044) (б) і (г); U 044|| H  (а) і (б); U 044H⊥  (в) і (г) 
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                                      R=1,15                                       R=0,93                                       R=1,00 
                                            а)                                                б)                                                в) 

rr
Рис.6. Експоненційний згин, U 044|| H , р=3. Заломлена хвиля (000) (а), дифраговані хвилі (220) (б), (044) (в). 

 
 
 
 

 
                                      R=1,03                                       R=1,20                                       R=1,24 
                                            а)                                                б)                                                в) 

rr
Рис.7. Експоненційний згин, U 044H⊥ , р=3. Заломлена хвиля (000) (а); дифраговані хвилі (220) (б), (044) (в) 

 
 
 
 
 

 

z, мкм 

 
                                  а)                                       б)                                     в)                                    г) 

θ044, кут.сек 

Рис.8. Маятникові смуги. Експоненційний згин вхідної поверхні. р=3. 
rr rr

 
Заломлена хвиля (а) і (в), дифрагована (440) хвиля (б) і (г); U 044|| H  (а) і (б); U 044H⊥  (в) і (г) 
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Шестихвильова рентгенівська дифракція у спотворених кристалах 

Експоненційний згин 
При експоненційному спотворенні вхідної 

поверхні кристалу функція локальних розорієн-
тацій набуває вигляду: 

)exp(0 bzpiii −⋅−α=α ,                 (3) 
b – "протяжність" деформаційного прошарку, яка 
близька до екстинкційної довжини Λ, рі – "поту-
жність" даного прошарку. 

Як видно з отриманих топограм Ri(∆θ,∆ϕ) 
(рис.6,7) і товщинних розподілів інтенсивності 
Ri(∆θ,z) (рис.8) шестихвильова область пригнічу-
ється і помітно зміщується у напрямку дії дефор-
мації, що дозволяє оцінювати величини і напря-
мок вигину поверхневих шарів. 

rr
При U 044|| H  шестихвильові маятникові ос-

циляції чітко проявляються на фоні ослаблених 
двохвильових осциляцій (рис.8). Як уже відзна-
чалось, у їхньому формуванні бере участь кілька 
ледь послаблених хвильових полів. Інтерферен-
ційна взаємодія між даними хвильовими полями 
з порушеними відносно досконалого кристалу 
фазовими співвідношеннями і буде визначати 
дифракційну картину розсіяння. Ступінь пору-
шення фазових співвідношень визначає розмиття, 
зміщення і посилення багатохвильових областей 
дифракції (рис.6,7). 

Практично для всіх хвильових полів і певних 
значень деформації відбувається підсилення 
ефекту аномального проходження: при 044|| HU

rr
 

і р=0,5 – на 15% для заломленої хвилі, 29% – 
для (220), 73% – (242), 8% – (044), 84% – )242( , 
12% – )022(  дифрагованих хвиль. 

Зміщення багатохвильових областей дифрак-
ції, які майже не змінюються в розмірах, відбу-
вається у напрямку дії деформації (вниз топогра-
ми, рис.6). Шестихвильова область (044) набуває 
гантелеподібної форми з мінімумом на лінії, що 
проходить через 0 . Відзначимо також і по-
рушення симетрії розподілу інтенсивності. 

=θ∆

rr
При 044HU⊥  (рис.7) також має місце поси-

лення ефекту аномального проходження: на 3% 
для заломленої хвилі, на 20% – для (220) хвилі, 
40% – (242), 28% – (044), 26% – )242( , 6% – 

)022( . Зміщення багатохвильових полів відбува-
ється, як і в попередніх випадках, вздовж напрям-
ку дії сили. Крім того, спостерігається роздвоєння 
багатохвильової (044) області. 

Отже, внаслідок нечутливості посилення ба-
гатохвильового аномального проходження до 
орієнтації вектора зміщення, визначальне зна-
чення мають ефекти інтерференційної взаємодії 
кількох хвиль, що зазнали слабкого поглинання, 
на які сильно впливають фазові співвідношення 
між хвилями, набуті у деформованому шарі. 
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ВИКОРИСТАННЯ  МЕРЕЖ  ПЕТРІ  ПРИ  МОДЕЛЮВАННІ 
ДЕФЕКТНОСТІ  ПРОЦЕСІВ  ПОСЛІДОВНОЇ  СТРУКТУРИ 

Розглядаються принципи моделювання дефектності технологічних процесів послідовної 
структури. В якості оцінок дефектності використано імовірнісні показники і параметри потоків 
дефектів. 

The modeling principles of serial structure technological process defects were considered. As de-
fects estimation the probability indexes and defects flow parameters were used. 

Технологічні процеси послідовної структури 
становлять основу виробництва багатьох видів 
техніки. Їх особливість полягає у послідовному 
формуванні необхідних властивостей продукції 
і одночасно з цим у формуванні потоків вироб-
ничих дефектів. У більшості сучасних вироб-
ництв на кожному кроці технологічного процесу 
дефектність визначається двома складовими, а 
саме, дефектністю, зумовленою невірним вико-
нанням конкретної технологічної процедури і 
неякісним виконанням попередніх процедур. У 
першому випадку виникає аддитивна складова 
дефектності, у другому – мультиплікативна скла-
дова. Дослідження показали, що властивості 
аддитивних і мультиплікативних дефектів по 
різному впливають на формування потоків і 
створення у процесі експлуатації виробів від-
мовостимулюючих ситуацій. Це ускладнює по-
будову універсальних моделей і проведення на 
їх основі прогнозів безвідмовності. В той же час 
загальною рисою і перших, і других дефектів є 
те, що при проведенні технологічних процедур 
їх потоки ущільнюються, а при проведенні кон-
трольних процедур – розріджуються.  
Зручною формою відображення процесів фор-

мування дефектності у виробництві з послідов-
ною структурою є мережі Петрі [1]. Вони дозво-
ляють наглядно окреслювати згадані перетво-
рення і на цій основі проводити їх аналітичний 
опис. Кожний крок технологічного процесу у 
такому представленні розглядається як елемент 
перетворення вхідних показників якості у вихідні 
показники. Для їх кількісної оцінки можуть бути 
використані імовірності подій вводу, пропуску і 
виявлення дефектів на даному кроці, або пара-
метри потоків виробничих дефектів. На рис.1 

приведена імовірнісна схема формування дефект-
ності з врахуванням мультиплікативної і адди-
тивної складових. 

При імовірнісній оцінці дефектності імовір-
ності вводу , пропуску  та виявлення 

дефектів  у загальному виді  є функціона-
лами: 
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Рис.1. Імовірнісна схема процесу формування де-
фектності з врахуванням аддитивних і мультиплі-
кативних складових. 
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Використання мереж Петрі при моделюванні дефектності процесів послідовної структури 

У цих залежностях  – імовірність вірного 
контролю і-го параметра на k-му кроці техноло-
гічного процесу. 

kiP

Імовірність пропуску дефектів після кінцевої 
технологічної операції  визначає процент 
виходу придатних виробів. Якщо вважати, що 
пропуски дефектів по кожному з параметрів з 
імовірністю  (
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При оцінці виробництва параметром потоку 
дефектів  схема його формування набуває 
аналогічного виду. 

Д
kіω

Параметри потоків вхідних , пропуще-

них  та виявлених  дефектів опису-
ються залежностями: 
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Параметр потоку дефектів виробів на кінцевій 
стадії технологічного процесу  визначається 
сумою потоків по кожному з параметрів 
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Цю залежність можна подати в іншому виді, 
якщо скористатись поняттями ущільнення і роз-
рідження потоків з параметрами відповідно  і 
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Враховуючи, що кожний крок технологічного 
процесу характеризується потоком дефектів, що 
вводяться при виконанні відповідної операції, 
сумарний потік можна представити у вигляді 
наступного рівняння 
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В останніх двох формулах використовуються 
імовірності вірного контролю Рkі та параметри 
ущільнення потоків дефектів при виконанні 
технологічних процедур .Між ними існує 
залежність 
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Дослідження технологічних процесів серій-
ного виготовлення радіоелектронних вимірю-
вальних пристроїв груп С (електронні осцило-
графи) і Ч (частотоміри) дозволили встановити 
емпіричні залежності між параметрами потоків 
вихідних дефектів і імовірностями виникнення 
їх аддитивних і мультиплікативних складових. 
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СТРУКТУРА  СКАЛЯРНИХ  СТАТИСТИЧНИХ  ПОЛІВ 

Розглянуто структуру випадкових скалярних полів. Для поля інтенсивності введено тополо-
гічні індекси та сітку топологічних елементів. Проаналізовано кореляцію між полем фази та 
полем інтенсивності. Наведено та обговорено дані комп’ютерного моделювання. 

Structure of statistical optical fields is considered. The topological indexes of intensity field and 
intensity networks are introduced. The correlation between phase field and intensity field is analyzed 
The results of computer simulation are discussed. 

Структура спекл-поля, розміри спеклів, пове-
дінка фази та інтенсивності нерозривно пов'язані 
з особливими точками поля, в яких амплітуда 
приймає нульового значення [1-10]. Такі точки 
одержали назву дислокацій хвилевого фронту 
або фазових вихорів. Фаза поля у цих точках не 
визначена і змінюється стрибком на 2π при об-
ході центра вихору [1,2]. При цьому напрямок 
зростання фази визначається знаком топологіч-
ного заряду [8]. 

Локалізацію вихорів можливо визначено як 
перетин ліній Re, Im=0, вздовж яких дійсна й 
уявна частина комплексної амплітуди поля дорів-
нює нулю [1,2,4-8]. Сусідні вихорі, які знаходять-
ся на одній лінії Re, Im=0, підкоряються знако-
вому принципу [10]. Знаки таких вихорів різні. 

Середня відстань між цими сингулярними 
точками дорівнює довжині (радіусу) кореляції 
поля [9]. Вихорі пов'язані між собою фазовими 
сідлами і є точками, в яких сходяться еквіфазні 
лінії та утворюють так звані фазові зірки [9]. 

Водночас довжина кореляції поля lkoh універ-
сальний параметр, практично той самий для поля 
інтенсивності та фази. Іншими словами, саме 
lkoh визначає просторову структурність полів 
інтенсивності та фази. При цьому фазові вихори 
одночасно є стаціонарними точками (абсолют-
ними мінімумами) поля інтенсивності. Отже, 
повинен існувати зв'язок між поведінкою фази 
та інтенсивності навіть у межах одного або де-
кількох спеклів. 

Спробуємо уточнити наше розуміння структу-
ри статистичного когерентного скалярного поля. 

Відзначимо, що якщо топологічні заряди типу 

∫ Φ=
π

dS
2
1  (Φ фаза поля; інтеграл береться за 

годинниковою стрілкою по контуру, що включає 
сингулярну точку) властиві тільки вихровим по-
лям, то індекс Пуанкаре N може бути введений і 
для градієнтних полів. Введемо топологічні ін-
декси поля інтенсивності, слідкуючи яким чином 
змінюється напрямок ліній градієнту в околі ста-
ціонарних точок. Екстремумам, у тому числі і 
нулям амплітуди, як абсолютним мінімумам, від-
повідає у цьому випадку N=+1, сідлам інтенсив-
ності N=−1. Відповідно, народження (зникнення) 
екстремуму, повинно супроводжуватися наро-
дженням (зникненням) сідла інтенсивності, що 
забезпечує зв'язок екстремуму з іншими польо-
вими структурами та іншими екстремумами. 

Хоча вихорі і максимуми інтенсивності не 
різняться за значенням індексу N, усе ж можна 
зробити деякі висновки про їхнє кількісне спів-
відношення. З простих логічних міркувань ви-
пливає: якщо у деякій області визначення будь-
якої величини існує екстремум, то у цій же обла-
сті повинен існувати хоча б один протилежний 
екстремум. Застосовуючи підхід, аналогічний 
описаному у роботі [8], дійдемо висновку, що 
мінімальні кількості максимумів і сідел інтен-
сивності підпорядковуються співвідношенням: 

vort svort  m nn     nn 2, minmin == . 
Можна показати, що ймовірність виникнення 

додаткових максимумів або мінімумів інтенсив-
ності повинна бути не більше ніж ймовірність 
виникнення екстремумів фази. Тоді невеликою 
кількістю таких топологічних елементів можна 
знехтувати і вважати, що поле інтенсивності міс-
тить у собі тільки максимуми, абсолютні мініму-
ми (вихорі) і сідла. 

Екстремуми одного типу (максимум, макси-
мум і вихор, вихор) пов'язані між собою сідлами 
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Структура скалярних статистичних полів 

- вихор

+ вихор
– зони вел

інтенсивності. Найпростіша сітка інтенсивності, 
що пояснює, яким чином це відбувається, пока-
зана на рис.1. (стрілочками позначені лінії гра-
дієнту інтенсивності). Проаналізуємо зв'язок між 
сіткою вихорів (сіткою фазових спеклів) і сіткою 
інтенсивності. Для цього знайдемо середні зна-
чення градієнтів фази та інтенсивності відповід-
но у стаціонарних точках інтенсивності та фази. 

Легко показати, що модулі градієнтів інтен-
сивності та фази підкоряються наступним спів-
відношенням: 

)],(2
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RRJJI
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де J, R – відповідно уявна та дійсна частини ком-
плексної амплітуди, Jx, Rx,… – їх частинні похід-

ні,  RRR yx ,222 +=∇  222
yx JJJ +=∇ . 

У стаціонарних точках інтенсивності та фази 
градієнти мають вигляд: 
а) у стаціонарній точці інтенсивності: 
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б) у стаціонарній точці фази: 
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Рис.1.Сітки стаціонарних точок інтенсивності та 
фази. Суцільними товстими та пунктирними тон-
кими лініями позначено положення ліній Re, Im=0, 
відповідно. Лініями із стрілочками позначено лінії 
току градієнту. Індекси Пуанкаре максимумів інтен-
сивності, вихорів фази – абсолютних мінімумів та 
сідлових точок інтенсивності (s) надано в кружечках. 

Середні значення J, R та їх похідних дорівню-
ють нулю. Тоді при умові, що J, R та їх похідні 
володіють однаковою статистикою досить легко 
показати, що середній градієнт фази у стаціонар-
ній точці інтенсивності у 2  більший, ніж у 
будь-якій інший точці поля (за виключенням 
зон вихорів). 

Аналогічний факт існує і для стаціонарних 
точок інтенсивності: середній градієнт інтенсив-
ності у стаціонарній точці фази у 2  більший, 
ніж у будь-якій іншій точці поля. Тобто можна 
стверджувати, що у статистичному розумінні 
швидким зростанням інтенсивності відповідають 
повільні зміни фази і навпаки швидким зростан-
ням фази відповідають повільні зміни інтенсив-
ності. 

Зауважимо, що максимуми інтенсивності зна-
ходяться у центрі спеклів поблизу сідлових точок 
фази [11,12]. Отже, можна стверджувати, що у 
зонах відносно великих градієнтів фази локалі-
зуються сідлові точки інтенсивності. 

 
Im(x,y) 

 
дієнтів інтенсивності, 

иких градієнтів фази. 

 

Рис.2. Розподіл інтенсивності (а). Поведінка модуля 
градієнту інтенсивності (б). Величина інтенсивності 

інтенсивності) тим більше, чим 
Фазова карта (в). Зміни фази відмі-
сірого кольору. Чим темніше колір 

 фази у регіоні. Положення зон 
 фази та малим градієнтом ін-

тенсивності (г). Стаціонарні точки інтенсивності та 
їх положення відносно зон поля з великим градієн-
том фази (д). Відповідність між позначенням та кон-
кретним типом стаціонарної точки наведено у ниж-
ній частині рисунка. Положення ліній Re, Im=0 (є). 
Кружками на рис.2 відмічено зони, в яких невизна-
чено поведінку інтенсивності та її градієнту. 

сідло інтенсивності 

Re(x,y) – зони малих гра
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Це передбачення було перевірено за допом
 комп’ютерного моделювання. Відповід
ультати на рис.2, де представлено поведінк
енсивності, фази та їх градієнтів випадково
я. На рис.2а наведено розподіл інтенсивнос
с.2б відповідає поведінці градієнту інтенси
сті. Рис.2в – фазова карта. Зміни фази відм
но рівнем сірого. Чим темніший колір, ти
ьша величина фази у регіоні. На рис.2д те
ми із світлим квадратами позначено абсолют
імуми інтенсивності – вихорі. Відносне ро
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ування зон з великим градієнтом фази та 
малим градієнтом інтенсивності представлено на 
рис.2г, на якому можна побачити, що як і перед-
бачалося ці зони лежать в однакових за локаліза-
цією регіонах поля. Виключенням є зони малого 
градієнту інтенсивності, яки відповідають поло-
женню максимумів інтенсивності. Цей факт ілю-
струється також наступними рис.2д, на якому 
відображено розташування стаціонарних точок 
інтенсивності відносно зон поля із великим гра-
дієнтом фази. Як бачимо, практично всі сідлові 
точки інтенсивності знаходяться в області поля 
де можна спостерігати швидкі зміни фази. 

Природно, що у реальному експерименті (у 
тому числі при застосуванні методів комп'ютер-
ного моделювання) роздільна просторова здат-
ність при отриманні даних про поле обмежена. 
Це приводить до виникнення ситуації, коли у 
певних регіонах поля не вдається прослідкувати 
поведінку його характеристик. Зокрема, такі 
області відмічено на рис.2 кільцями. Аналізуючи 
насамперед фазову карту, можна зробити висно-
вок, що такі зони виникають в областях поля де 
спостерігається значна густина еквіфазних ліній 
(рис.2в область А), тобто спостерігаються значні 
градієнти фази. Наприклад, така ситуація реалі-
зується, коли два сусідніх вихора розташовані на 
малій відстані (зона В). 

Відзначимо, що середньостатистичне поло-
ження ліній Re, Im=0 знаходиться також у зоні 
відносно високих градієнтів фази між фазовими 
сідлами. У цьому ж районі розташовані сідла 
інтенсивності. Отже, у середньостатистичному 
розумінні лінії Re, Im=0 прагнуть пройти через 
район локалізації сідла інтенсивності. 

Отже, можна вважати, що у результаті про-
ведених досліджень встановлено кореляцію між 
поведінкою фази та інтенсивності поля. 
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ДИСПЕРСІЯ ПОЗДОВЖНИХ АКУСТИЧНИХ ФОНОНІВ  
У МОНОКРИСТАЛАХ CdJ2 (4H), ЛЕГОВАНИХ CuJ 

Методом непружного розсіювання теплових нейтронів у монокристалах CdJ2, легованих CuJ, 
досліджено дисперсію поздовжних акустичних фононних мод вздовж трьох високосиметричних 
напрямків у зоні Брілюена. Вплив домішки міді на фононний спектр визначається октаедрич-
ними комплексами (Cu2+J6)-4. Формування таких комплексів між шарами зміцнює пружні сталі, 
які визначають зв'язок між шарами, але їх виникнення у шарі дестабілізує ґратку через зменшен-
ня пружних сталих, відповідальних за зв'язок у межах шарового пакета. 

