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Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці 

ВЛАСТИВОСТІ  ФОНОННИХ  СПЕКТРІВ   
ДЕЯКИХ  СФЕРИЧНИХ  НАНОГЕТЕРОСИСТЕМ 

Виконано розрахунок і проаналізовано властивості фононних спектрів різних сферичних 
наногетеросистем на основі β-CdS, β-HgS у воді. Знайдено залежності спектрів фононів від 
геометричних і фізичних характеристик наногетеросистем. 

The calculation has been performed and the phonon spectra properties of different spherical nano-
heterosystem have been analyzed on the base of β-CdS, β-HgS in water. The dependencies of phonons’ 
spectra from geometric and physical characteristic of nanoheterosystem were investigated. 

На основі загальної теорії [1] нами виконано 
розрахунок і аналіз фононного спектра для кіль-
кох сферичних наногетеросистем. Складовими 
таких систем є наношари кристалів HgS, CdS і 
ZnS у β-модифікації. Такий вибір зумовлений 
тим, що фізичні параметри цих кристалів (таб-
лиця 1) добре задовольняють умови застосуван-
ня теорії (близькі значення постійних граток і 
невеликі різниці величин діелектричних проник-
ливостей складових наносистеми). Важливо та-
кож, що наносистеми на основі β-HgS і β-CdS 
створені експериментально під високим тиском 
у воді методом іонного заміщення [2,3]. 

а) Наносфера (x0, ε00, ε0∞, ω0L, ω0T) у сере-
довищі (ε10, ε1∞, ω1L, ω1T) 

Згідно з загальною теорією, фононний спектр 
такої наносистеми містить дві частоти обмеже-
них поляризаційних фононів (ω0L, ω1L) і дві вітки 
інтерфейсних фононів (ω ), які визначаються 
дисперсійним рівнянням 
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Розв’язки рівняння (1) отримуються в аналі-
тичному вигляді 
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Цікавою особливістю цієї найпростішої сферич-
ної наногетеросистеми є те, що, як видно з (3), її 
фононний спектр не залежить від радіуса сфери 
r0. Лише при r0→∞, поклавши qr0, з рівняння 
(1) отримається дисперсійне рівняння 

=l

( ) ( ) 010 =ωε+ωε ,                    (6) 
яке збігається, як і повинно бути, з тим, що отри-
мується при частотах І-фононів у системі з двох 
напівобмежених напівпровідникових середовищ 
з плоскою межею розділу [4]. 
У тому випадку, коли одна зі складових систе-

ми є діелектриком з проникливістю εd, а інша – 
напівпровідником з проникливістю ε(ω), фонон-
ний спектр спрощується. В такому разі у системі 
є лише обмежені оптичні фонони з однією час-
тотою ωL і одна вітка інтерфейсних фононів з 
частотами ωl. При цьому, якщо ε0=εd, ε1(ω)≠0, 
то існують обмежені оптичні фонони з енергією 
Ω1L=ћω1L  і вітка інтерфейсних з енергіями: 

Таблиця 1. Параметри кристалів. 
середовище a, Å ε0 ε∞ ΩL, меВ ΩT , меВ 

CdS 5,818 9,1 5,5 57,2 44,5 
HgS 5,851 18,2 11,36 27,8 21,96 
ZnS 5,41 8,3 5,07 60,0 46,9 
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якщо ж ε0(ω)≠0, ε1=εd, то існують обмежені фо-
нони з енергією Ω0L=ћω0L і вітка інтерфейсних 
фононів з енергіями 
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Як видно з формул (7) (8), енергії І-фононів зав-
жди знаходяться у межах 

LT ii Ω<Ω<Ω l ,                      (9) 
причому, якщо наносфера – напівпровідник у 
діелектричному середовищі, то дисперсія І-фо-
нонної вітки – позитивна: зі збільшенням l енер-
гія збільшується до максимальної різниці 
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якщо ж наносфера – діелектрик у напівпровід-
никовому середовищі, то дисперсія І-фононів – 
негативна: зі збільшенням l енергія зменшується 
до максимальної різниці 
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На рис.1 приведено розрахований спектр фононів 
двох сферичних наногетеросистем CdS/HgS і 
HgS/CdS. З рис.1 видно, що у кожній із наносис-
тем дисперсії обох І-фононних віток протилежні 
між собою. При цьому у системі CdS/HgS верхня 
вітка має позитивну дисперсію, а нижня – від'єм-
ну. У системі HgS/CdS – навпаки. Очевидно, що 
значення енергії нижніх віток  лежать між 
ΩTHgS і ΩLHgS, а у верхній  між ΩTCdS і ΩLCdS. 