The dіspersіon curve of longіtudіnal phonon іn the CdJ2 single crystals doped with CuJ using the 
nonelastic neutron scattering technique was investigated. The influence of copper centers on phonon 
specters connects with interlayer and intralayer octahedral complexes (Cu2+J6)-4. The formation of in-
terlayer complex lead to the bond strong, but the same intralayer complexes destabilize the grate.  

Особливість кристалічної структури шару-
ватих кристалів CdJ2 полягає у існуванні стехіо-
метричних октаедричних пустот у міжшаровому 
просторі, що, очевидно, і визначає радіаційну 
стійкість цих кристалів. Локалізація домішкових 
атомів у цих пустотах, окрім утворення [MeJn] 
(n=4, 6) комплексів, призводить до ацентризму 
ґратки і підсилює нелінійно оптичні властивості 
кристалів [1]. З другого боку, [MeJn]-комплекси 
збільшують ангармонізм ґратки в результаті ви-
никнення додаткових силових констант, харак-
терних для цих комплексів. Крім того, комплекси 
можуть суттєво змінювати спектр мембранних 
(згинних) коливань внаслідок "зшивання" атома-
ми металу двох сусідніх шарів J–Cd–J, а можли-
вість неперервної зміни концентрації домішки 
між шарами дозволяє плавно змінювати власти-
вості вздовж третього виміру. 

Недавно методом ЕПР виявлено домішкові 
центри міді, які заміщують атоми кадмію у ре-
гулярних вузлах кристалічної ґратки [2], тобто 
октаедричні комплекси (Cu2+J6)-4 виникають і в 
межах шарового пакета. Через схильність таких 
комплексів до спотворень, зумовлених ефектом 
Яна-Теллера, можлива дестабілізація кристаліч-
ної структури внаслідок послаблення силових 
констант, відповідальних за зв'язки у межах ша-
рових пакетів.  

Мета роботи – виявлення впливу домішкових 
центрів міді на силові сталі, які характеризують 
міцність міжатомних зв'язків. Для досягнення 

поставленої мети проведено дослідження дис-
персії поздовжних акустичних фононів у чистих 
та легованих CuJ монокристалах CdJ2. Фононний 
спектр вивчався методом непружного розсіювання 
теплових нейтронів. Дослідження виконано на 
монокристалах CdJ2, вирощених методом Брі-
джмена-Стокбаргера. Деталі технологічного 
процесу вирощування та характеристика одержу-
ваних монокристалів описані в роботі [3]. 

Для одержання фононних дисперсійних кри-
вих і ретельного дослідження форми фононних 
ліній використовувався метод тривісного спек-
трометра. Дослідження проведено на тривісному 
спектрометрі ІN8 та ІN3 в інституті Лауе-Ланже-
вена (Гренобль, Франція). Зважаючи на сильне 
поглинання повільних нейтронів кадмієм, енер-
гію нейтронів збільшили від 0,2 до 0,5 еВ, що 
дозволило збільшити поперечний переріз роз-
сіювання нейтронів монокристалами CdJ2. На 
спектрометрі ІN8 використовувався мідний (111) 
монохроматор і графітний (002) аналізатор. Для 
послаблення потоку швидких нейтронів викорис-
товувався фільтр із піролітичного графіту. Дослі-
дження проводилося у гелієвому кріостаті, який 
забезпечував плавну зміну температури в інтер-
валі 4,2÷400 К. Для експерименту використано 
дві різні орієнтації зразка: одна – з вертикальною 
віссю 100 і друга – з 110. Використовуючи такі 
орієнтації зразка, вдалося поміряти дисперсійні 
залежності вздовж трьох високосиметричних на-
прямків у зоні Брілюена. При дослідженні моно- 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика.Електроніка. 69



 С.А.Пирога 

0,00 0,40 q0,00

2,00

4,00
ω, THz

CdJ2

Г ...X

Г ...L

Г ...Z

а) 

0,00 0,40 q0,00

4,00

ω, THz

Г ...X

Г ...L

Г ...Z

0,05 мoл% CuJ

б) 

0,00 0,40 q0,00

4,00

ω, THz

Г ...X

Г ...L

Г ...Z

0,5 мoл% CuJ

в) 
Рис.1. Дисперсія поздовжних акустичних фононів у 
чистих (а) і легованих CuJ монокристалів CdJ2 (б, в), 
відновлена за результатами вимірювань розсіяння 
повільних нейтронів. 

кристалів CdJ2 сканування здійснювалося у ре-
жимі постійного Q (нормальні або експеримен-
тальні передані імпульси). Оскільки густина ста-
нів у Q-просторі стала, такий режим сканування 
має переваги з точки зору фізичної інтерпретації 
одержаних результатів. 

Дисперсійні криві поздовжних акустичних 
фононних мод наведені на рис.1 для високоси-
метричних напрямків у зоні Брілюена (ГZ, ГX, 
ГL відповідно). Одержані результати дозволяють 
вважати, що у монокристалах CdJ2 фононна під-
система є квазідвомірною. Для нелегованих мо-
нокристалів CdJ2 у напрямку ГZ частота поздов-
жних акустичних фононів на границі зони Брілю-
ена 1,01 ТГц, у той час як для напрямків ГX, ГL 
дорівнює 3,761 та 3,466 ТГц відповідно. Такої 
поведінки фононних спектрів можна було спо-
діватися, виходячи із структури досліджуваних 
кристалів: ґратка утворена шарами октаедрів 
(Cd2+J6)-4, зв'язаних між собою спільними ребра-
ми так, що склад нескінченного шару відповідає 
формулі CdJ2. Йон кадмію розміщується у центрі 
октаедра, утвореного із шести йонів галоїду. 
Ґратка будується шляхом паралельної упаковки 
пакетів сендвічів J–Cd–J, усередині яких йони 
зв'язані електростатичними силами, а пакети – 
слабкими силами Ван-дер-Ваальса. 
Для значень хвильового вектора 0,4qmax вздовж 

напрямку ГX у фононних спектрах нелегованих 
монокристалів CdJ2 спостерігаються аномалії 
типу різкого провалу, так звані аномалії Кона. 
Такі аномалії є типовими для багатьох надпро-
відників, які мають шарувату структуру. Роль 
фононних аномалій у явищі надпровідності на 
сьогодні не з'ясована [4]. Не з'ясовано також, чи 
є такі аномалії наслідком високої критичної тем-
ператури переходу у надпровідний стан, чи їх 
походження пов'язано з шаруватістю структури. 
Надпровідний стан у монокристалах CdJ2 досі не 
спостерігали, а виявлені аномалії на дисперсійних 
залежностях є, очевидно, наслідком шаруватості 
кристалічної структури. У цьому випадку ано-
малії повинні зникнути при зменшенні ступеня 
анізотропії кристала, наприклад внаслідок змі-
цнення зв'язків між шарами. Через наявність у 
цих кристалах стехіометричних октаедричних і 
тетраедричних пустот у міжшаровому просторі 
таке зміцнення можливе при заповненні цих пус-
тот атомами домішки. Факт локалізації домішко-
вих атомів міді у міжшарових пустотах криста-
лів CdJ2 було доведено рентгенівськими мето-
дами [5]: при збільшенні концентрації домішки  
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Таблиця 1. Результати поліноміальної апроксимації дисперсійних залежностей поздовжних фононів у CdJ2, легованих CuJ 

k0 k1 k2 k3 Швидкість Vl0, м/с моль.% CuJ Напрямок 

–0,0137 0,5244 8,8517 –11,841 114,1 0,00001 Г→Z 
–0,00026 1,3394 4,2620 –4,0418 291,4 0,05 Г→Z 
–0,0087 1,8442 1,1489 2,4880 401,2 0,5 Г→Z 

–0,0857 3,6786 12,1908 –12,4979 215,0 0,00001 Г→X 
0,0434 1,9375 28,9548 –30,6853 113,2 0,05 Г→X 
0,0085 3,3966 11,6441 2,4880 256,9 0,5 Г→X 

–0,0368 5,5029 5,0190 –2,2146 371,3 0,00001 Г→L 
0,0158 2,5851 17,4277 –9,0629 174,4 0,05 Г→L 

–0,1060 5,7887 0,2427 20,6397 390,6 0,5 Г→L 
 

міді збільшуються параметри ґратки a і c. Додат-
кові силові сталі, характерні для MeJn (n=4, 6) 
комплексів, зміцнюють хімічні зв'язки між ша-
рами, зменшуючи анізотропію кристалів. Якщо 
аномалії на дисперсійних залежностях були зумо-
влені анізотропією хімічних зв'язків, то вони по-
винні поступово зникнути при легуванні. Такий 
висновок узгоджується з результатами експери-
ментального вивчення дисперсії фононних мод. 
При легуванні кристалів CdJ2 домішкою CuJ ано-
малії на дисперсійних залежностях зникають 
(рис.1б,в). 

Експериментальні дисперсійні залежності 
апроксимувалися поліномом третього степеня  

ω=k0 q0 + k1 q1 + k2 q2 + k3 q3, 
а результати наведені на рис.1 (суцільними ліні-
ями). Знайдені значення коефіцієнтів kі для трьох 
напрямків у зоні Брілюена і їх залежності від кон-
центрації легуючої домішки зібрані у таблицю 1. 

Коефіцієнт k1 для q=0 визначає швидкість 
поширення акустичної хвилі у кристалі V=dω/dq. 
Знайдені так швидкості звуку для високосимет-
ричних напрямків у зоні Брілюена і різних кон-
центрацій домішки міді наведено у таблиці 1. 
Відношення швидкості звуку вздовж площини 
шару і перпендикулярно до неї повинно відобра-
жати анізотропію пружних сталих у цих напрям-
ках. Це відношення дорівнює 1,884, що суттєво 
більше за відповідну величину 1,17 у кристалах 
PdJ2 [6]. Отже, шаруватість кристалів CdJ2 чіткі-
ше виражена, ніж у PdJ2. 

Вплив домішки міді на швидкість поширення 
поздовжних акустичних хвиль у кристалі прояв-
ляється по-різному в залежності від напрямку у 
зоні Брілюена. Вздовж оптичної осі кристала 
швидкість поздовжних акустичних хвиль є міні-
мальною у спеціально нелегованих кристалах і 

зростає при збільшенні концентрації домішки 
міді. Відношення обчислених швидкостей відо-
бражає залежність пружних сталих від концен-
трації введеної у кристал міді: при збільшенні 
концентрації домішки міді зростають пружні 
сталі, які характеризують зв'язок між шарами. 
Таке зміцнення зв'язків між шарами пов'язано з 
утворенням MeJn (n=4, 6) комплексів внаслідок 
локалізації домішкових атомів міді у стехіомет-
ричних октаедричних (або тетраедричних) пусто-
тах у міжшаровому просторі. Додаткові хімічні 
зв'язки, характерні для таких комплексів, можуть 
бути відповідальними за зміцнення зв'язків між 
шарами.  

Для двох інших досліджених напрямків вплив 
легуючої домішки на пружні сталі, які характе-
ризують зв'язки у межах шарового пакета, склад-
ніший. При збільшенні концентрації домішки міді 
спостерігається послаблення зв'язків і зменшення 
швидкості поздовжних акустичних хвиль. Мож-
ливим поясненням такої поведінки можуть бути 
комплекси (Cu2+J6)-4, які утворюються при замі-
щенні атомів Cd2+ атомами Cu2 у регулярних 
вузлах кристалічної ґратки. Утворювані ком-
плекси (Cu2+J6)-4 схильні до спотворень внаслі-
док ефекту Яна-Теллера. Реорієнтаційні коли-
вання домішки міді, які здійснюються внаслі-
док термічної активації, порушують стабіль-
ність кристалічної ґратки. Саме ці комплекси і є 
відповідальними за фотохімічні реакції типу І 
[7], які протікають і у темноті. Перезарядка 
домішки міді до Cu+, наприклад, внаслідок за-
хоплення електрона зони провідності створює 
умови для виникнення комплексів дефектів, 
наприклад, Cu+–Vj, які й стабілізують криста-
лічну ґратку. Через те, що швидкість утворення 
таких комплексів визначається дифузією при-
наймні одного із компонентів, вона носить акти-
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ваційний характер і повинна б збільшуватися 
при підвищенні температури. Однак при цьому 
збільшується швидкість термічної іонізації Cu+ 
[2]. Перезарядка домішкових центрів до Cu2+ 
послаблює зв'язки у комплексі, що приводить 
до їх руйнування і, отже, до дестабілізації крис-
талічної структури, що експериментально ви-
являється у зменшенні пружних сталих. Ця не-
стабільність кристалічної ґратки є відповідаль-
ною за фотохімічні реакції, які спостерігають-
ся у CdJ2, легованих CuJ [7]. Характер впливу 
домішки міді на дисперсійні залежності поздо-
вжних акустичних хвиль визначатиметься спів-
відношення між концентраціями домішки міді у 
зарядовому стані Cu+ і Cu2+, що у свою чергу 
визначатиметься концентрацією домішки, тем-
пературою і положенням квазірівня Фермі. 
Будь-які зовнішні впливи, які можуть змінити 
положення квазірівня Фермі (освітлення, інжек-
ція нерівноважних носіїв, пластичні деформації, 
легування іншими домішками, які змінюють тип 
провідності та інші фактори) впливатимуть на 
характер дисперсійних залежностей поз-довжних 
акустичних хвиль. Наведені залежності свідчать, 
що при збільшенні концентрації домішки міді до 
0,5 моль % пружні сталі, які характеризують 
міцність зв'язків у межах шарового пакета, на-
бувають значень, близьких до тих, які харак-
терні для нелегованих кристалів.  

Характерною особливістю фононного спектра 
шаруватих кристалів є наявність мод з квадра-
тичним законом дисперсії, які відповідають 
згинним коливанням шарових пакетів. Харак-
терною особливістю таких коливань є їх строга 
поляризація вздовж головної осі кристала. Тем-
пературний інтервал, у якому цей вплив найбіль-
ше відчутний, визначається пружними сталими 
кристала: чим легше зсунути шари один відносно 
одного або чим важче їх відірвати, тим у більш 
широкому температурному інтервалі у фононний 
спектр будуть вносити свій вклад згинні хвилі. 
Відносний вклад згинних хвиль у фононний 
спектр монокристалів CdJ2, легованих CuJ, можна 
оцінити, якщо проаналізувати значення коефі-
цієнта k2 вздовж напрямку ГZ. При збільшенні 
концентрації домішки міді спостерігається чітка 
тенденція до зменшення вкладу квадратичного 
члена у дисперсійні залежності. Тобто, по мірі 
зростання міцності зв'язків між шарами, завдяки 
виникненню додаткових зв'язків при заповненні 
октаедричних пустот у міжшаровому просторі 
кристалів домішковими атомами, вклад згинних 

хвиль у фононний спектр кристалів зменшується. 
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НЕЛІНІЙНА ГОЛОГРАМА ЮНГА ЯК ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЮВАЧ 
ВХІДНОГО СИГНАЛУ 

Визначено кутову залежність дифракційної ефективності нелінійної голограми поля за 
перешкодою у різних порядках дифракції. Обговорено перспективне застосування нелінійної 
голограми Юнга, яка функціонує в режимі самообертання хвильового фронту, для формування 
спектральних вікон при реалізації вейвлет-перетворення з метою детектування краю.  

Angular dependence of diffraction efficiency of a hologram from an obstacle in various diffraction 
orders is determined. Promising application of a nonlinear Young hologram operating in self-
conjugation fashion for implementation of spectral windows is discussed in the context of wavelet 
transform for an edge detection. 

Вступ 
Нелінійною вважається голограма, комплекс-

ний амплітудний відгук якої містить вищі за 
лінійну компоненти розкладу в ряд по степенях 
експозиції [1,2]. У схемі статикоголографічного 
самообертання хвильового фронту [2,3] з метою 
формування в структурі голограми комбінацій-
них граток, які відповідають дзеркалу фазового 
спряження, використовуються дві контранапрям-
лені опорні хвилі. Якщо об’єктом є дифракційна 
апертура, то вибором співвідношення інтенсив-
ностей записуючих пучків можна оптимізувати 
дифракційну ефективність парціальної голограми 
краю дифракційної перешкоди, яка у рамках мо-
делі дифракції Юнга-Рубіновича асоціюється з 
голограмою крайової дифракційної хвилі (КДХ) 
[4,5]. На куті дифракції θr, для якого інтенсив-
ності КДХ та позавісевих опорних хвиль оби-
раються сумірними, дифракційна ефективність 
парціальної голограми КДХ в області геометрич-
ної тіні максимізується. По мірі збільшення або 
зменшення кута дифракції відносно θr дифрак-
ційна ефективність голограми зменшується, як 
це показано на рис.1. Дифракційна ефективність 
граток, які асоціюються з l-ю компонентою ам-
плітудного відгуку нелінійної голограми (НГ), 
пропорційна V2l (V – контраст експонуючого 
інтерференційного розподілу). Так, для голограми 
КДХ (голограми Юнга (ГЮ) [5]) дифракційна 
ефективність лінійних крос-граток ηL(θ)∼V2(θ), а 
дифракційна ефективність комбінаційних граток, 
що забезпечують самозображення об’єкта у формі 
його фазоспряженої репліки, ηQ(θ)∼V4(θ). 

 
Рис.1. Залежність приведеної дифракційної ефек-
тивності позавісевої ГЮ ηd від кута дифракції при 
ur=ud(θr=4°), ud∼ctg(θ/2). 
При зчитуванні НГ у режимі узгодженої філь-

трації (об’єктною хвилею ud(θ) при відтворенні 
хвильових та геометричних умов запису на стадії 
зчитування) інтенсивність відновлюваного зобра-
ження обчислюється так: 

( ) ( ) (θθθ 24~ dSI uVI ) ,  (1) 

де ))(()(2)( 22
rdrd uuuuV +θθ=θ , )( rdr uu θ=  – 

амплітуда опорної хвилі, яка дорівнює амплітуді 
КДХ для кута дифракції θr. При відомій кутовій 
залежності амплітуди КДХ, ud∼ctg(θ/2). [6], та 
відношенні амплітуд КДХ та позавісевої опорної 
хвилі, для якого побудовано графік рис.1, нор-
мовані по максимуму залежності ηL(θ), ηQ(θ) та 
ISI(θ) показано на рис.2. 
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Рис.2. Дифракційні характеристики НГ, що функ-
ціонує у режимі узгодженої фільтрації. Напівши-
рини наведених залежностей: ∆θ0,5=8°, 5,1°, 3,2°, 
відповідно. 
Оптичне вейвлет-перетворення 
Для обгрунтування наявності аналогії між 

методом самообертання КДХ за НГ та оптичним 
вейвлет-перетворенням вхідного сигналу нага-
даємо означення та характерні ознаки вейвлет-
перетворення [7]. 

Вейвлет-перетворення – це спосіб представ-
лення сигналу шляхом розкладу його по набору 
функцій – "вейвлетів", які є масштабованими й 
зміщеними копіями деякої вихідної функції. 
Неперервне вейвлет-перетворення функції f(x) 
вводиться означенням: 

[ ] ∫
+∞

∞−
−ψ= dxuxxfusWf s )()(, ,         (2) 

де s, u – параметри уширення і зміщення відпо-
відно, а ψs(x)= s ψ(sx) – вейвлет. Ядро інтег-
рального перетворення (2) не постійне, як у ви-
падку перетворень Фур’є або Габора, а змінне – 
отримується з так званого "материнського" вейв-
лету ψ(x) (при u=0, s=1). Для усунення надлиш-
ковості представлення функції f(x) замість не-
перервного використовують дискретне вейвлет-
перетворення: 

[ ]∑ −ψ=
ij

ijjij uxssxfxW )()()( .       (3) 

Крім того, іноді параметр зсуву u змінюють 
неперервно, а масштабування "дочірніх" вейв-
летів виконують дискретно, обираючи зручний 
ортогональний базис, наприклад: sj=2j (j= -∞, … 
-1,0,1…,∞). Досліджуваний сигнал однозначно 
описується у такому базисі як лінійна комбінація 
ортогональних вейвлетів. 

Як добре відомо, інтеграл згортки (2) можна 
"обчислити" оптично з використанням стандарт-

ної схеми оптичного Фур'є-перетворення [8]. Зна-
ходження вейвлет-коефіцієнту вхідного сигналу 
(як правило амплітудного пропускання транс-
паранта) зводиться до такої процедури. Фур'є-
образ вхідного сигналу, розташованого у передній 
фокальній площині збираючої лінзи, формується 
у задній фокальній площині цієї лінзи й тим чи 
іншим способом перемножається з Фур'є-образом 
вейвлету. Друга збираюча лінза розташовується 
так, що її передня фокальна площина співпадає з 
задньою фокальною площиною першої (Фур'є-
перетворюючої) лінзи. У задній фокальній пло-
щині цієї лінзи формується Фур'є-образ добутку 
Фур'є-образів вхідного сигналу та вейвлету й, 
таким чином, відновлюється інтеграл згортки (2) 
або його дискретний аналог (3). Квадратичний 
детектор, розташований у задній фокальній пло-
щині другої лінзи, реєструє квадрат модуля вейв-
лет-коефіцієнту сигналу. 

Вейвлет – функція з нульовим середнім зна-
ченням 〈ψs(x)〉=0; іноді вимагають рівності нулю 
також і вищих статистичних моментів вейвлету. 
Як наслідок, Фур'є-образ вейвлету ψs(µ)= 

=
s

1
ψ(µ/s), має нульове значення на нульовій 

просторовій частоті: ψs(0)=0 при усіх можливих 
s. Такій умові відповідають біполярна функція-
сходинка (хаарівський вейвлет), зокрема [7]: 
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Фур'є-образ якої Ψ πµ−=µ iie2)(
πµ

πµ− cos1 , і сом-

бреро (Mexican-hat) – вейвлет: 
)2exp()1()( 2222 σ−σ−=ψ xxx ,       (5) 

де Фур'є-образ . 
Хаарівські вейвлети зручні для аналізу одномір-
них сигналів, а радіально симетричні сомбреро-
вейвлети використовуються для представлення 
ізотропних двомірних сигналів (зображень). На 
практиці [9] здебільшого використовується бінар-
на апроксимація ψ(µ) – набори щілинних або 
кільцевих діафрагм, виконані на фотоплівці. Про-
те, через бінарну структуру спектральних вікон 
фільтруючі діафрагми спричиняють спотворення 
відновлюваних вейвлет-коефіцієнтів. Оптимальні 
спектральні вікна мали би бути аподизованими, 
що й передбачається теорією, але це складно реа-
лізується на практиці. 

2224)( µσπ=µΨ )2exp( 22µπσ−

Змінне ядро інтегрального перетворення (2) 
забезпечує однаково добру локалізацію такого 
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перетворення як у просторовій, так і у частотній 
областях. Дана властивість вейвлет-перетворення 
дає підстави розглядати його як "математичний 
мікроскоп" зі змінними полем зору (параметр u) 
і збільшенням (параметр s-1) та розділенням, яке 
визначається обраним вейвлетом [9,10]. Так, 
відносно крупні, низькоінформативні деталі вхід-
ного сигналу "проглядаються" через вузькі спект-
ральні вікна на низьких просторових частотах з 
низьким (достатнім) розділенням, у той час як 
області швидкої зміни амплітуди вхідного сигна-
лу (дрібні деталі) "проглядаються" з підвищеним 
розділенням – ширина спектральних вікон збіль-
шується зі зростанням просторової частоти. При 
цьому втілюється фундаментальна риса вейвлет-
представлення досліджуваного сигналу – постій-
ність відношення Q= µ∆µ , де µ  – просторова 
частота, яка відповідає центру спектрального 
вікна, а ∆µ – ширина цього вікна. 

Нормовочний коефіцієнт s1  часто вводить-
ся на стадії комп'ютерної обробки експеримен-
тальних даних або просто опускається, зокрема, 
у випадках, коли розв'язок задачі досягається 
відновленням деякого одного вейвлет-коефіцієн-
ту. Звісно, нехтування нормовочним множником 
унеможливлює зворотнє вейвлет-перетворення – 
синтез сигналу як лінійної комбінації його вейв-
лет-коефіцієнтів. Зауважимо у цьому зв'язку, що 
вже квадратичне детектування вейвлет-коефіцієн-
тів визначає втрату фазової інформації, без якої 
також неможливо здійснити синтез сигналу за 
його коефіцієнтами. 

Набір вейвлетів ψs(x) при усіх можливих s 
утворює повний ортогональний базис розкладу 
досліджуваного сигналу. Ортогональність базису 
у даному випадку означає, що кожний наступний 
вейвлет-коефіцієнт відображає лише інформацію, 
яка не була представленою у попередньому вейв-
лет-коефіцієнті. При використанні аподизованих 
спектральних вікон під ортогональністю розу-
міють рознесення їх по напівширині. Проте, на 
практиці (в оптичному експерименті) повний 
розклад ніколи не реалізується як з міркувань 
доцільності, так і з технічних причин. Кількість 
спектральних вікон в описаних до цього часу 
експериментах змінюється від двох до тридцяти, 
при цьому: а) максимальна ширина спектрального 
вікна визначається шириною спектра об'єкта 
(розмірами мінімальних елементів, які підлягають 
виявленню та аналізу); б) мінімальна ширина 
спектрального вікна визначається шириною цент-
рального дифракційного максимуму (практично – 

параметрами використаної Фур'є-перетворюючої 
лінзи). 

Отже, при здійсненні оптичного вейвлет-пере-
творення засобами когерентної оптики централь-
ною є проблема формування спектральних вікон 
потрібної структури у частотній площині коге-
рентно-оптичного процесора; при голографічній 
реалізації – у площині реєстрації голограми. 

Однією з задач оптичної обробки інформації, 
де послідовне використання вейвлет-перетво-
рення виявилось плідним, є детектування та ло-
калізація краю – границі структурних елементів 
вхідного сигналу [10-12]. При застосуванні "си-
метричних" вейвлетів-детекторів краю здійсню-
ється згортка вхідного зображення з такими вейв-
летами, й локалізація країв визначається лініями 
нульової інтенсивності, оточеними двома світли-
ми смугами [11,12]. Інший клас вейвлетів-детек-
торів краю – "антисиметричні" або градієнтні 
[11] вейвлети, при використанні яких локалізація 
краю визначається за положенням максимальних 
значень інтенсивності одиничної світлої смуги 
у відфільтрованому сигналі. Обидва варіанти як 
одиничний так і подвоєний контур у зображенні 
дифракційної апертури було продемонстровано 
у голографічних експериментах, проаналізовано 
методами Фур'є-оптики [3,5,13,14] і пояснено 
фізично на основі моделі дифракції Юнга-Рубі-
новича. 

Тут ми покажемо, що аналогія між реалізацією 
самозображення об'єкта у режимі узгодженої 
фільтрації за НГ та відновленням вейвлет-коефі-
цієнту вхідного сигналу, не лише зовнішня, а 
може бути обгрунтована й кількісно. У цьому 
обговоренні ми не торкатимемось (не розв'язаної 
до цього часу принципово) проблеми оптималь-
ності вейвлету, який реалізується засобами не-
лінійної голографії. 

Дифракційна ефективність нелінійної 
голограми Юнга 

Результати, наведні на рис.2, призводять до 
наступних висновків: при даному ur спектральне 
вікно є аподизованим (у відповідності до мето-
дології вейвлет-перетворення), з η(0)=0; при не-
лінійному голографічному записі має місце зву-
ження залежності η(θ), при незмінному поло-
женні максимуму; при зчитуванні НГ об'єктною 
хвилею (з неоднорідною за кутами дифракції 
амплітудою) відбувається подальше звуження 
спектрального вікна, яке супроводжується змі-
щенням максимуму в область менших кутів (ниж-
чих просторових частот). 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика.Електроніка. 75



 Г.В. Богатирьова, П.В. Полянський 

 
Рис.3. Схема запису та зчитування НГ за краєм 
напівплощини. L – лазер, BS – подільник, M – дзер-
кала, KE – край напівплощини, IT – обернений теле-
скоп, H – голограма, SF – скануюча щілина, I – 
спряжене зображення, PD – фотодетектор. 
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Рис.4. Схема вимірювання дифракційної ефектив-
ності НГ за краєм напівплощини у різних порядках 
дифракції. L – лазер, SB – скануючий блок, P – пово-
ротна призма, SF – просторовий фільтр, H – голо-
грама, PD – фотодетектор. 

З метою експериментальної перевірки отрима-
них результатів, досліджувалась дифракційна 
ефективність НГ за краєм напівплощини у різ-
них порядках дифракції. 

НГ краю напівплощини записується у схемі, 
поданій на рис.3. Нерозширений лазерний пучок 
(лазер ЛГН-215 λ=0,6328 мкм, P=50 мВт) розді-
ляється на опорну та об'єктну хвилі. Плоска хви-
ля (номінальний діаметр 1,8 мм) дифрагує на 
краю непрозорого металевого екрану KE. З вико-
ристанням оберненої телескопічної системи IТ, 
що складається з мікрооб'єктиву 20×, квазіточко-
вої діафрагми d=14 мкм та проекційного об'єк-
тиву F=300 мм, формується плоска опорна хвиля 
з діаметром 45 мм. Дзеркала М використовуються 
для урівняння оптичних шляхів об'єктного та 
опорного полів від подільника BS до площини 
реєстрації голограми H. Кут дифракції, на якому 
інтенсивність опорної хвилі дорівнює інтенсив-
ності КДХ – θr≈4,5°. Середній опорний кут при-
близно 0,2 рад. Голографічна платівка (ПФГ-03) 
реєструє суперпозицію КДХ, що поширюється  

 

 

 
Рис.5. Дифракційна ефективність НГ за краєм на-
півплощини у вищих за нульовий – першому (а), 
другому (б), третьому (в) порядках дифракції. 

 
Рис.6. Кутова залежність інтенсивності ФС-відгуку 
НГ від краю напівплощини. 

в область геометричної тіні, з плоскою опорною 
хвилею. Умови запису голограми: тривалий час 
експонування (від 1 до 3 хв), перепроявлення фо-
тошару (обробка у проявнику ГП-2 до 5-10 хв). 
При зчитуванні НГ полем об'єкта за голограмою 
відновлюється дійсне спряжене зображення І. 
Для дослідження координатної залежності інтен-
сивності спряженого зображення, що відновлю-
ється при зчитуванні НГ у режимі узгодженої 
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фільтрації, у площині голограми вводиться скану-
юча діафрагма, яка пересувається з кроком 3 мм. 
Інтенсивність зображення вимірюється за допо-
могою фотоелектронного помножувача PD. 

Дифракційна ефективність НГ за краєм напів-
площини у вищих за нульовий порядках дифрак-
ції (при зчитуванні голограми плоскою хвилею) 
визначалась у схемі рис.4. Рухома платформа SB, 
на якій закріплені поворотна призма Р та просто-
ровий фільтр SF діаметром 1,8 мм, пересувалась 
з кроком 3 мм. Голограма сканувалась нерозши-
реним лазерним пучком, й вимірювалась інтен-
сивність зображення краю напівплощини у пер-
шому, другому та третьому порядках дифракції. 
Похибка вимірювань, оцінювана за відтворюва-
ністю результатів, не перевищувала 10%. 

Результати вимірювань наведено на рис.5,6, 
де точками подано експериментальні дані, а су-
цільними лініями – теоретичні залежності. Запис 
НГ оптимізувався для другого порядку дифрак-
ції, і тому спостерігаються помітні відхилення 
експериментальних даних від теоретично обчис-
лених залежностей для першого та третього по-
рядків дифракції (рис.5,а,в), тоді як залежність 
ηQ(θ)∼V4(θ) добре узгоджується з результатами 
експерименту. 

Відповідність експериментально знайденої 
залежності обчисленій ISI(θ)∼V4(θ) )  (рис.6) 
як за положенням максимуму, так і за напівшири-
ною спектрального вікна, є цілком переконливою. 
На основі результатів вимірювань дифракційної 
ефективності у різних порядках нелінійної ГЮ 
і кутової залежності інтенсивності фазоспряже-
ного відгуку такої голограми, відновлюваного у 
режимі самозображення об'єкта, можна конкре-
тизувати висновки щодо наявності аналогії між 
самообертанням КДХ та вейвлет-перетворенням 
вхідного сигналу (дифракційної апертури). 

(2 θdu

Нелінійна юнгівська голограма – вейвлет-
перетворювач 

Залежність ( )µηQ , яка визначає солітоно-
подібне спектральне вікно з нульовим пропус-
канням при µ=0, має вигляд: 

22

2

]4[
~)(~)(

cQ +µ
µ

µηµΨ ,             (6) 

де  – параметр, який визначається вибором 
інтенсивності опорної хвилі. Формула (6) отри-
мана із залежності ηQ∼V4(θ), при апроксимації 
амплітуди КДХ гіперболою (x-1– головний дода- 
нок розкладу в ряд ctgx) і з урахуванням пропор-
ційності кута дифракції просторовій частоті. За-
лежність (6) при c≡1 подана на рис.7б кривою 1. 

Фур'є-образ (6) має вигляд [15 (формула 7.10)]: 

c

( ) ( cxcxcx /4exp/41)(
16

−−
π

=ψ ) .          (7) 

Формула (7) визначає віртуальний (синтезо-
ваний непрямим чином) вейвлет, який відповідає 
квадратичній компоненті амплітудного відгуку 
нелінійної ГЮ. Легко переконатись, що середнє 
значення (7) дорівнює нулю. За формою, залеж-
ність (7) близька до сомбреро-вейвлету (5), по-
казаному на рис.7а кривою 2. Такий сомбреро-
вейвлет є Фур'є-образом функції ψ(µ)=4π2σ2µ2 × 
×exp(-2πσ2µ2) при σ=(8π)-1, показаної кривою 2 
на рис.7б. Так визначене σ забезпечує співпа-
дання максимумів кривих 1 та 2 на рис.7б. При 
зчитуванні НГ у режимі узгодженої фільтрації 
добуток функції вікна з функцією кутового роз-
поділу амплітуди зчитуючої хвилі (КДХ) такий – 
µ/(µ2+4/c)2. Ця залежність зображена на рис.7б 
кривою 3, а пунктирною кривою показано її ква-
драт модуля, який визначається формулою (1). 

Обираючи інтенсивність опорної хвилі сумір-
ною з інтенсивністю КДХ для різних кутів диф-
ракції і записуючи послідовність голограм, можна 
сформувати набір солітоноподібних спектральних 
вікон зі зміщеними максимумами пропускання 
і, з огляду на відому кутову залежність амплітуди 
КДХ, ширинами, які збільшуються зі зростанням  

 

 
Рис.7. Вейвлет, асоційований з квадратичною ком-
понентою амплітудного відгуку НГ (крива 1а) та 
"сомбреро"-вейвлет (2а). Спектральні вікна, асоці-
йовані з вейвлетом НГ (1б) та "сомбреро"-вейвлетом 
(2б); добуток Фур'є-образів вейвлету НГ і вхідної 
функції (3б). Пунктирна крива – квадрат модуля 
залежності, показаної кривою 3б. 
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просторової частоти. Прагнення до ортогональ-
ності спектральних вікон (наприклад, за напів-
шириною функції ISI(θ)) визначає необхідність 
запису голограм у порівняно широкому кутовому 
діапазоні. З рис.2,5,6 видно, що використання 
саме НГ, зчитуваної у режимі узгодженої фільт-
рації, сприяє розв'язанню проблеми формування 
спектральних вікон завдяки звуженню кривої 
ηQ(θ) порівняно з ηL(θ) та зміщенню максимума 
кривої ISI(θ) у бік менших кутів дифракції. 

На рис.8 показано нормовані по максимумах 
залежності ISI(θ), отримані при θr=1°, 5°, 20°. 

З рис.8 видно, що в інтервалі кутів, де засто-
совні методи Фур'є-оптики та є чинною МДЮР 
[8,14], вдається реалізувати принаймні три кроки 
вейвлет-перетворення. З аналізу наведених па-
раметрів залежностей ISI(θ) можна бачити, що 
відношення 5,05,0 /~/ θ∆θµ∆µ=Q  є постійним 
і дорівнює ≈8,3. Оскільки як напівширини, так і 
положення максимумів спектральних вікон ви-
значаються вибором Ir= Id(θr), то умова норму-
вання (рівність площ під кривими ISI(θ) при різ-
них θr) виконується автоматично. 

 
Рис.8. Ортогональні за напівшириною залежності 
інтенсивності самозображення за НГ від кута диф-
ракції, ISI(θ). 
Висновки 
При самообертанні хвильового фронту за не-

лінійної ГЮ від дифракційної апертури (неди-
фузного вхідного сигналу) втілюються характерні 
ознаки вейвлет-перетворення: нульове середнє 
значення вейвлета <ψ(x)>=0, і, як наслідок, ну-
льове пропускання спектрального вікна на нульо-
вій просторовій частоті ψ(µ=0)=0; "самоподіб-
ність" спектральних вікон – постійність відно-
шення Q= µ∆µ ; солітоноподібність (аподизова-
ність функції пропускання) спектрального вікна; 
задовільнення умові нормування. 