−Ωl

+Ωl

Отже, загальний висновок для наносфери у 
середовищі такий. Система з однією межею роз-
ділу має дві І-фононні вітки, якщо обидва сере-
довища напівпровідники й одну І-фононну вітку, 
якщо одне середовище напівпровідник, а друге – 
діелектрик. 

б) Система з ядром і одним наношаром у 
масивному середовищі 

Для такої системи вважаються відомими ді-
електричні проникливості її складових 

( ) 22
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T

L

i

i
ii ω−ω

ω−ω
ε=ωε ∞ ,          (12) 2,1,0=i

і радіуси внутрішнього ядра r0 і зовнішній раді-
ус r1 наношару. Фононний спектр системи буде 
містити 3 енергії обмежених фононів 

2,1,0, =ω=Ω iLL ii h              (13) 
і енергії інтерфейсних фононів, які визначають-
ся дисперсійним рівнянням 
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Рис.1. Спектр обмежених ΩL та інтерфейсних Ωl фононів у наносистемах  HgS/CdS (а), CdS/HgS (б). 
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Цікавй граничний випадок цієї системи, коли 
r0→∞ при умові, що товщина наношару ∆=r1-r0 
залишається постійною. Така гетеросистема є 
плоскою наноплівкою товщиною ∆ і проникли-
вістю ε1(ω), оточена двома напівбезмежними 
середовищами з проникливостями  ε0(ω) і ε2(ω) 
відповідно. Граничний перехід у рівнянні (14) 
здійснюється покладанням l=qR, де q відіграє 
роль хвильового числа. Тоді з рівняння (14) отри-
мується 
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звідки знаходиться дисперсійне рівняння для 
інтерфейсних частот плоскої наноплівки, оточе-
ної двома напівнескінченними середовищами 
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2110
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Якщо діелектричні проникливості середовищ, які 
оточують плівку, збігаються ε0(ω)=ε2(ω), то рів-
няння (16) розпадається на два рівняння 
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∆±=
ωε+ωε
ωε−ωε qe

10

10 ,              (17) 

які еквівалентні відомим [4] рівнянням для ін-
терфейсних частот плівки ε1(ω) у середовищі 
(ε0(ω)) 
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Ще два граничних випадки отримуються з рів-
няння (14), якщо 

а) 0,00 ≠∆→r    б) ( ) ( ) ( )ωε+=ωε 21 1ll .  (19) 
Аналіз фононного спектра в системах з ядром і 
одним шаром показує, що в них частоти обме-
жених коливань не залежать від розміру ядра і 
товщини шару, а частоти інтерфейсних коливань 
залежать лише від відношення r1/r2. 

Розрахунок фононного спектра виконувався 
для систем HgS/CdS/H2O та CdS/HgS/H2O. На 
рис.2 наведено залежності енергій фононів від 
квантового числа l при ∆/r0=1. 

З рис.2 видно, що І-фононні спектри обох сис-
тем містять по три вітки зі слабкою дисперсією. 
У системі HgS/CdS/H2O одна вітка знаходиться 
між енергіями ΩTHgS і ΩLHgS, а дві вітки між енер-
гіями ΩTCdS і ΩLCdS. У системі CdS/HgS/Н2О – 
навпаки. Така картина спричинена тим, що межа 
між двома напівпровідниковими середовищами 
зумовлює існування двох І-фононних віток: одну 
між енергіями ΩTHgS, ΩLHgS, а другу між ΩTCdS, 
ΩLCdS. Межа між напівпровідником і діелектри-
ком зумовлює існування однієї вітки І-фононів в 
області енергій тих фононів, які є у кристалі, що 
межує з діелектриком. 

На рис.3 наведено залежність енергій інтер-
фейсних фононів Ωls у системах CdS/HgS/H2O і 
HgS/CdS/H2O від товщин оболонок HgS і CdS 
відповідно при різних значеннях l і при r0=5. Як 
видно з рис.3.а,б залежності енергій інтерфейс-
них фононів і від l і від ∆ – слабка. 

а)
H2OHgS CdS

    

б)
H2OHgSCdS

   

2 4 6 8 10
20

25

30

35

40

45

50

55

 
Ω

γl
 , 

 м
еВ

ΩT(HgS)

ΩL(HgS)

ΩT(CdS)

ΩL(CdS)

l                  2 4 6 8 10
20

25

30

35

40

45

50

55

 
Ω

γl
 , 

 м
еВ

l

ΩT(HgS)

ΩL(HgS)

ΩT(CdS)

ΩL(CdS)

 
Рис.2. Спектр обмежених ΩL і інтерфейсних Ωl фононів у наносистемах HgS/CdS/Н2О (а),  CdS/HgS/Н2О (б) при ∆/r0=1. 
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Рис.3. Залежність спектра  інтерфейсних фононів від товщини оболонки HgS при різних значеннях квантового 
числа l у наногетеросистемах  HgS/CdS/H2O (а), СdS/HgS/H2O (б). 