Усі перелічені ознаки оптичного вейвлет-
перетворення, реалізованого методом нелінійно-

голографічного самообертання об'єктного хви-
льового фронту, здійснюються внаслідок при-
родної кутової залежності амплітуди КДХ та 
відповідного вибору відношення інтенсивностей 
опорної й об'єктної хвиль. Одиничний гологра-
фічний експеримент в описаних у цій роботі умо-
вах представляє собою відновлення окремого 
вейвлет-коефіцієнта вхідного сигналу. 
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ПРОГРАМНО–АПАРАТУРНИЙ  КОМПЛЕКС  ДЛЯ  ДОСЛІДЖЕННЯ  
ПРОЦЕСІВ  У  ДИНАМІЧНИХ  СИСТЕМАХ 

На базі персонального комп'ютера та спеціально розроблених аналогово-цифрового пере-
творювача й пакету програм створено комплекс для дослідження процесів у динамічних системах. 
Проведено тестування комплексу за допомогою сигналів з відомими характеристиками.  

The complex for investigating the processes in dynamical system was created on the basis of PC 
and specially elaborated analogue-digital transformer and program pack. The complex was tested by 
means of the signal with known characteristics. 

Останнім часом значний інтерес у дослідників 
викликають детерміновані нелінійні системи, 
зокрема ті, процеси в яких мають хаотичний ха-
рактер [1,2]. При цьому поряд із традиційними 
методами дослідження динамічних систем, вда-
ються до нових, специфічних методів, пов'язаних 
із дослідженням поведінки кореляційного інте-
гралу та відповідної розмірності. Але тут вини-
кають суттєві труднощі, пов'язані з одержанням і 
обробкою великих масивів даних у багатомірних 
просторах, що вимагає довготривалої та копіткої 
праці. 

Для зменшення об'єму рутинної праці дослі-
дника, підвищення вірогідності результатів та 
ефективності досліджень у цілому пропонується 
автоматизувати їх за допомогою розробленого 
нами програмно-апаратурного комплексу. 

Даний комплекс складається із блока анало-
гово-цифрового перетворення (АЦП), персональ-
ного комп'ютера (ПК) та пакету програм.  

АЦП зібрано на окремій платі, що монтується 
у корпусі ПК і з'єднується за допомогою систем-
ної шини ISA. Основу блока АЦП складає інте-
гральна мікросхема AD1674 фірми ANALOG 
DEVICES, яка є 12-ти розрядним АЦП послідов-
них наближень з часом перетворення 10 мкс. Для 
розширення кількості вхідних каналів використа-
но мультиплексор на двох мікросхемах К590КН6, 
що дало можливість одночасно вимірювати до 
16 різних аналогових сигналів (при циклічному 
опитуванні каналів). На платі АЦП розташовано 
програмний таймер, який дозволяє вводити дані 
експерименту у ПК із програмно-фіксованою час-
тотою опитування. В АЦП передбачено прямий 

доступ до пам'яті ПК. Це дає можливість здійс-
нювати вимірювання, не користуючись при цьо-
му ресурсами процесора. 

Для проведення експериментів використову-
валась ПК на базі процесора Cyrix 6x86MX з час-
тотою 166 МГц і об'ємом пам'яті 16 Мбайт. Про-
грамний пакет написаний на мові Паскаль за 
допомогою компілятора PASCAL 7.0 і складаєть-
ся з таких модулів, а саме: зв'язку з АЦП; розра-
хунку кореляційного інтегралу та кореляційної 
розмірності; реалізації швидкого перетворення 
Фур'є; багатоканального осцилографа та виводу 
результатів розрахунку у вигляді графіків. 

Розрахунок кореляційного інтегралу за допо-
могою стандартного алгоритму Грассбера-Про-
каччо [3] займає багато часу. Цей час, що пропор-
ційний квадрату кількості точок вимірювання, 
може бути дуже великим. Тому підпрограма роз-
рахунку кореляційного інтеграла була написана 
на мові Асемблер, що дало скорочення часу роз-
рахунку у 10-15 разів у порівняні з компілятором 
PASCAL 7.0. 

 

 
Рис.1. Узагальнена електрична схема генератора Чжуа. 
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а)    а) 

  
б)    б) 

  
в)    в) 
Рис.2. Осцилограми напруг: Uc1 (a), Uc2 (б), та 
струму IL (в). 

Рис.3. Фазові портрети у координатах: Uc1, IL (б), 
Uc2, Uc1 (б), IL, Uc2 (в). 

 
Таблиця 1. Розмірності тестових сигналів. 

Кореляційна розмірність Вид сигналу Мірність 
простору Експериментальна теоретична

1. Відображення Кантора  1 0,636 0,6309 
2. Відображення Хенона 3 1,221 1,239±0,019
3. Відображення Фейгенбаума 2 0,502 0,4926<v<0,5024 

 
Таблиця 2. Розмірності хаотичного сигналу. 

Кореляційна розмірність Вид сигналу Мірність  
простору експериментальна теоретична

1.Напруга на конденсаторі C1 20 2,151 2,13 
2.Напруга на конденсаторі C2 20 2,145 2,13 
3.Срум через індуктивність L 20 2,147 2,13 
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 Програмно–апаратурний комплекс для дослідження процесів у динамічних системах 

Кореляційна розмірність v розраховувалась 
як тангенс кута нахилу ділянки графіка кореля-
ційного інтегралу апроксимованого за методом 
лінійної регресії. Так на розрахунок кореляцій-
ної розмірності для 2000 точок при використані 
процесора Cyrix 6x86MX – 166МГц було затра-
чено 2,5 секунди. 

Для тестування пакету програм, зокрема коре-
ляційної розмірності, проведено її розрахунки для 
деяких відомих відображень. В якості одномір-
них відображень були взяті канторова множина, 
що є послідовністю 

а1=0, =аі+(2/3)k+1,   і=1,2,...,2k, k=0,1, k
ia +2

та атрактор Фейгенбаума: 
xn+1=axn(1–xn),     xn є [0,1]. 

В якості двомірного відображення досліджува-
лось відображення Хенона, яке задається наступ-
ною залежністю: 

xn+1=yn+1–a ,      yn+1=bxn. 2
nx

Із результатів розрахунків, наведених в таб-
лиці 1, можна бачити, що вони знаходяться у 
межах теоретично одержаних величин [3]. 

З усього цього можна зробити висновок, що 
закладені у програму алгоритми будуть давати 
вірогідні результати і для інших сигналів. 

Для тестування апаратурної частини комплек-
су був зібраний генератор хаотичних коливань 
по схемі Чжуа [4,5,6] на нелінійному V-елементі 
(рис.1) із симетричною характеристикою. Відо-
мо, що схема Чжуа це проста автономна система, 
поведінка якої може бути хаотичною. Дана схема 
допускає глибокий математичний аналіз а її хао-
тична поведінка має строге математичне дове-
дення. Крім того на даний час це єдиний приклад 
фізичної системи, хаотична поведінка якої під-
тверджена з використанням трьох різних підхо-
дів: моделюванням на ПК, лабораторними екс-
периментами та математичним аналізом. 

За допомогою розробленого нами комплексу 
проаналізовані три хаотичні сигнали, утворені 
схемою Чжуа – напруги на конденсаторах та 
струм через котушку індуктивності. Осцилогра-
ми цих сигналів зображено на рис.2, а їх фазові 
портрети – на рис. 3. Результати розрахунку ко-
реляційної розмірності для кожного з них наве-
дені у таблиці 2. Можна бачити, що отримані 
значення v однакові по всіх трьох осях фазового 
простору і співпадають до третього знаку з тео-
ретичним значенням [6]. 

Отже, розроблений комплекс дозволяє авто-
матизувати процес дослідження хаотичних про-
цесів у динамічних системах і підвищує надій-
ність одержання вірогідних результатів. 
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ОСОБЛИВОСТІ  МОДЕЛЮВАННЯ  ПОРОГОВОЇ  НАПРУГИ  
МОН–ТРАНЗИСТОРІВ  З  КОРОТКИМ  КАНАЛОМ 

Наведені визначення порогової напруги, які найбільш часто використовуються для аналітичного 
моделювання, а також вирази для експерементальної оцінки величини порогової напруги. Розгля-
нуті питання моделювання порогової напруги польових МОН–транзисторів і фізичні обмеження, 
пов'язані зі зменшенням довжини каналу стуктури. 

Determinations of threshold voltage, which are the most frequently used for analytical simulation 
are indicated as well as ratio for experimental estimation of threshold voltage value. Questions of 
threshold voltage simulation of field-effect MOS transistors and physical restrictions due to reduction 
of structure channel length are considered. 

Різні фізико-технологічні моделі МОН-тран-
зистора базуються на розв'язку системи фунда-
ментальних рівнянь. Для одержання рівнянь не-
обхідно оцінити рівень їх наближення. Найбільш 
часто використовується дифузійно-дрейфове на-
ближення, справедливе для певних геометричних 
розмірів досліджуваної структури. Граничні зна-
чення цих розмірів неоднакові для різних прила-
дів на основі МОН-структур. 

Результати вимірів електричних характеристик 
МОН-транзисторів, параметри яких змінювались 
у широких межах, узагальнені емпіричним спів-
відношенням, яке визначає критерій короткока-
нальності [1]: 

( )[ 3/1
min

2
04,0 DS WWtrL xj +⋅= ] ,        (1) 

де Lmin – мінімальна ефективна довжина каналу, 
rj – глибина переходів; t0x – товщина підзатвор-
ного окислу; WD+WD – сума товщин областей 
просторового заряду стоку і витоку. 

Величина WD може бути обчислена у набли-
женні одномірного різкого р-n-переходу: 

( )DSBIBS
A

D UUU
qN

W ++
εε

= Si02
,        (2) 

де ε0, εSi – діелектрична проникливість вакууму і 
кремнію, q – заряд електрона, NA – концентрація 
носіїв у підкладці, UDS, UBS – напруги, прикладені 
до стоку та підкладки, UBI – контактна різниця 
потенціалів. При нульовому зміщенні стоку (UDS= 
=0) товщина WD=WS. Як показує практика, у 

сучасних МОН-транзисторах, виготовлених за 
МОН і КМОН технологіям, довжина каналу яких 
менша за 4 мкм, мають місце короткоканальні 
ефекти. 

Як правило, при розробці фізико-технологіч-
них моделей для МОН-структури з великими 
геометричними розмірами, використовуються 
наступні наближення: 
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 
6) 

7) 

8) 

рухливість носіїв заряду у приповерхневій 
області каналу постійна; 
концентрація несучої динаміки у підкладці 
однорідна; 
товщина шару діелектрика значно більша від 
товщини каналу; 
ефективний заряд у затворному окислі постій-
ний; 
підпороговою провідністю можна знехтувати; 
струм стоку зумовлений тільки дрейфовою 
складовою; 
опір підзатворного діелектрика безмежно ве-
ликий; 
градієнт поздовжнього електричного поля на-
багато менший за градієнт поперечного елек-
тричного поля. 
Розроблена велика кількість довгоканальних 

моделей МОН-транзистора. Проте, при переході 
до малих геометричних розмірів МОН-транзис-
тора, деякі з наближень не виконуються. Тому 
для адекватного опису процесів, що протікають 
у короткоканальних МОН-структурах, необхідно 
враховувати дво- та тримірні ефекти. 
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Особливості моделювання порогової напруги МОН–транзисторів з коротким каналом 

Порогова напруга МОН-транзистора – це на-
пруга на затворі, необхідна для створення каналу 
провідності поблизу границі розділу Si-SiO2 [2]. 
Найбільш часто використовуються наступні ви-
значення порогової напруги (ПН), як напруги на 
затворі, при якій: 
1)

2)

3) 

4) 

5) 

)

 густина заряду інверсного шару дорівнює 
нулю; 
 струм стоку лінійної ділянки затворної ВАХ 
(при малій напрузі стоку) екстрапольований 
до нуля; 
струм стоку для затворної ВАХ квадратично 
екстрапольований до нуля; 
струм стоку дорівнює деякій фіксовано малій 
величині; 
поверхневий потенціал дорівнює двом потен-
ціалам Фермі в об’ємі напівпровідника. 
Визначення ПН (1), (4,5) найбільш часто ви-

користовуються при аналітичному моделюванні, 
тоді як (2,3) – для експериментальної оцінки ве-
личини порогової напруги. Встановлено, що із 
зменшенням довжини каналу ПН МОН–
транзистора зменшується і є функцією довжини 
каналу, глибини дифузійних областей та напру-
ги стоку. Така залежність ПН від довжини ка-
налу дістала назву короткоканальності. 

При моделюванні ПН МОН-транзистора з 
коротким каналом використовуються принцип 
електронейтральності МОН-структури та розв'я-
зок одно-, дво- або тримірного рівняння Пуассо-
на для одержання розподілу потенціалу вздовж 
каналу. Для ПН МОН-транзистора з коротким 
каналом і однорідно-легованою підкладкою да-
ний розподіл має вигляд: 

(
LWC

WWWLWqN
UU

x

CCA
FFBT

0

2
2

−
+Φ+= ,    (3) 

UFB – напруга плоских зон, W – ширина каналу, 
C0x – питома ємність підзатворного діелектрика, 
WC  – ширина збідненого шару під затвором. 

При цьому ( )BSF
A

D F
qN

−Φ
εε

= 2
2 Si0W . 

У сучасних МОН-транзисторах для регулю-
вання величини і корекції їх вихідних характе-
ристик застосовують подвійну імплантацію при-
поверхневої області каналу. При цьому глибина 
залягання імплантованого шару x може бути як 
більшою так і меншою глибини залягання дифу-
зійних областей стоку і витоку rj. У другому ви-
падку виникає необхідність врахування нерівно-
мірності розподілу домішки у приповерхневій 

області каналу у виразі для порогової напруги. 
Геометрична апроксимація профілю домішки 

у підкладці МОН-транзистора з імплантованим 
каналом базується на використанні триступінча-
того профілю і умов рівності швидкостей, зміни 
густини заряду збідненого шару і густини заряду 
інверсійного шару у режимі сильної інверсії [3]. 
Виходячи з цих припущень вираз для ПН можна 
записати 

xC
Q

UU B
SFBT

0

max+Φ+= ,               (4) 

де ФS – поверхневий потенціал, QBmax – макси-
мальне значення заряду збідненої області під 
затвором. Нелінійні ефекти, пов’язані з малою 
довжиною каналу, враховуються у цій моделі 
шляхом множення QBmax на коефіцієнт форми, 
значення якого визначається для фіксованої кон-
центрації у підкладці. 
Вплив крайових ефектів і повздовжнього елек-

тричного поля на величину ПН враховує модель, 
що базується на апроксимації розподілу поверх-
невого потенціалу квадратичною функцією [4]: 

( )
2

0
21)( minmin 






 −Φ−Φ+Φ=

∗L
yyU x ,   (5) 

де Ф0 і Фmin – поверхневий потенціал поблизу 
витоку і у середині каналу, L* – ефективна дов-
жина каналу. Профіль домішки у підкладці апрок-
симований розподілом Гауса: 

∑
=










σ
µ−

−+=
n

i i

ix
NNxN B

1
2

2

Si 2
)(

exp)( ,      (6) 

де NB – концентрація в об’ємі підкладки, NSi – 
концентрація у приповерхневій області під затво-
ром, µi відповідає максимуму функції розподілу, 
σi – відстань від максимуму до перегину даної 
функції. 

Для порогової напруги одержано вираз: 

xC
E

UU S
CFBT

0

maxSi0εε
+Φ+= ,         (7) 

де ФС – критичний поверхневий потенціал, зна-
чення якого знаходять із розв’язку двомірного 
рівняння Пуассона, ESmax – нормальна компонен-
та електричного поля приповерхневої області ка-
налу, що є функцією концентрації N(x), ефектив-
ної довжини каналу напруги на стоці. 

Найбільш зручними для інженерних розра-
хунків порогової напруги МОН–транзистора є 
напівемпіричні моделі, що базуються на аналітич-
ному розв’язанні рівнянь Пуассона для заданої 
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апроксимації профілю домішки у підкладці. У 
цьому випадку ефекти малих розмірів врахову-
ються за допомогою емпіричних і поправочних 
коефіцієнтів, які визначаються з експерименталь-
них даних. 

Проте, при подальшому зменшенні топологіч-
них розмірів каналу МОН-структур, необхідно 
враховувати фізичні явища, якими можна було б 
знехтувати для довгоканальних приладів. Це 
значно ускладнює саму модель. Слід мати на ува-
зі, що досягнення граничних мінімальних розмі-
рів, при яких ще можлива нормальна робота 
субмікронних МОН-транзисторів, дифузійно-
дрей-фове наближення стає некоректним. У 
даному випадку важливу роль починають 
відігравати квантові ефекти. Для їх 
врахування необхідна розробка нових підходів 
до оделювання. м 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  СТРУКТУРНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ  
ТВЕРДИХ  РОЗЧИНІВ  ЗАМІЩЕННЯ  SixGe1-x  
МЕТОДОМ  МОЛЕКУЛЯРНОЇ  ДИНАМІКИ 

Методом класичної молекулярної динаміки досліджено структурні властивості твердих 
розчинів SixGe1-x. Показано, що закон Вегарда для усередненого параметра гратки добре вико-
нується. 

Structure properties of SixGe1-x alloys are studied with molecular dynamics simulation. The re-
sulting lattice parameter follows Vegard’s low very closely. 

Завдяки своїм унікальним властивостям тверді 
розчини SixGe1-x та потрійні системи на їх основі 
є перспективними матеріалами для створення 
термоелектричних генераторів, термо- і тензо-
резисторів, інфрачервоних вікон [1]. Їх структур-
ні властивості вельми цікаві і досліджувались як 
експериментально, так і теоретично [2,3]. 

З експерименту відомо, що система SixGe1-x 
формує тверді розчини заміщення в усій області 
зміни х і тип кристалічного зв’язку у твердих 
розчинах не змінюється порівняно з чистими Si 
та Ge. Динаміка енергетичної зонної структури 
сплаву, що розглядається, досліджувалась нами 
методом сильного зв’язку, що дало можливість 
пояснити особливості концентраційної залежнос-
ті магнітної сприйнятливості [4]. Однак брак екс-
периментальних даних та недосконалість теоре-
тичних моделей зумовили потребу комп'ютерного 
моделювання таких матеріалів методами Монте-
Карло та молекулярної динаміки [5]. 

Величезний інтерес до моделювання задач 
молекулярної динаміки, зумовлений його потуж-
ними можливостями у вивченні поведінки систем 
з температурою, кінетики різноманітних проце-
сів, а також у знаходженні положення основного 
стану комплексних систем з багатьма ступенями 
вільності. Молекулярна динаміка (МД) є техні-
кою прямого моделювання на атомному рівні. 
Використовуючи даний метод, можливо визна-
чити майже всі фізичні властивості матеріалу. 
Однак його застосування до реальних систем 
обмежене недостатнім знанням міжатомних по-
тенціалів взаємодії. 

У даній роботі реалізовано модель чистого Si 
і Ge, а також композиційно неупорядкованого 

сплаву заміщення GexSi1-x (x=0,7 і x=0,4) методом 
класичної МД. Наша модель містила N=216 час-
ток (атомів), початкове положення яких задава-
лось у тетраедричних позиціях комірки, сфор-
мованої 3×3×3 елементарними комірками типу 
алмазу. Використано періодичні умови на грани-
цях. 

В якості міжатомного потенціалу взаємодії 
взято двочастинковий модифікований потенціал 
Ленарда-Джонса [2]: 

( )
( )( ) ( )( )
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де A, B, a – додатні параметри, які визначають 
характер потенціалу для атома відповідного еле-
мента, ε – глибина потенціалу, σ – визначає від-
даль, на якій потенціал дорівнює нулю. 

Для Si і Ge нами були підібрані і перевірені 
такі параметри потенціалу: 

Si: A=28, B=1,4, a=1,65 σ; 
Ge: A=3,6, B=1,89, a=1,7 σ. 

Основні величини σ і ε взяті з [6] і становлять: 
Si: σ=1,91 Å, ε=3,4723⋅10-19 Дж; 
Ge: σ=1,872 Å, ε=2,70938⋅10-19 Дж. 

Розміри елементарної комірки визначались 
із залежності повної енергії системи від об’єму 
при низьких температурах (близько 0 K) і вста-
новлювались у точках мінімуму повної енергії 
(рис.1). Аналогічно розраховувався об’єм і для 
неупорядкованих сплавів заміщення SixGe1-x. 

Вибраний алгоритм базувався на розв'язку 
системи рівнянь Ньютона для 216 часток, вико-
ристовуючи швидкісну форму алгоритму Верле, 

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика.Електроніка. 85



Ю.Г. Королюк, В.Г. Дейбук  

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

5,40

5,45

5,50

5,55

5,60

5,65

5,70
a

x SiGe

 

 

,A

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика.Електроніка. 86

який є самостартуючим і не веде до накопичення 
похибок округлення [7]. Крок часу моделювання 
становив близько 0,5 фемтосекунди. Даний про-
міжок часу цілком задовольняє умовам збіжності 
алгоритму Верле. 

Контроль за коректністю вибраної моделі і 
протіканням процесів у системі у методах МД 
здійснюється за допомогою відслідковування 
поведінки повної енергії і температури. Отримані 
результати можна вважати коректними лише тоді, 
коли повна енергія незмінна, а температура за-
знає незначних флуктуацій. Крім цього контро-
лювалось координаційне число, яке при неви-
соких температурах (порівняно з температурою 
плавлення) повинно відповідати кількості най-
ближчих сусідів даної структури. Температура 
визначалась співвідношенням: 

∑
=

=
N

i
ivm

Nk
T

B 1
2

3
1 ,                   (2) 

де mi – маси часток, v – їх швидкість. 
Для установлення рівноваги нами використо-

вувалось більше двох тисяч кроків усереднень, 
після чого починали знімати результати. Постійні 
гратки сплаву отримані з розрахунку повної енер-
гії Etot як функції об’єму і приведені на рис.2. Так 
при 300К для Ge за нашими розрахунками а= 
=5,659 Å (експериментальне значення 5,657 Å 
[2]), для Si a=5,4545 Å (експеримент – 5,431 Å 
[2]). МД моделювання дозволило нам розрахува-
ти розподіл довжин зв’язків у сплаві як функцію 
молярного складу. У відповідності до наближення 
віртуального кристалу, періодичний віртуальний 
кристал <Si-Ge> описується середнім іонним 
потенціалом: 

Рис.3. Концентраційна залежність максимумів роз-
поділу довжин зв'язків Ge-Ge, Si-Si, Ge-Si у сплаві 
SixGe1-x. 
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ν+ν= , vSi, vGe – іонні по-
тенціали, rr , R

r
 – радіус вектор і позиція вузла. 

На рис.3 наведено результати обчислень роз-
поділу довжин зв'язків у сплаві при Т=300 К. 
Пунктирна лінія відповідає наближенню вірту-
ального кристалу, точки – результатам моделю-
вання. Отримані дані показують, що закон Вегар-
да виконується достатньо добре, що підтверджу-
ється експериментально [8]. 

Середньоквадратичні зміщення (MSD) атомів 
можуть бути досить просто розраховані за допо-
могою співвідношення: 

( ) ( ) 2
121 trtrMSD i
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−= ,            (4) 
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Рис.2. Залежність постійної гратки від молярної 
концентрації сплаву SixGe1-x при температурах 
Т=0, 285, 400 К. 
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Рис.1. Залежність повної енергії від об’єму комірки 
для GexSi1-x (x=0; 0,4; 0,7; 1). 



Дослідження структурних властивостей твердих розчинів заміщення SixGe1-x 

де <...> означає усереднення по всіх атомах. Ре-
зультати моделювання MSD для Ge як функції 
часу приведені на рис.4. Звідси видно, що гратка 
є стабільною до температури плавлення, а при 
температурах вище 1000 К буде спостерігатися 
міграція атомів, пов'язана з дифузійними ефек-
тами, що пояснює процес плавлення і приводить 
до росту MSD. У нашому випадку зручно харак-
теризувати поведінку системи за часовою залеж-
ністю MSD(t), яка зв’язана з коефіцієнтом дифузії 
за Ейнштейном: 
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Отримане значення коефіцієнта дифузії 3,024× 
×10-14 см2/с при Т=700 К не значно відрізняється 
від експериментального 2,669⋅10-14 см2/с для Ge 
[8]. На рис.5 показана залежність коефіцієнта 
дифузії від температури, оцінена за співвідно-
шенням (5). 

Результати комп'ютерного моделювання струк-
турних властивостей напівпровідникового твер-
дого розчину заміщення SixGe1-x за допомогою 
методу молекулярної динаміки добре узгоджу-
ються з відомими експериментальними даними і 
дозволяють краще зрозуміти базисні фізичні влас-
тивості досліджуваних систем.  

 
 MS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Середнє квадратичне зміщення атомів Ge 
при T =560 та 1000 K. 
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Рис.5. Температурна залежність коефіцієнта дифузії 
атомів Ge і Si розрахована для GexSi1-x (x=0; 0,4; 
0,7; 1).  
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РОЗПОДІЛ  Mn  У  КРИСТАЛАХ  ТВЕРДИХ  РОЗЧИНІВ  Cd1-xMnxTe 

Досліджено було вивчення розподіл Mn у кристалах Cd1-xMnxTe при різних концентраціях 
рентгенівським і радіоізотопним методами. 

Investigation of Mn distribution in Cd1-xMnxTe crystals at different Mn concentration by X-ray 
and radioisotope methods were carried out. 

Останнім часом зріс інтерес до вивчення влас-
тивостей кристалів Cd1-xMnxTe, оскільки вони 
мають широку перспективу практичного вико-
ристання у мікро- і оптоелектроніці. 

У системі Cd-Mn-Te найкраще досліджені діа-
грами, що є основою даного концентраційного 
трикутника [1-3]. На боковій діаграмі Mn-Te іс-
нують дві сполуки: MnTe (Тпл=1438 К), що має 
чотири високотемпературні поліморфні перетво-
рення, а також MnTe2 (Трозкл=1088 К) [2]. За да-
ними робіт [4,5] у потрійній системі Cd-Mn-Te 
існує два квазібінарні розрізи CdTe-Mn і CdTe-
MnTe, які розбивають цю систему на три частини. 

У частковій системі CdTe-MnTe-Te існує три 
види твердих розчинів з обмеженою розчинністю 
[6]. На основі проведених досліджень автор ро-
бить висновок про ширину області гомогенності 
твердих розчинів Cd1-xMnxTe. 

Мета даного дослідження – вивчення розпо-
ділу Mn у кристалах Cd1-xMnxTe при різних кон-
центраціях Mn рентгенівським і радіоізотопним 
методами. 

Для виготовлення сплавів використовували 
матеріли Mn 99,999%, а також Cd і Te з чистотою 
99,9999%. Сплавлення і вирощування кристалів 
проводили у вакуумованих кварцових ампулах, 
покритих піролітичним графітом [7] Вирощуван-
ня кристалів проводили методом Бріджмена з 
градієнтом температури на фронті кристалізації 
10-15 град/см і швидкістю 2 мм/год. 

Для рентгенівських досліджень монокриста-
лічні блоки орієнтували за кристалографічними 
площинами (111) або (110), паралельно до яких 
струнною різкою нарізали шайби. Поверхню 
шайб шліфували абразивними порошками і полі-
рували алмазними пастами. Для зменшення спо-

творення кристалічної гратки на поверхні про-
водили хімічне травлення шайб у поліруючому 
травнику [8]. 
Дослідження мікроструктури сплавів на мікро-

твердомірі ПМТ–3 не виявило включень другої 
фази, а мікротвердість сплавів при навантаженні 
на алмазну пірамідку 20 г становила 68-74 кг/мм2. 

Прецизійні вимірювання параметру гратки а 
вирощених кристалів проводились методом одно-
кристального спектрометра – методом Бонда [9]. 
Точність вимірів становила 0,001Å. 

Дослідження показали, що при х>0,25 спосте-
рігається порушення структурної досконалості 
кристалів. При х>0,3 атомні площини викривля-
ються настільки, що точне визначення а стає не-
можливим. Тому виміри а проводились тільки 
для х<0,2. 

У результаті проведених експериментів вста-
новлено, що характер розподілу Mn по довжині 
злитка помітно залежить від часу гомогенізації 
(рис.1). 

Нерівномірний розподіл марганцю обумовле-
ний тим, що у системі на початку синтезу про-
ходять реакції утворення CdTe, MnTe і MnTe2, 
характеристикою яких може слугувати енергія 
Гіббса ∆G: ∆G(MnTe2)<∆G(MnTe)<∆G(CdTe) 
[1,6]. При 1008 К проходить розклад MnTe2= 
=MnTe+рідина [2]). Температура плавлення MnTe 
найвища, і з ростом концентрації Mn у сплаві час 
розчинення MnTe у розплаві буде впливати на 
розподіл Mn по об’єму розплаву. Отже, для одер-
жання рівномірного розподілу компонентів не-
обхідне проведення довготривалого синтезу і 
примусове перемішування розплаву. Лінійність 
зміни а по злитку досягається часом синтезу 
Cd1-xMnxTe не менше 70 год. 
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Pозподіл Mn у кристалах твердих розчинів Cd1-xMnxTe 

Таблиця 1 Залежність параметра гратки у Cd1-хMnхTe від х. 
х 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

а ± ∆а (Å) 6,4793 ± 0,001 6,4725 ± 0,001 6,4712 ± 0,001 6,4680 ± 0,001 6,4668 ± 0,001 

 
Рис.1. Значення величини параметра гратки а по 
довжині злитків Cd1-xMnxTe при різній тривалості 
синтезу: t=18 год (1), 24 год (2), 30 год (3), 70 год (4). 

Негативним фактором при одержанні сплавів, 
що містять марганець, є їх взаємодія з матеріалом 
контейнеру [3]. Тому проведення довготривалого 
синтезу, особливо при х>0,25 часто спричинює 
до пошкодження і розриву ампули, в якій прохо-
дить синтез. 

Взаємодія шихти і контейнера відбувається 
також через наявність невеликої кількості окси-
дів, якими покриті вихідні матеріали. Зменшення 
вмісту оксидів сприяє послабленню взаємодії 
сплаву і ампули. Але при синтезі сплавів в атмо-
сфері водню для відновлення оксидів, відбуваєть-
ся адсорбція водню елементами сплаву, оскільки 
водень з більшістю металів утворює тверді роз-
чини [10]. Це, в свою чергу, викликає до утво-
рення раковин і погіршення структури матеріалу. 

Тому, при значному вмісті Mn у твердому 
розчині (х>0,25) тривалість гомогенізації була 
менша оптимальної. 

Дослідження показали, що параметр гратки 
Cd1-xMnxTe при х<0,2 лінійно залежить від вмісту 
Mn у відповідності з правилом Вегарда (табли-
ця 1).  

З метою точного встановлення концентрацій-
ного розподілу використовували радіоізотопний 
аналіз. У графітизовані кварцові ампули вносили 
~50 мг розчину MnCl2, міченого радіоактивним 
ізотопом 54Mn, і проводили висушування при 
температурі 320-330К. Потім туди завантажу-
вали розраховану масу сплаву Mn+Te+Cd. Вве-
дення такої кількості активного марганцю забез-
печувало питому активність шайб 103 імп/хв. 
Після цього проводили вакуумування, відпаюван-
ня ампул і синтез твердого розчину Cd1-хMnxTe. 

 
Рис.2. Розподіл Mn вздовж злитків Cd1-хMnхTe. 
Прямі відповідають загрузочному вмісту марганцю.  
Кристали вирощували методом Бріджмена. 

Одержані злитки різали на шайби товщиною 2-3 
мм перпендикулярно до осі росту. Активність 
шайб вимірювали на установці УМР-1500. Порів-
нянням активності зразків і еталонів визначали 
концентрацію Mn у кожній шайбі. Результати 
вимірів представлені на рис.2. Виявлено, що Mn 
розподіляється в об’ємі кристала без локальних 
мікронеоднорідностей, в тому числі і на границях 
блоків і двійників для х<0,25. 

Коефіцієнт розподілу Mn знаходили викорис-
товуючи формулу Пфанна [11], по графічній за-
лежності lg(C/C0)=f(lg(1–g)), де g – частина за-
кристалізованого злитку; С – концентрація мар-
ганцю у твердій фазі; C0 – початкова концентра-
ція марганцю у розплаві. Значення k визначали 
по відрізку, який відтинається прямою по осі 
ординат – k1, а також розраховували по куту на-
хилу даної прямої – k2 до осі абсцис. Визначені 
в такий спосіб значення k1 і k2 були близькі до 
одиниці. Незначні відхилення, що спостерігали 
у випадку з високим вмістом марганцю, могли 
бути обумовлені неоднорідністю розподілу по 
злитку, яке пояснюється недостатньою гомогені-
зацією розплаву.  

Отже визначені величини коефіцієнтів k1≅k2, 
отже, розчинність MnTe у CdTe у рідкій і у твер-
дій фазах суттєво не відрізняється. 
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СТАЦІОНАРНИЙ  ТЕМПЕРАТУРНИЙ  РЕЖИМ  ДВОКАСКАДНОГО 
АНІЗОТРОПНОГО  ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО  ХОЛОДИЛЬНИКА 

Уточнена модель анізотропного термоелектричного холодильника. Зроблено розрахунок 
максимального зниження температури двокаскадного анізотропного термоелектричного холо-
дильника в стаціонарному режимі. Показано, що "каскадування" приводить до більш глибокого 
охолодження порівняно з класичним анізотропним термоелектричним холодильником. 

The model of anisotropic thermoelectric cooler (ATC) has been made more exact. The calculation 
of two-stage ATC maximum temperature difference at stationary state has been done. It has shown 
that "staging" gives more deep cooling than in the classical case ATC. 

Дослідження каскадування анізотропного 
термоелектричного холодильника (АТХ) [1,2], на 
нашу думку, не достатньо переконливі: покладені 
в їх основу фізичні моделі окремого і каскадова-
ного АТХ надто спрощені і далекі від справжньої 
ситуації. В зв’язку з чим виникає потреба в їх 
уточненні і одержанні більш реальних фізичних 
результатів. 

В даній роботі детально розглянуто двокас-
кадний АТХ з точки зору максимального зни-
ження температури. Принципова схема АТХ 
представлена на рис.1. 

Він складається з окремих АТХ 1 і 2 зістико-
ваних в тепловому відношенні так, що тепло, яке 
виділяється на нижній грані АТХ2 є тепловим 
навантаженням АТХ1. Електричного контакту 
між нижньою гранню АТХ2 і верхньою гранню 
АТХ1 немає. Разом з тим тепловий контакт між 
ними вважається ідеальним. В електричному від-
ношенні АТХ1 і АТХ2 з’єднанні так як показано 
на рис.1. 

Рис.1. Принципова схема двокаскадного АТХ. 

Указана тут модель відрізняється від описаної 
в [1] тим, що по-перше, замість умови E=const 
(постійне електричне поле вздовж х) ми вважає-
мо, що j=const. На перший погляд умова E=const 
більш строга. Однак, вона виконується при одно-
вимірному розподілі температури, котрий має 
місце лише в середній частині зразка, а Е вважа-
ється постійним вздовж всього зразка. Крім того, 
як показано в [3], розрахунки Tmin мало відрізня-
ються між собою для цих двох випадків. З іншого 
боку умову j=const виконати легше: варто лише 
використати відповідні струмопідводи [4]. По-
друге, каскадування, яке відоме з літератури [1,2] 
передбачає однаковість холодильних коефіцієн-
тів, що не витримує критики. 

Вибираючи зразки АТХ 1 і 2 достатньо дов-
гими, тобто поклавши h/L<<1 і l/L<<1, де h і 
l=H-h – розміри зразків 1 і 2 вздовж осі у, L – 
вздовж х, можна вважати, що в середній частині 
АТХ температура залежатиме лише від у. Вважа-
тимемо також, що кінетичні коефіцієнти матеріа-
лів АТХ 1 і 2 не залежать від температури, – це 
припущення стверджується, якщо робочий інтер-
вал температури не дуже широкий. 

у 
THH 

2 Узагальнене рівняння теплопровідності у ста-
ціонарному випадку за умови, що густини стру-
мів в зразках 1 і 2 постійні, запишемо у вигляді 

0
2

2
=+ i

i b
dy

Td
,                      (1) h Th 

1 
де і=1 або 2 – номер АТХ, , ρi і χi – 
питомі електричний опір і теплопровідність, ji – 
густина струму, Ti – температура. 
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Граничні умови 
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де Аi і Вi – постійні інтегрування. Використавши 
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Температури Th і TH знайдемо, виходячи з умов 
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де , αі – поперечна термоерс, К= 
= lχ . Ці умови означають, відповідно, не-
перервність теплового потоку на стику зразків 1 і 
2 і адіабатичну ізоляцію верхньої грані зразка 2. 
З них знайдемо 
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Розглянемо далі два випадки.  
1) α1>0, α2>0. Для того, щоб було охолодження, 
тобто TH<T0, потрібно в (4) і (5) покласти j1<0 і 
j2<0, тобто спрямувати струми в від’ємному на-
прямку осі х. В цьому випадку можна говорити 
про "паралельне" з’єднання АТХ1 і АТХ2. Чи-
сельно покладемо далі: К<<1, α1=α2=α, ρ1=ρ2=ρ, 
χ1=χ2=χ. Тоді для TH одержимо 
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де І1 та І2 – сили струмів в АТХ1 і АТХ2, відпо-
відно, с – товщина холодильників. В останньому 
виразі знехтовано величинами другого порядку 
малості: )/(1 cI χα )/(2 cI χα  і . По-
дальші дослідження повинні полягати в тому, 
щоб підібрати оптимальні струми І1 та І2, які, 
взагалі кажучи, мають бути різними. Однак, для 
чисельної оцінки покладемо І1=І2=І. Покладемо 
також: α=10-4 В/К, χ=10-2 Вт/(см⋅К), ρ=10-3Ом⋅см, 
с=1 см, І=10 А, Т0=300 К, одержимо TH=239 К. 
Для однокаскадного АТХ у відповідності з фор-
мулою Tmin=T0-ZT /2, де Z=α2/(χρ)=10-3 К-1. 
одержуємо Тmin=255 К. Отже охолодження стає 
більш глибоким. 