в) Система з ядром і двома наношарами у 
масивному середовищі. 

Згідно з загальною теорією фононний спектр 
буде містити 4 (за кількістю складових) енергії 
обмежених фононів і 6 гілок енергій інтерфей-
сних фононів, які визначаються дисперсійним 
рівнянням 
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Розрахунок фононного спектра систем з різними 
комбінаціями шарів HgS, CdS, ZnS у воді показує 
таке (рис.4). Оскільки такі системи містять по три 
напівпровідникових середовища, а одне (зовніш-
нє) є діелектриком, то їх фононний спектр скла-
дається з енергій трьох обмежених оптичних 
фононів і п'яти гілок інтерфейсних фононів зі 
слабкою дисперсією. 

З рис.4 видно, що знаки дисперсії фононних 
гілок залежать від порядку розташування матері-
алів у шарах. Пара інтерфейсних віток, зумовле-
них межею розділу середовищ, завжди розташо-
вана так, що одна з них знаходиться між енергія-
ми ΩL і ΩT одного середовища, а інша – другого. 
Якщо ж напівпровідникове середовище межує з 
діелектриком, то замість пари виникає лише одна 
вітка інтерфейсних фононів, яка знаходиться між 
енергіями ΩL і ΩT цього ж напівпровідникового 
середовища. Залежність енергій усіх інтерфейс-
них фононів від геометричних розмірів усіх скла-
дових сферичних наногетеросистем дуже слабка, 
що ілюструє рис.5. 

Фононний спектр періодичних сферичних 
наногетероструктур, які містять два напів-
провідникові матеріали. 

На основі загальної теорії розраховано спектр 
періодичних сферичних наногетероструктур, які 
складаються: а) з ядра HgS, кількох періодів 
CdS/HgS і зовнішнього середовища CdS; б) з ядра 
CdS, кількох періодів HgS/CdS і зовнішнього 
середовища HgS. Результати розрахунків наведені 
на рис.6. Аналіз показує таке. Фононний спектр 
сферичної наногетероструктури з 3N періодами 
з двох напівпровідникових матеріалів містить 
енергії двох обмежених фононів і чотири серії 
віток І-фононних енергій. У системах, що роз- 
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Рис.4 Фононний спектр наносистем з компонентами HgS, CdS, ZnS у воді при nHgS=nCdS=nZnS=5. 
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Рис.5. Залежнiсть енергій I-фононів при l =1 вiд геометричних розмiрiв гетеросистеми β-CdS/HgS/ZnS/H2O: від 
радіуса ядра CdS (nHgS=5, nZnS=5) (a); від товщини оболонки HgS (rCdS=5, nZnS=5) (б); від товщини оболонки ZnS 
(rCdS=5, nHgS=5) (в). 

 

1 2 3 4 5

25

35

40

45

50

55

 

} I

ΩL(CdS)

ΩT(CdS)

ΩL(HgS)

ΩT(HgS)

} IV
} III

} II

Ω
γl
 , 

 м
еВ

l 1 2 3 4 5

25

35

40

45

50

55
lV

lll

ll

l

}
}

}

}

 
Ω

γl
 , 

 м
еВ

l 1 2 3 4

25

35

40

45

50

55
lV

lll

ll

l

}
}

}

}

 
Ω

γl
 , 

 м
еВ

l  
а)    б)     в) 
 

1 2 3 4 5

25

35

40

45

50

55

 

l

Ω
γl
 , 

 м
еВ

 1 2 3 4 5

25

35

40

45

50

55

 
Ω

γl
 , 

 м
еВ

l  1 2 3 4

25

35

40

45

50

55

5 l

 
Ω

γl
 , 

 м
еВ

 
г)     д)     е)  

 
Рис.6. Фононний спектр періодичних наноструктур для гетеросистем: CdS/HgS з одно- (а), дво- (б), і трикратним 
(в) періодом (rядра=5aHgS, nCdS=15, nHgS=5); HgS/CdS з одно- (г), дво- (д), і трикратним (в) періодом (rядра=5aCdS, 
nHgS=15, nCdS=5). 
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глядаються, дві нижні (І, ІІ) з цих серій знахо-
дяться між енергіями ΩLHgS і ΩTHgS, а дві верхні 
(ІІІ, ІV) – між ΩLCdS і ΩTCdS. При цьому дисперсії 
всіх віток І і ІІ серій позитивні, а ІІ і ІV – негатив-
ні. Системи типу а) мають по N+1 вітці у І і ІV 
серіях і по N віток у ІІ і ІІІ серіях. У системах 
типу б) – навпаки. 