[ ] KcI 2
2 )/(χα

2
0

(2)

2) α1<0, α2>0. В цьому випадку потрібно змінити 
напрямок струму в АТХ1 на протилежний. Тут 
доречно говорити про "послідовне" з’єднання 
АТХ1 і 2. Залишивши величини кінкоефіцієнтів, 
розміри і силу струму тими ж, що і в першому 
випадку, одержимо також TH ≈239 К. 

На закінчення зауважимо, що приведені роз-
рахунки не є вичерпними, а покликані лише про-
ілюструвати, що каскадування в випадку АТХ 
приводить до більш глибокого охолодження. 
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ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ  ГЕНЕРАТОРИ  ЗІ  ЗМІННИМ  РІВНЕМ  
НАГРІВУ  ТЕПЛОНОСІЇВ 

Розглянуто можливість використання для роботи термоелектричного генератора добових 
перепадів температури повітря у різних районах Земної кулі. Визначені оптимальні значення 
конструктивних параметрів термоелектричного генератора для різних рівнів вихідної потужності. 

The possibility of the use of the air day by day temperature oscillations in the different areas of the 
globe for the work of thermoelectric generators (TEG) have been considered. The optimal construc-
tional parameters of TEG for the different levels of power were found. 

Останнім часом значного розвитку набули 
теоретичні й експериментальні дослідження, 
спрямовані на пошук ефективних методів пере-
творення відновлюваних джерел енергії [1-6]. По-
треба в освоєнні і розвитку енергетики на відно-
влюваних ресурсах стає все більш очевидною 
при зростаючому попиті на паливо, особливо на 
нафту, зростанні населення і збільшенні вимог 
до рівня життя. Крім того, відновлювані джерела 
енергії привертають увагу своєю високою еколо-
гічністю. 

Існуючі оцінки світових потенціальних ресур-
сів відновлюваних джерел енергії свідчать про те, 
що запаси цього виду енергії дуже значні [6,7]. 

Дана робота присвячена вивченню проблеми 
створення термоелектричного генератора, здат-
ного перетворювати теплову енергію повітря, що 
змінюється протягом доби у приповерхневих 
шарах Землі, в електричну енергію. 

При побудові математичної моделі термоелек-
тричного генератора на добових перепадах тем-
ператури повітря (ПТЕГ) враховані умови тепло- і 
масообміну у джерелах і стоках теплоти, перене-
сення теплоти у термоелектричній батареї (ТЕБ) і 
особливості процесу акумулювання тепла. Основ-
не завдання досліджень полягало у визначенні 
конструктивних параметрів моделі, які б дозволя-
ли одержати необхідний рівень вихідної потуж-
ності. Структуру моделі, яка відповідає основним 
етапам руху теплових потоків до їх перетворення 
в електричну енергію, наведено на рис.1. 

Оптимізація параметрів і характеристик мо-
делі виконана числовими методами. Створені 
блок-схема алгоритму і програма для проведення 
машинного розрахунку. 

Таблиця 1. Потенціальні ресурси відновлюваних джерел 
енергії 

 
Види ресурсів 

Потенціальні 
ресурси,   Дж/рік

Сонячна енергія: 
на поверхні суші 
на поверхні океану 

Геотермальний тепловий потік, 
який досягає поверхні Землі 
Гідротермальні ресурси 
Теплова енергія (температурний 
градієнт) 

 
4,4⋅1023 
1,1⋅1024 

 
~1020 

4,0⋅1023 
3,4⋅1020 

Кліматичні фактори:
температура повітря,

швидкість вітру, сонячна
радіація, хмарність

Радіатор охолод-
ження теплоносія

Радіатор нагріву
теплоносія

Гідросистема
охолодження

Гідросистема
нагріву

Акумулятор низько-
потенціальної
теплової енергії

Акумулятор високо-
потенціальної
теплової енергії

Термоелектрична
батарея

(генерація Е.Р.С.)
 

Рис.1. Структура моделі ПТЕГ. 
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За вихідні дані були узяті характеристики різ-
них теплоакумулюючих рідин; конструктивні 
величини, які містять у собі діаметр і довжину 
трубопроводу; число напівелементів ТЕБ і гео-
метричні розміри термоелектричних гілок; площі 
радіаторів; об’єми теплових акумуляторів, а та-
кож ряд фізико-кліматичних даних сезонних змін 
швидкості вітру, хмарності і особливостей зміни 
температури повітря і сонячної радіації протягом 
доби. До складу даних також уведені параметри 
термоелектричних матеріалів з таблиці 2. У про-
грамах передбачена можливість зміни умов чис-
лового експерименту. У таблиці 3 наведені опти-
мальні значення площі радіатора S1, кількості 
гілок у ТЕБ N, висоти гілок L, маси теплоакуму-
люючої речовини M1 і вихідної напруги U для 
різних рівнів вихідної потужності W для літніх 
умов і нульової хмарності. 

На рис.2 наведені розрахункові залежності 
добового перебігу вихідної потужності ПТЕГ 
для різних теплоакумулюючих рідин. 
Таблиця 2. Термоелектричні параметри термоелектрич-
них матеріалів. 

Матеріал α, 
мкВ 

σ, 
Ом-1⋅см-1 

χ, 
Вт⋅м-1⋅К-1

z, 
К-1 

Після екструзії: 
n-типу 
p-типу 

 
190 
200 

 
900 
900 

 
1,6 
1,7 

 
2,03 
2,12 

Полікристалічний: 
n-типу 
p-типу 

 
200 
220 

 
1200 
1200 

 
1,7 
1,8 

 
2,82 
3,23 

Таблиця 3. Оптимальні співвідношення параметрів ПТЕГ. 
W, Вт U, В S1, м2 N, шт. L, см M1, кг 
10-4 
10-3 
10-2 
0,1 
1,0 
10 

100 
1000 

1,5 
1,5 
5,0 
5,0 
5,0 
27 
27 

220 

0,008 
0,09 
0,3 
3,0 

30,0 
400 

4⋅103 
5,2⋅104 

600 
1000 
2400 
2400 
2400 
9000 
9000 
4⋅104 

1,5 
1,5 
1,5 
1,0 
1,0 
1,0 
0,5 
0,5 

0,07 
0,1 
1,.6 
16 

160 
2⋅103 

2⋅104 
2,6⋅105

 
Рис.2. Зміна вихідної потужності в часі для різних тепло-
акумулюючих речовин: 1 – гас; 2 – вода; 3 – спирт. 

Розрахунки показали, що серед усіх випробу-
ваних в якості теплоакумулюючих рідин у ПТЕГ 
найбільший ефект перетворення вищезазначено-
го виду енергії в електричну забезпечує застосу-
вання води. 
Використання для розрахунків вихідних даних, 

які характеризують особливості річних змін ам-
плітуди сонячної радіації та факторів теплообміну 
в різних районах Земної кулі, дозволило визна-
чити пріоритетні регіони застосування ПТЕГ. 
Встановлено, що зонами найбільш ефективного 
використання ПТЕГ є Мексика, пустеля Сахара 
в Африці, Південно-Африканська республіка, а 
також узбережжя Австралії. У країнах СНД най-
кращим місцем для експлуатації ПТЕГ є країни 
Середньої Азії. 
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ПРО  ЗАЛЕЖНІСТЬ  МАСИ  ВІД  ШВИДКОСТІ 

Показано, що формула m=m0/ 221 cv−  відома як така, що встановлює загальний реляти-
вістський закон залежності маси від швидкості, насправді є нерелятивістською частковою форму-
лою для визначення інерції руху в фізичній системі "електромагнітне поле інерції – електрон". 

It is shown that m=m0/ 221 cv−  formula famous for definition of general relativistic law of 
mass dependence upon velocity is in fact the non-relativistic partial formula for motion inertia deter-
mination in physical system "inertia electromagnetic field – electron". 

Розглянемо в розвиток ідей, викладених ра-
ніше [1-3], фізичну систему "електромагнітне 
поле інерції – електрон", яка характеризується 
такими системними властивостями: 
1) якщо вільний електрон покоїться чи не при-

скорено рухається, то ці стани руху електрона 
будуть самозберігатись у системі як завгодно 
довго, що є свідченням про перебування елек-
трона у рівновазі з електромагнітним полем 
інерції; 

2) якщо швидкість неприскореного руху елек-
трона змінювати, то зміні швидкості стане 
протидіяти електромагнітне поле інерції, ство-
рюючи у відповідь певний фотон, інерція яко-
го буде самозберігатись у системі разом з 
новою швидкістю знову неприскореного руху 
електрона. 
Варто, між іншим, зауважити, що самозбере-

ження неприскореного або як ще кажуть вільного 
руху в системах "гравітаційне поле інерції – тіло", 
"електромагнітне поле інерції – фотон", які роз-
глядались раніше [3], і в системі, якою ми займа-
ємося тепер, є, мабуть, найбільш загальним пра-
вилом руху як способу існування фізичного світу 
в усякому його вихідному стані; тобто у такому 
стані, який є відрахунком початку будь-якого 
прискорення будь-якого руху в фізичному світі 
і який можна назвати станом упорядкованого 
існування світу перед усяким збуренням у ньому. 

Але повернемося до заявленої теми. Розгля-
немо дві конкретні ситуації, коли електрон по-
коїться і коли він рухається з постійною швид-
кістю v. Визначимо енергію руху системи у цих 
двох ситуаціях. 

Зрозуміло, що у випадку покою електрона 

енергія руху системи дорівнює нулю. А якою 
вона буде, коли електрон вільно рухається у сис-
темі зі швидкістю v? 

Як відомо, зміна стану вільного руху електро-
на неминуче приводить до появи фотона. Нехай 
це буде фотон, інерцію якого позначимо симво-
лом m0. Тоді енергія руху фотона інерції m0, як 
уже було показано в роботі [3], виразиться фор-
мулою 

E0 = m0 c2,                          (1) 
де с – швидкість фотона. Енергію ж руху елек-
трона представимо як  

U = µ0v2/2,                        (2) 
де µ0 – інертна "маса" (інерція) електрона. Швид-
кості с і v – швидкості відповідно фотона й елек-
трона по відношенню до системи координат, яка 
зв’язана з нашою фізичною системою "електро-
магнітне поле інерції – електрон". 

Сума енергій 
E0 + U = m0c2 + µ0v2/2 = E,         (3) 

очевидно, і буде повною енергією руху цієї фі-
зичної системи, коли електрон вільно рухається 
у системі зі швидкістю v. 

Той факт, що зміна швидкості руху електрона 
приводить до появи відповідного фотона гово-
рить нам про системний характер такої зміни, 
але системність явища в традиційних викладах 
його природи не розголошується. Більше того, всі 
виклади скоріше підводять до думки, що елек-
трон сам, без участі фізичного оточення, поро-
джує фотон при зміні своєї швидкості. А повинно 
мати місце ось що у викладах природи цього 
явища. 
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Якщо дія якоїсь прикладеної сили f
r

, зовніш-
ньої по відношенню до вільного електрона, пере-
водить електрон зі стану покою у стан руху з 
постійною швидкістю v і при цьому виникає 
відповідний фотон, то це означає, що відбулось 
таке: сила f

r
 подіяла на фізичну систему "елек-

тромагнітне поле інерції – електрон" і виконала 
над нею роботу 
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де 321 ,, fff
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 − складові сили f , пов’язані з різ-
ними факторами інерції; результатом виконаної 
роботи є зміна енергії руху системи від 0 до вели-
чини, представленої сумою (3), яка одержується 
із (4) методами, викладеними в [3]. 

Розглянемо суму (3) на той випадок, коли 
m0 = µ0.                            (5) 

У цьому випадку, якщо v<<c, можна написати:  

E = m0c2 + µ0v2/2 = 
22

2
0

1 cv
cm

−
, 

бо з достатнім ступенем точності 

1/ 221 cv− = 1/(1 − v2/2c2) = 1+ v2/2c2. 

Ми отримали відому формулу 

E = 








− 22
0

1 cv
m

c2 = mc2, 

яка у нас є формулою співвідношення між енер-
гією руху та інерцією руху в фізичній системі 
"електромагнітне поле інерції – електрон". За 
цією формулою інерція системи 

m = 
22

0

1 cv
m
−

                   (6) 

тим більша, чим більша швидкість електрона. 
Зрозуміло, що рівність (5), на якій базується 

формула (6), не може бути умовою розподілення 
інерції системи між електроном і фотоном для 
всіх реальних випадків, хоча в окремих випадках 
(наприклад, у явищі Комптона) вона начебто має 
місце. Реальності більше імпонує нерівність ве-
личин m0 і µ0. У зв’язку з цим замість m0 варто 
писати mv, бо v є параметром величини інерції 
фотона, а замість m – символ Mv. Тому узагаль-
нено формулу (6) у точному визначені потрібно 
написати так:  
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Отже, якщо релятивістськими вважаються ті 
твердження і формули, які базуються на віднос-
ності простору і часу, то зміст формули (6) за 
даною роботою – нерелятивістський, бо йде він 
не від відносності простору і часу. Формули (6) і 
(7) показують, що зі зміною v змінюється не маса 
електрона, а інерція руху в фізичній системі 
"електромагнітне поле інерції – електрон". Ма-
буть інерція руху в фізичній системі "гравітацій-
не поле інерції – тіло" також залежить від того, з 
якою швидкістю вільно рухається там тіло. Але 
нема жодних підстав стверджувати, що в цих 
двох системах залежність інерції руху від швид-
кості руху об’єкта описується однаковою з виду 
формулою, а тим більше формулою (6), яка є 
частковою по відношенню до (7). 

Не можна не сказати і про те, що в усіх реаль-
них дослідах з електронами, де спостерігається 
залежність "маси" електрона від швидкості, спра-
ву мають з величиною Mv, тобто з інерцією всьо-
го руху в фізичній системі "електромагнітне поле 
інерції – електрон", а вважається, що – тільки з 
інерцією руху електрона, приписуючи йому ве-
личину інерції µ0/ 221 cv− ≡Mv. В такій трак-
товці поза увагою залишається реально існуючий 
об’єкт – фотон, що виникає у системі в результаті 
прискорення електрона; фізична картина пода-
ється без нього, точніше без інерції руху фотона. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Федоров Р.В. Чи відповідає реальності релятивіст-
ське визначення маси? // Науковий вісник ЧДУ. 
Вип. 32: Фізика. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С.153-
156. 

2. Федоров Р.В. Два аргументи проти принципу віднос-
ності в електродинаміці // Науковий вісник ЧДУ. 
Вип. 40: Фізика. - Чернівці: ЧДУ, 1998. - С.73-78. 

3. Федоров Р.В. Енергія руху у механіці та оптиці // 
Науковий вісник ЧДУ. Вип. 57: Фізика. - Чернівці: 
ЧДУ, 1999. - С.104-107.  

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика.Електроніка. 96



 

УДК 531.12: 531.18 

© 1999 р. В.І. Черепачинський 

Чернівецький державний університет ім.Ю.Федьковича, Чернівці 

ПРО ПОМИЛКОВІСТЬ  ОДНОГО  З  ЕЙНШТЕЙНІВСЬКИХ 
МЕТОДІВ  ОДЕРЖАННЯ  ПЕРЕТВОРЕНЬ  ЛОРЕНЦА 

Показано, що разом із введенням у розгляд нової змінної, була введена нова система відліку, 
у якій не виконується ейнштейнівске правило синхронізації годинників. Використання цієї сис-
теми поряд з іншими системами, у яких це правило виконується, привело до появи в одержаних 
перетвореннях на місці значущої величини v прихованого нуля. 

It is shown that together with new variable introduction the new reference frame was introduced in 
which Einstein clock synchronization rule is not followed. The use of this reference frame together 
with the other reference frames in which this rule is followed leads to appearance in obtained trans-
formations of hidden zero instead of significant value v. 

Навіть побіжного знайомства з працями Ейн-
штейна зі спеціальної теорії відносності (СТВ) 
достатньо, щоб відзначити його особливу увагу 
до методів одержання перетворень Лоренца. Про 
це свідчить хоча б той факт, що у чотирьох робо-
тах різних років [1-4] він наводить повне виве-
дення цих перетворень, причому у [1], [2] та [4] 
пропонує цілком відмінні один від одного мето-
ди, а у [3] – модифікований варіант методу, вже 
використаного у [2]. 

При цьому Ейнштейн ніде не обмовився про 
те, що ж не влаштовувало його у кожному з попе-
редніх варіантів і заставляло перебувати у пос-
тійному пошуку нових. Cама по собі остання 
обставина може нічого і не означати. Але саме 
вона спонукала нас здійснити критичний аналіз 
усіх зазначених ейнштейнівських методів, щоб 
перевірити, чи нема в них сумнівних місць, від-
чуття яких заставляло б Ейнштейна так поводи-
тися. 

У даній роботі ми зупинимося на методі, за-
пропонованому Ейнштейном у його першій праці 
з СТВ [1] і доведемо його помилковість. 

Суть цього методу зводиться ось до чого. 
Спочатку вводиться інерціальна система 

відліку (ІСВ) K та рухома відносно неї ІСВ k. 
Оскільки кожному набору значень x, y, z та t, які 
визначають місце та час події у ІСВ K, має від-
повідати набір ξ, η, ζ та τ, який цілком визнача-
тиме цю подію у ІСВ k, то перетворення Лоренца 
і повинні бути тими рівняннями, які забезпечать 
таку відповідність. 

Для їх знаходження Ейнштейн спочатку по-
кладає  

                                vtxx −=′                            (1) 
і визначає далі τ як функцію від , y, z та t. Для 
цього розглядається промінь світла, який посила-
ється з початку координат ІСВ k у момент часу 
τ0 уздовж осі X у точку  і відбивається звідти 
у момент часу τ1 назад у початок координат, куди 
він потрапляє у момент часу τ2. Запропоноване 
Ейнштейном правило синхронізації годинників 
дає для цього випадку співвідношення  

x′

x′

                            120 )(
2
1

τ=τ+τ  .                     (2)  

Виписуючи аргументи функції τ, Ейнштейн 
перетворює (2) у співвідношення 

[ ),0,0,0(
2
1

0 tτ ] =
+
′

+
−
′

+τ+ ),0,0,0(2 vc
x

vc
xt  

),0,0,(1 vc
xtx
−
′

+′τ=  .                (3) 

Переходячи до нескінченно малих x′ , він 
отримує деяке, неістотне для нас, проміжне рів-
няння, з якого легко знаходить величини ξ, η, 
ζ та τ у вигляді шуканих рівнянь перетворень 
Лоренца. 

Тепер проаналізуємо викладений метод. 
Оскільки Ейнштейн при написанні співвідно-

шення (1) обмежився лише лаконічним "покла-
дем vtxx −=′ ", то перш за все з’ясуємо фізичний 
зміст введеної у такий спосіб величини x′ . 

Уже з самого вигляду співвідношення (1), а 
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також з того, що τ визначається у подальшому 
як функція від , y, z та t, випливає, що x′ x′  – це 
нова змінна величина. І якщо введення x′  з точки 
зору математики це лише введення нової змінної, 
то з точки зору кінематики – це вже введення 
нової системи відліку. Позначимо її як ІСВ k ′  і 
з’ясуємо, чим вона відрізняється від існуючих 
ІСВ K та ІСВ k. 

Зі співвідношення (1) видно, що ІСВ k ′  руха-
ється відносно ІСВ K з тією ж швидкістю v, що і 
ІСВ k. При цьому початок координат ІСВ k ′  збі-
гається з початком координат ІСВ k. Зі співвід-
ношення (1) також випливає, що при переході від 
нерухомої ІСВ K до рухомої ІСВ  просторові 
та часові координати перетворюються за галіле-
ївськими рівняннями: 

k ′

         ,  ,  ,  .        (4) vtxx −=′ yy =′ zz =′ tt =′

Це свідчить, що в ІСВ  годинники не мо-
жуть бути синхронізовані за ейнштейнівським 
правилом синхронізації, оскільки світловий сиг-
нал, який у нерухомій ІСВ K переміщується 
зліва направо і справа наліво зі швидкістю , у 
рухомій ІСВ  буде переміщуватися зліва напра-
во зі швидкістю , а справа наліво – зі швид-
кістю 

k ′

c
k ′

vc−
vc+ . Уже одного цього достатньо, аби 

визнати недопустимим використання співвідно-
шення (1) у методі, що аналізується. 

Але перш ніж робити остаточний висновок, 
визначимо наскільки істотною є роль ІСВ k ′  у 
одержанні перетворень Лоренца. 

Для цього продовжимо наш аналіз. 
Рівняння (2) записано у ІСВ k у повній відпо-

відності до ейнштейнівського правила синхроні-
зації годинників і в межах СТВ є бездоганним. 

Рівняння (3) – це співвідношення (2) з випи-
саними аргументами функції τ. Оскільки в (3) 
зустрічається , то зупинимося на цьому спів-
відношенні більш детально і з’ясуємо в одиницях 
якої з ІСВ виражені ці аргументи. 

x′

Згідно з (3), аргументами функції τ0 є:  
                               .                          (5) t,0,0,0
Оскільки τ0 відповідає моменту випроміню-

вання світла з початку координат ІСВ k, з яким 
збігається початок координат ІСВ , то такий 
запис означає, що у момент випромінювання на 
годинниках ІСВ K та ІСВ  був відлік t, тому 
координата акту випромінювання в ІСВ K була 
x=vt. У цьому разі співвідношення (1) дійсно дає 

. 

k ′

k ′

0=′x

Отже, просторовими та часовими координа-
тами акту випромінювання у ІСВ K є: 

           vtx =0 ,  00 =y ,  ,  ,        (6) 00 =z tt =0

а у ІСВ k ′  – 
            00 =′x ,  00 =′y ,  ,  .        (7) 00 =′z tt =′0
Порівнюючи (6) та (7) з (5), переконуємося, 

що аргументами функції τ0  у співвідношенні (3) 
є просторові та часові координати акту випромі-
нювання, виражені в одиницях ІСВ . k ′

Тепер розглянемо функцію τ1. Моменту τ1 в 
ІСВ k відповідає акт відбивання світла у точці x′  
на додатній гілці осі абсцис. Згідно з (3), аргумен-
тами функції τ1 є: 

vc
xtx
−
′

+′ ,0,0,  .                 (8) 

Перший аргумент, поза всяким сумнівом, є 
координатою цієї події в ІСВ . Що ж стосуєть-
ся часової координати, то оскільки випроміню-
вання відбулося у точці, що має в ІСВ 

k ′

k ′  коор-
динату 00 =′x  у момент часу , то в ІСВ t=t′ k ′  
світло, рухаючись до точки відбивання справа 
наліво зі швидкістю с–v, здолає відстань =′x  
= 01 xx ′−′  за час  

vc
x
−
′

 

і досягне точки відбивання  у момент  x′

vc
xtt
−
′

+=′1  . 

Тому координати акту відбивання у ІСВ k ′  бу-
дуть: 

xx ′=′1 ,  00 =′y ,  , 00 =′z
(9)

vc
xtt
−
′

+=′1  . 

Переводячи ці координати до ІСВ K за до-
помогою перетворень (4), одержимо  

vt
vc

xcx +
−
′

=1 ,   ,  , 01 =y 01 =z

(10)
vc

xtt
−
′

+=1  . 

Порівнюючи (9) та (10) з (8), переконуємося, 
що аргументами функції τ1 у співвідношенні (3) є 
просторові та часові координати акту відбивання, 
виражені в одиницях ІСВ . k ′

Тепер перевіримо аргументи функції τ2. Згідно 
з (3), вони такі: 

vc
x

vc
xt

+
′

+
−
′

+,0,0,0 .           (11) 
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Моменту τ2 в ІСВ k відповідає акт повернення 
світла у початок координат. Оскільки початки 
координат ІСВ k та ІСВ  збігаються, то x-ва 
координата цієї події у ІСВ k  буде =0. Оскіль-
ки від точки , у якій сталося відбивання, світло 
повертається у початок координат ІСВ 

k ′
′ 2x′

x′
k ′  справа 

наліво зі швидкістю , то на подолання від-
стані  йому потрібен час  

vc +
x′

vc
x
+
′

 . 

Тому воно опиниться у початку координат ІСВ 
 у момент  k ′

vc
x

vc
xt

vc
xtt

+
′

+
−
′

+=
+
′

+′=′ 12  . 

Отже, координати акту повернення світла у 
початок координат ІСВ k , виражені в одиницях 
ІСВ , будуть такими: k ′

02 =′x ,   02 =′y ,   , 02 =′z

vc
x

vc
xtt

+
′

+
−
′

+=′2  . 

Перераховуючи ці координати до ІСВ K за 
допомогою перетворень (4), одержуємо:  

)(2 vc
x

vc
xtvx

+
′

+
−
′

+=  , 

02 =y ,  , 02 =z

vc
x

vc
xtt

+
′

+
−
′

+=2  . 

Порівнюючи (12) та (13) з (11), переконуємо-
ся, що аргументами функції τ2 у співвідношенні 
(3) є координати акту повернення світла, вира-
жені в одиницях ІСВ . k ′

Отже, незважаючи на те, що про ІСВ k ′  ні 
слова не сказано у методі, який ми проаналізу-
вали, ця система відіграє в ньому найважливішу 
роль, оскільки всі аргументи функції τ виражені 
саме в її одиницях, а не в одиницях ІСВ K, як 
того вимагає логіка одержуваних перетворень від 
ІСВ K до ІСВ k . 

Тепер з’ясуємо до яких наслідків привело 
введення ІСВ . k ′

Оскільки ІСВ k ′  рухається відносно ІСВ K з 
тією ж швидкістю, що і ІСВ k, і при цьому почат-
ки координат і всі осі ІСВ  та ІСВ k збігаються, 
то у кінематичному відношенні ці системи не-
розрізнимі. І все ж, у ІСВ k світло рухається у 
прямому та зворотному напрямі зі швидкістю c, 
а у ІСВ 

k ′

k ′  – відповідно з  та з v−c vc+ . Така 
відмінність недопустима з точки зору принципу 
постійності швидкості світла, який декларує одну 
і ту ж величину c у всіх напрямках для всіх без 
винятку ІСВ. Вказана відмінність усувається 
лише при умові 0=v . 

Тобто, використовуючи у співвідношенні (3) 
поряд з релятивістською залежністю між вели-
чинами τ0, τ1 та τ2, яка має місце в ІСВ k, ще і 
класичну залежність між величинами , x′ y′ , z′  
та t ′ , яка має місце в ІСВ , Ейнштейн цим 
софістично зануляє швидкість v і вводить у всі 
подальші рівняння методу, у яких зустрічається 
символ v, у тому числі і в одержані перетворення 
Лоренца, прихований нуль. 

k ′

(12)

Усе це дозволяє зробити висновок, що розгля-
нутий нами метод помилковий. Разом із тим, не 
можна не підкреслити, що сама по собі помилка, 
про яку йшлося у даній роботі, ніяк не познача-
ється на місці перетворень Лоренца у сучасній 
електродинаміці. Оскільки відомо понад два 
десятки оригінальних методів одержання цих 
перетворень, то факт помилковості одного з них 
ще не означає помилковості самих перетворень 
Лоренца. 

(13)
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ВПЛИВ  ЗАХВАТУ  РАДІОАКТИВНОЇ  ДОМІШКИ  ТРАВОЮ  НА 
ТИМЧАСОВУ  ЗАЛЕЖНІСТЬ  ЇЇ  КОНЦЕНТРАЦІЇ  У  ВОДІ  РІЧКИ 

Показано, що визначальну роль у довгостроковій еволюції радіоактивної домішки визначає 
процес дифузії радіоактивної домішки всередину грунту. При цьому, інтегральним носієм інфор-
мації є вода річки у період паводка. Встановлено, що концентрація домішки в ній обернено 
пропорційна кореню квадратному з часу від початку забруднення до початку відповідного павод-
ка. Досліджено вплив захвату радіоактивної домішки ростущою травою, який призводить до 
збільшення концентрації домішки у воді річки у період паводка і більш швидкому зменшенню 
концентрації домішки по роках. 

The key-role of radioactive impurity diffusion through soil in the radioactive impurity long-term 
evolution is shown. The integral information source is spring-time-flood watershed. The impurity 
concentration in it is proved to be inversely proportional to the root square from time span between 
contamination starting point and nextcoming spring-time flood starting point. The impact of impurity 
extraction by the growing grass is studied. It causes the growth of impurity concentration in watershed 
in spring-time flood but its more rapid decrease in course of years. 

З погляду побудови феноменологічної моделі 
процесів обміну радіоактивною домішкою в об-
ласті водозбору річки визначальне значення тут 
мають: обмін домішкою між поверхневим про-
шарком грунту і водою, поверхневим прошарком 
грунту і більш глибокими прошарками грунту, 
а також дифузія радіоактивної домішки у грунт 
[1]. Ці процеси носять релаксаційний, дисипатив-
ний характер і поза залежністю від конкретних 
механізмів йдуть із підвищенням ентропії у сис-
темі, що призводить до розсіювання радіоактив-
ної домішки. Залежність концентрації радіоак-
тивної домішки у воді річки (особливо у періоди 
паводків) має по своїй природі інтегральний ха-
рактер, тому для включання у феноменологічний 
опис процесів розсіювання можна використову-
вати невеликий набір характерних часів процесів 
і деяких безрозмірних коефіцієнтів [2,3]. 

Для повноти опису варто врахувати, що ана-
лізована система є відкритою й у ній, крім про-
цесів дисипації йдуть і процеси протилежного 
напрямку, пов'язані зі зменшенням ентропії у 
системі за рахунок потоків через границі. 

До такого роду процесів відноситься захоп-
лення розчинних домішок при рості трави і нако-
пичення їх у грунтовому прошарку з наступним 
звільненням при її перегниванні, а також процеси, 
пов'язані із сезонним підйомом грунтових вод і 

виносом домішки на поверхню, випар вологи з 
поверхневого прошарку, транспортування доміш-
ки з водою під дією капілярних сил і т.д. Загаль-
ною особливістю цих процесів є зв'язування 
домішки у шарах поверхневого прошарку грунту 
і грунту, виключення із процесу дифузії, транс-
портування до поверхні (границі поділу середо-
вищ) і звільнення домішки у поверхневому 
прошарку. Отже, ці процеси відіграють роль ба-
р'єра на шляху дифузії домішки у грунт. 

При описанні міграції розчинних з'єднань, які 
випали у момент забруднення в області заплави 
річки, будемо враховувати, що поверхня водо-
збору має деякий рельєф і являє собою чергуван-
ня підвищень і поглиблень (пасток), які захоп-
люють воду. Принесені з водою розчинні з'єднан-
ня засвоюються поверхневим прошарком грунту 
пастки: дифундують у грунт, зв'язуються травою 
при її рості. З іншого боку, при переповнюванні 
пастки у період весняних паводків, частина радіо-
активної домішки переходить із грунту у воду і 
з поверхневим стоком потрапляє у річку. Забруд-
нена вода віддає частину домішки поверхневому 
прошарку грунту заплави, а залишок зноситься 
зі стоком річки. 

Розіб'ємо поверхню водозбору, віднесену до 
одиниці довжини русла річки fВ, на частини: по-
верхня водозбору, яка зайнята пастками, із пито-

Науковий вісник Чернівецького університету. 1999. Випуск 66. Фізика.Електроніка. 100 



Вплив захвату радіоактивної домішки травою на тимчасову залежність її концентрації у воді річки 

мою площею fП і поверхня заплави з питомою 
площею fЗ, обумовлені так: 

z
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f
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де FВ, FП, FЗ – площа поверхні водозбору, пасток 
і заплави відповідно. Якщо об'єм води у річці у 
період паводка й об'єм води, захоплений паст-
ками позначити як VР і VП, то відповідні питомі 
величини (на одиницю довжини русла) визнача-
ються як: 

z
V

v
z ∆

=
→∆

P
0P lim , 

z
V

z ∆
=

→∆
П

0П limv . 

Поверхневу щільність води у період паводка 
позначимо q0 [кг/(м2с)], а кількість домішки N. 
У грунті пасток і заплави будемо виділяти два 
прошарки - поверхневий прошарок грунту і влас-
не грунт. 

Отже, у розгляд входять такі концентрації 
домішки:  – концентрація домішки у воді 
пасток, – концентрація домішки у воді річки, 

 – домішка у поверхневому прошарку грунту 
заплави,  – домішка у грунті заплави,  – 
концентрація у поверхневому прошарку грунту 
пасток і  – концентрація у грунті пасток. 
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Протягом року будемо розрізняти такі періоди: 
1.  Період паводка. У цей період враховується 

тільки обмін домішкою між поверхневим про-
шарком грунту і поверхневою водою. Дифузією 
домішки у грунті можна зневажити, рахуючи, що 
тривалість періоду паводка мала і дифузійні про-
цеси не встигають внести значний внесок в обмін 
домішкою. Варто врахувати так само те, що на 
початку паводка встигає розмерзтися тільки верх-
ня частина грунту. Тому можна вважати, що спо-
чатку здійснюється переповнювання пасток і 
розлив річки, і лише потім відбувається її забру-
днення з поверхневого прошарку грунту пасток. 

2.  Період сходу паводка.  Будемо вважати, 
що схід паводка відбувається "миттєво", але 
при цьому вся домішка, захоплена пастками з 
водою, адсорбується грунтом пасток. У заплаві 
подібного не відбувається – домішка сходить зі 
стоком річки. 

3. Літньо-осінній період.  У грунті врахову-
ються процеси, пов'язані з ростом нової і розкла-
данням старої трави, а також дифузійний відтік 
домішки у грунт. У грунті обмежимося розглядом 

тільки процесу дифузії. 
4.  Зимовий період. Вважаємо, що зі знижен-

ням температури всі процеси завмирають. 
Для зручності періодизації аналізованих роз-

мірів будемо використовувати таку систему по-
значень: верхній індекс змінної часу t вказує рік, 
перший нижній індекс – період року, а другий 
нижній – початок або кінець періоду. Наприклад, 

 – концентрація домішки у поверхнево-
му прошарку грунту пасток на другий рік у літ-
ньо-осінній період.   – по-
чатковий і кінцевий розподіл концентрації в 
грунті заплави на початку і у кінці періоду сходу 
паводка на третій рік після випадання домішки. 

)( 2
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П
П tС

),,( 3
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З
Г xtC ),( 3

21
З
Г xtC

Для зручності також введемо такі позначення: 
τВ, τГ – час релаксації прямого й оберненого про-
цесів обміну домішкою між водою і поверхневим 
прошарком грунту, l – глибина поверхневого 
прошарку грунту, D – коефіцієнт дифузії. 

Процес зв'язування домішки у поверхневому 
прошарку грунту, якщо не враховувати неліній-
них ефектів, пропорційний концентрації доміш-
ки. Коефіцієнт, який стоїть у рівнянні балансу 
домішки у поверхневому прошарку грунту, при 
доданку, що описує зв'язування домішки травою 
позначимо через λ. Він має значення оберненого 
характерного часу процесу зв'язування домішки. 
Другий характерний час, пов'язаний зі звільнен-
ням у поверхневому прошарку грунту домішки, 
пов'язаної у попередньому сезоні. Будемо вважа-
ти, що процес звільнення домішки носить експо-
ненційний характер, тоді тимчасова залежність 
джерела у рівнянні балансу радіоактивної доміш-
ки буде мати вид: 

)exp(0 tC α−α′ ,  
де 0C ′ – початкова концентрація домішки, пов'я-
заної травою у минулому періоді, α – обернений 
характерний час процесу звільнення пов'язаної 
радіоактивної домішки. 

Процеси розподілу радіоактивної домішки у 
поверхневому прошарку грунту і грунті пасток 
у літньо-осінній період описуються системою 
рівнянь такого виду: 
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Граничні умови при цьому: 
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Початкові умови: 
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Тут верхній індекс означає, що аналізований 
момент часу відноситься до i-го року після випа-
дання радіоактивної домішки, перший нижній 
індекс у лівій частині відповідає літньо-осінньому 
періоду, а другий (нульовий) – відносить момент 
часу до початку відповідного періоду. У правій 
частині рівності перший нижній індекс (1) по-
казує період паводка, а другий відноситься до 
кінця періоду. 

У періоди розливу річки процеси описуються 
такою системою рівнянь: 
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Початкові умови у період паводка такі: 
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Зауважимо, що у перших двох рівняннях сис-
теми опущені доданки, пропорційні В

П
В τC , 

тобто поверненням домішки з води у поверхне-
вий прошарок грунту зневажаємо, що припусти-
мо у наближенні малих часів дифузії. У третьому 
рівнянні цілком опущені члени, які описують 
обмін домішкою між водою річки і поверхневим 
прошарком грунту заплави, тому що основним 
джерелом забруднення річки є поверхневий стік 
із переповнених водою пасток. З іншого боку, 
при вивченні процесу забруднення поверхневого 
прошарку грунту заплави у рівнянні для поверх-
невого прошарку грунту аналогічні доданки від-

кидати не можна: 
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Розглянемо постановку граничної умови до рів-
няння дифузії. Нехай вона має вид: 

.0),(

),(
),0(

2
),0(

З
Г

З
П

З
ГЗ

Г

=∞

=
∂

∂
−

tC

tC
x

tCltС
         (7) 

Друга рівність очевидна, а з першої необхідно 
виключити величину ) . Продиференціюємо 
це співвідношення по t: 
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Використовуючи перше рівняння (5), запишемо 
у правій частині: 
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Підставивши у це рівняння замість  співвід-
ношення (7), отримаємо: 
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Одержали неоднорідну граничну умову. Далі, 
використовуючи рівняння дифузії, таким же 
чином виключаємо похідні за часом і одержуємо 
для періоду паводка таку граничну умову: 
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У інший час граничну умову необхідно запису-
вати так: 
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Розв'язком рівняння дифузії з граничними умо-
вами даного виду є достатньо складною задачею 
й її доцільно робити чисельно. Необхідною умо-
вою рішення є дослідження виду залежності 

 й емпіричне визначення параметрів, що 
входять у неї. 

)(РВ tС

Початкову концентрацію пов'язаної радіоак-
тивної домішки визначимо співвідношенням: 
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Рішення системи рівнянь (1) у межі великого 
часу при t>>τg побудовано так само методом 
перетворення Лапласа і має вид: 
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Для грунту пасток маємо: 
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Нарешті, для концентрації домішки, що пов'я-
зується травою у i-му році, використовуючи (10), 
одержуємо: 
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Ці залежності записані у поточному часі довіль-
ного і-го року після випадання радіоактивної до-
мішки. Початкові значення концентрацій , 

,  повинні визначатися за до-
помогою цих же співвідношень, але віднесених 
до i–1 року. У результаті отриманий ітераційний 
ланцюжок, який сходиться до року випадання 
домішки, що відповідає початковим умовам: 
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Тут С0 визначається по всій масі домішки, яка 
випала в області водозбору, віднесеної до всього 
об’єму поверхневого прошарку грунту пасток. 
Використовуючи ці початкові умови і співвід-
ношення (11-13) неважко одержати тимчасові 
залежності концентрацій радіоактивної домішки 
для будь-якого року після випадання радіоактив-
ної домішки. 

Розв'язуючи рівняння системи (4) при t>>τg, 
одержуємо тимчасову залежність концентрації 
домішки у воді річки з початку паводка для до-
вільного і-го року 
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Тут уведені позначення: 
В0

Р
Р fq

v
=τ , 

В0

П
П fq

v
=τ , 
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Конкретні співвідношення для концентрацій 
домішки у воді у період паводка знайдемо, роз-
рахувавши попередньо початкові концентрації. 
У будь-якому випадку якісний характер тимчасо-
вих залежностей не змінюється, а визначається 
залежністю функцій виду: , де t – по-
точний час, а τ – деякий характерний час. Ця 
залежність має той же вид, що й у випадку від-
сутності трави. 

Вплив росту і розпаду трави призводить до 
тому, що швидкість росту концентрації домішки 
у воді у періоди паводка зменшується рік від року 
швидше, чим . Для того, щоб продемон-
струвати даний висновок, використовуємо роз-
в'язок, побудований для часів, що задовольняють 
нерівностям: 

РГ
1 ,, ττ . 

У цьому випадку для тимчасової залежності кон-
центрації у період паводків одержуємо: 

 (15)

При обчисленні  і  
доводиться оперувати інтервалами часу порядку 
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Вважаючи, що у рік випадання домішки C  
, легко одержати: 

=)( 0П
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(16)

Тут T0, T1 – тривалість року, крім періоду зими. 
Підставивши (16) в (15) і враховуючи, що час 
паводка багато менше періодів зими, а також 
відкинувши доданки зі ступенем вище першого 
при gτ знаходимо: 
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для другого паводка – Р
ВС 1 
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З отриманих співвідношень випливає, що швид-
кість росту концентрації домішки у воді на по-
чатку паводка росте пропорційно кореню з часу. 
Процеси, пов'язані з виносом домішки на поверх-
ню при рості трави, як і очікувалося, призводять 
до збільшення концентрації домішки у воді, при-
чому ця добавка росте з часом швидше, чим сама 
концентрація. 

Відзначимо, що вплив повернення домішки 
на поверхню призводить до більш швидкого (по 
роках) падінню концентрації домішки у періоди 
паводків. Дійсно: 
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Тут T0, T1 – час зв'язування радіоактивної доміш-
ки травою у нульовому і першому роках після 
випадання домішки. Вважаючи T0∼T1, одержу-
ємо: 

.)31,01(25,2 00 tTTg α+τλ=∆  

Перший доданок у лівій частині двох останніх 
співвідношень розрахований за (17) безпосере-
дньо, а другий – за умови α,λ=0, тобто без ура-
хування захоплення радіоактивної домішки. 

Зміна концентрації радіоактивної домішки у 
воді річки з часом з урахуванням і без урахування 
росту трав, показана на рис.1. 

На рис.2 показана динаміка зменшення кон-
центрації домішки у воді річки по роках з ураху-
ванням і без урахування зв'язування домішки при 
рості трави. 

Отже, на основі вище приведеного робимо 
такі висновки: 

1. Швидкість росту концентрації радіоактив-
ної домішки у воді річки на початку паводка 
росте пропорційно кореню з часу. Процеси, по-
в'язані з виносом домішки на поверхню при рості 

Рис.1. Тимчасова залежність концентрації радіоак-
тивної домішки у воді річки з урахуванням впливу 
захвата радіоактивної домішки травою (1), без ура-
хування (2). 

Р
ВС

1 

2 

t 
Рис.2. Динаміка зменшення концентрації радіоак-
тивної домішки у воді річки з урахуванням впливу 
захвата радіоактивної домішки травою (1), без ура-
хування (2). 

трави, призводять до збільшення концентрації 
домішки у воді, причому ця добавка росте з часом 
швидше, чим сама концентрація. 

2. Вплив повернення радіоактивної домішки, 
зв’язаної при рості трави, на поверхню призво-
дить до більш швидкого (по роках) падінню кон-
центрації радіоактивної домішки у воді річки. 

Автор висловлює глибоку подяку за відчутну 
допомогу у роботі Першому проректору Інститу-
ту Соціального Управління, Економіки і Права, 
академіку, професору Акіньшину Валерію Дмит-
ровичу. 
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ІНТЕГРАЛЬНЕ  УПРАВЛІННЯ  МУЛЬТИСЕРВІСНИМИ  
ТЕЛЕМАТИЧНИМИ  МЕРЕЖАМИ 

Проаналізовано проблеми управління розподіленими інформаційно-обчислювальними систе-
мами класу мультисервісних телематичних мереж. Запропоновано узагальнену структуру інте-
грального управління мультисервісними телематичними мережами на базі знань, яка створює 
можливість використовувати як інтелектуальне, так і експертне управління. 

The problems of management of the distributed computer systems of a class of multiservice tele-
matiс networks are analyzed. The generalized structure of integrated management of multiservice 
telematiс networks on a knowledge base, which enables uses, both intellectual, and expert manage-
ment is offered. 

Деякі сучасні та перспективні розподілені 
інформаційно-обчислювальні системи великих 
корпорацій доцільно розглядати як результат 
інтеграції корпоративних мереж передачі даних 
(MAN, WAN) із засобами розподілених обчис-
лень n-рівневої архітектури "клієнт-сервер". 

Інтеграція телекомунікаційного та інформа-
ційного сервісів пояснюється насамперед швид-
ким ростом номенклатури розподілених мере-
жевих програмних додатків (ПД) та віртуальних 
сервісів, ефективне функціонування яких не 
можливе без взаємопов'язаного управління з 
метою забезпечення гарантованого рівня якості 
обслуговування (QoS). Враховуючи призначення 
(телекомунікації, інформатика) та особливості 
будови, будемо називати такі системи мульти-
сервісними телематичними мережами (МТМ) [1].  

Забезпечення ефективного функціонування 
та розвитку МТМ вимагає розв'язку проблеми 
управління МТМ. Структура МТМ, як об'єкту 
управління може бути уявлена, як складна інтер-
мережа гетерогенних мереж, що складаються з 
множини телекомунікаційних підмереж на базі 
різноманітних стандартів, протоколів, мережевого 
обладнання з одного боку, та мультирівневих за-
собів розподілених обчислень (ОС, СУБД, при-
кладні програмні засоби клієнт-серверної архі-
тектури) з другого. Для управління МТМ харак-
терним є включення параметрів розподілених 
програмних додатків у контури управління теле-
комунікаціями і навпаки. 

Декомпозиція проблеми управління МТМ до-
зволяє виділити набір задач, серед яких тради-

ційні задачі мережевого управління (управління 
конфігурацією, продуктивністю, збоями, безпе-
кою, обліком використання ресурсів) можуть за 
певних умов ефективно розв'язуватися існуючими 
програмними продуктами OpenView (Hewlett-
Packard), NetView, Tivoli (IBM), Spectrum (Cable-
tron), Solstice (SunSoft) та ін. 

Проте вказані вище програмні продукти та їх 
найближчі менш досконалі аналоги не забезпе-
чують розв'язання наступних задач, характерних 
для МТМ: 
управління розподіленими ПД МТМ; − 

− 

− 

− 

моніторинг поточного стану системотехнічно-
го забезпечення МТМ (ведення візуалізованої 
бази диних з достатньо повною інформацією 
про технічні та облікові параметри технічних 
засобів та програмного забезпечення); 
оптимізація процесів модернізації технічних 
засобів та програмного забезпечення (ПЗ) 
МТМ (урахування поточного стану ринку, 
порівняльних характеристик, відомостей про 
виробників, процесів інсталяції); 
моделювання підмереж у складі МТМ з аналі-
зом навантажень та переплануванням. 

Розглянемо вказані вище задачі більш детально. 
Управління розподіленими ПД МТМ полягає у 

створенні можливості зміни керованих парамет-
рів ПД для досягнення близького до оптималь-
ного використання ресурсів МТМ. Мережеві ПД 
повинні мати властивості спостережності, керо-
ваності й передбачуваності з боку системи управ-
ління МТМ. Наприклад, відомі проблеми інфор-
маційної безпеки Інтернет, класифіковані як 
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DDoS, пов'язані саме з поганою спостережністю, 
керованістю та передбачуваністю функціонуван-
ня клієнт-серверних ПД, наслідком чого є моно-
польне використання ресурсів вузлів та каналів 
МТМ одними розподіленими ПД, з відповідним 
обмеженням або блокуванням доступу для інших. 

Управління розподіленими ПД МТМ усклад-
нюється відсутністю стандартизації керованих 
параметрів багатьох ПД від різних виробників, 
особливо у n-рівневій архітектурі клієнт-сервер. 

Ефективне вирішення проблеми розширенням 
баз MIB-II (RFC 1156), RMON MIB (RFC 1271), 
MIB OSI шляхом уявлення ПД МТМ як фізичних 
мережевих пристроїв з створенням відповідних 
мобільних агентів унеможливлюється малим 
життєвим циклом, низькою технологічною гаран-
тованістю та іншими особливостями ПД у порів-
нянні з існуючим мережевим обладнанням. 

Моніторинг поточного стану обладнання та 
ПЗ МТМ необхідний для управління МТМ за 
критерієм, наприклад мінімальної TСP (загальна 
вартість володіння). Для визначення управляючої 
дії необхідні дані про поточну балансову вартість 
обладнання та нематеріальних активів, інвентарні 
номери, місця розташування, поточні експлуата-
ційні витрати та ін. Вказані параметри не вклю-
чені у відомі бази мережевого управління. Ме-
тодології обліку стану обладнання та ПЗ у різних 
підрозділах-розпорядниках МТМ можуть також 
суттєво відрізнятися. Хоча наведені вимоги до 
моніторингу схожі на добре відомі задачі бухгал-
терського обліку, на сьогодні не існує засобів 
вмонтування результатів розв'язання цих задач 
у систему управління МТМ. 

Оптимізація процесів модернізації технічних 
засобів та ПЗ МТМ включає як процеси прий-
няття рішень, так і впровадження. Необхідність 
модернізації викликана швидким моральним ста-
рінням апаратно-програмних засобів, зростанням 
номенклатури та обсягів телематичних послуг, 
що надаються організаціями-розпорядниками 
МТМ в умовах конкуренції. 

Враховуючи економічні критерії діяльності 
розпорядників МТМ можна виділити такі скла-
дові інформаційної бази прийняття рішень: 
відомості про існуючий стан апаратно-про-
грамних засобів МТМ підприємства-розпоряд-
ника; 

− 

− 

− 

результати маркетингових досліджень ринку 
апаратно-програмних засобів МТМ; 
програми модернізації МТМ та висновки нау-
ково-технічної експертизи цих програм. 

Впровадження програми модернізації МТМ є 
складним та відповідальним процесом, для 
управління яким бажано мати можливість мо-
делювання впливу наслідків зміни поточного 
стану підмереж МТМ (через модернізацію) на 
ефективність роботи МТМ у цілому. 

Моделювання МТМ має декілька аспектів. 
Традиційні вимоги до результатів моделювання 
мереж полягають у візуалізації топології з роз-
поділом навантажень окремих сегментів, отри-
мання можливостей завдання навантажень та 
спостереження за наслідками їх варіацій, отри-
мання модифікованих варіантів мережі (облад-
нання, топологія, застосування з параметрами 
функціонування) у відповідності із результатами 
моделювання навантажень. Частину вихідних 
даних для моделі можна отримати з баз системи 
мережевого управління. Проте точне кількісне 
моделювання мереж з кількістю вузлів порядку 
сотень на сьогодні обчислювально нездійсненне, 
що дає підставу розглядати вказану задачу для 
МТМ лише в аспекті імітаційного моделювання 
з використанням відповідних ПЗ. На жаль, ви-
користання результатів моделювання засобами 
типу GPSS, G2 (Gensym) для інтелектуального 
управління МТМ у реальному часі неможливе. 

З наведеного вище, зокрема, випливає, що 
важливою компонентою управління МТМ, як 
складною динамічною системою, можна вважати 
здійснення обробки величезної кількості інфор-
мації з її стисненням та використанням у вигляді 
"електронних знань", особливо при управлінні 
у реальному масштабі часу (РМЧ). 

В останні роки з'явилась концепція "серверу 
знань" [2], за якою під електронними знаннями 
розуміють керовану системою управління знання-
ми технологію створення, класифікації, аналізу, 
синтезу, збереження та відображення знань. 

Хоча можливість відновлення знань власти-
востей складної системи за знаннями про власти-
вості її підсистем сьогодні не доведено [3], але 
у роботі [4] проаналізовано методологію побу-
дови систем управління на базі знань складними 
динамічними системами у РМЧ. Зокрема відзна-
чено суттєву розбіжність використання експерт-
них систем в управлінні від систем управління 
на базі знань, де людина-оператор не включена 
у контур прийняття рішення, і всі рішення прий-
маються самою системою управління. 

Окремим напрямом у галузі систем управ-
ління на базі знань є інтелектуальне управління, 
яке передбачає процес, що веде інтелектуальну 
машину до досягнення заданої цілі автономно, 
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без участі оператора. Для структури інтелекту-
альних систем управління характерний ієрархіч-
ний принцип підвищення точності при відповід-
ному зниженні інтелектуальності і навпаки. Цей 
принцип схожий з відомим співвідношенням 
невизначеності Гейзенберга: там, де рівень ін-
телектуальності управління високий – не треба 
високої точності і навпаки [4]. 

З наведеного вище можна ввести поняття ін-
тегрального управління МТМ, як адаптованого 
експертно-інтелектуального управління, за яким 
система управління самостійно обирає підмно-
жину контурів управління, в залежності від коор-
динат МТМ у фазовому просторі. Інтегральне 
управління МТМ таким чином виглядає як сума 
елементарних управлінь, що здійснюються різни-
ми контурами системи управління на базі знань. 

Структура інтегрального управління МТМ 
зображена на рис.1. 

Інформація про поточний стан необхідних для 
управління компонент МТМ подається на входи 
системи управління знаннями (СУЗ); сервери 
електронних знань (СЕЗ) та апріорні знання (АЗ) 
забезпечують функціонування експертної систе-
ми (ЕС), у склад якої входить регулятор інтелек-
туальної системи управління (РІСУ), вихід якого 
утворює інтелектуальний контур 1. Контур 2 ут-
ворюється адаптованим регулятором експертної 
системи управління (РЕСУ). При функціонуванні 
стан та поведінка компонент МТМ розпізнається 
ЕС (класифікатором образів), сформульовані ЕС 
правила настройки застосовуються для відповід-
ної адаптації РЕСУ у РМЧ. Контур 3 утворено 
людиною-оператором (О), яка при необхідності 

 
Рис.1. Структура інтегрального управління муль-
тисервісною телематичною мережею. 

проводить консультації з ЕС і приймає остаточне 
рішення щодо управляючої дії, в загальному ви-
падку поза РМЧ. 

Розподіленість функцій управління та неде-
термінований характер зв'язків між телекомуні-
каційними та інформаційними компонентами 
ПД приводить до набуття МТМ рис складного 
динамічного об'єкта, параметри якого піддаються 
випадковим але сильно корельованим збуренням. 
Наслідком є порушення гладкої геометрії фазо-
вого простору та необхідність застосування для 
опису параметрів МТМ фрактальної геометрії та 
вейвлет-аналізу. 

У границі розвиток МТМ приводить до ство-
рення складних транспортно-інформаційних 
"інтаеросистем" з властивістю самоорганізації 
[5], для яких комплекс цілей управління, заданий 
управляючим органом, заміщується самостій-
ним вибором шляхів розвитку в термінах сине-
ргетики [3]. 

Висновки 
1. Інтеграція телекомунікаційних мереж (MAN, 

WAN) та розподілених інформаційних програм-
них додатків приводить до створення мульти-
сервісних телематичних мереж. 

2. Управління МТМ у реальному масштабі 
часу суттєво ускладнюється і не може ефективно 
здійснюватися відомими методам та засобами 
через специфіку проблем управління ПД, мене-
джментом, розвитком та моделюванням МТМ. 

3. Інтегральне управління МТМ на базі знань 
дозволяє використати переваги інтелектуального 
та експертного управління, з частковим здійснен-
ням управління МТМ у РМЧ. 

4. Ускладнення МТМ та інтегрованих систем 
управління МТМ у границі веде до утворення 
самокерованих синергетичних систем. 
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