З рис.6 видно, що зі збільшенням кількості 
періодів відстань між рівнями фононних енергій 
у серіях зменшується. Так, у серіях І, ІІІ поступо-
во додаються гілки з меншою величиною енергії, 
не змінюючи положення тих віток, що виникли 
при меншій кількості періодів. У серіях ІI, ІV 
з'являються гілки з більшою енергією у порів-
нянні з тими фононними гілками, що існують у 
наногетеросистемі при N=1. Зрозуміло, що при 
великому числі періодів N у сферичній наноге-
теросистемі відстань між вітками у серіях стане 
настільки малою, що спектр можна буде вважати 
квазінеперервним, тобто виникнуть зони І-фонон-
них енергій. 

Як показує розрахунок, зміна геометричних 
розмірів складових наногетеросистеми слабо 
впливає на спектр її І-фононів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ВОЛЬТ-ВАТНОЇ  ЧУТЛИВОСТІ   
АНІЗОТРОПНОГО ОПТИКОТЕРМОЕЛЕМЕНТА   

ПРИ  АНТИПАРАЛЕЛЬНИХ НАПРЯМКАХ   
ГРАДІЄНТА  ТЕМПЕРАТУРИ  ТА  ПРОМЕНЕВОГО ПОТОКУ 

Проведено розрахунок електрорушійної сили анізотропного оптикотермоелемента і дослі-
дження його вольт-ватної чутливості для випадку антипаралельних напрямків градієнта темпе-
ратури та променевого потоку. 

The calculation of electromotive force for anisotropic optical thermoelement and investigation of it 
volt-watt sensitivity are carried out for case of antiparallel directions of temperature gradient and 
beam flow. 

Розглянемо анізотропний оптикотермоелемент 
(АОТ) у вигляді пластини 1 форми прямокутно-
го паралелепіпеда із заданими розмірами a, b, c 
(рис.1), виконаного із матеріалу, що вважається 
анізотропним за коефіцієнтами ЕРС  і термо-
провідності  [1,2], які у лабораторній системі 
координат {XYZ}, повернутій відносно кристало-
графічної системи {X′Y′Z′} на кут ϕ у площині 
XOY  і мають вигляд 
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На верхню грань даного термоелемента падає 
променевий потік густиною q0. Нижня грань пе-
ребуває в контакті з термостатом 2 товщиною b1 
і коефіцієнтом поглинання γ1 при температурі 
Т=Т0. Бічні грані пластини адіабатично ізольовані 
і не враховуються крайові ефекти (a=c>>b). Роз-
поділ температури в об’ємі пластини знайдено із 
основного рівняння теплопровідності [3] в на-
ближенні χ11>χ12, χ22>χ21 для стаціонарного ви-

падку 0=∂
∂

t
T  у вигляді [4]: 

 
Рис.1 Схема анізотропного оптикотермоелемента: 
1 – пластина з анізотропного матеріалу, 2 – термо-
стат, 3 – електровиводи. Праворуч - лабораторна 
система координат {XYZ} і орієнтація кристало-
графічних осей {X'Y'Z'} пластини 2. 
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Однорідний монохроматичний променевий 
потік густиною q0 і довжиною хвилі λ викликає 
у пластині появу поперечної складової напруже-
ності термоелектричного поля 

y
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Дослідження вольт-ватної чутливості анізотропного оптикотермоелемента 

Електрорушійна сила ε згідно [5] визначається 
співвідношенням 

∫ ∫ ∫=ε
b c a

T
x dxEdzdy

bc 0 0 0

1 .                  (5) 

Підставляючи (4) в (5) із врахуванням (3), 
одержимо після інтегрування вираз для попереч-
ної термоелектрорушійної сили АОТ у такому 
вигляді 
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Вольт-ватна чутливість S0 АОТ визначається 
співвідношенням 

.)12(th
)12(

)12()12(

e14

)e1()e1(11

22

11

11

22

0 2
2

22

2

2211

11
2

2

22

12

0
0


















−








 π+
χ
χ

χ
χ

π+
×













×












γ+

π+π+

+
χ
αγ

+

+







−+−

γ
−

χ
α

=
ε

=

∑
∞

=

γ−

γ−γ−

b
a

bk
k

a

a
k

a
kbca

bcacq
S

k

a

ab

 

З аналізу (7) випливає, що: 
а) для випадку оптичного пропускання (γb<<1) 
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б) для випадку об′ємного поглинання (γb≈1) 
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(6)
в) для випадку поверхневого поглинання (γb>>1) 
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(10)

(7) Аналогічні вирази вольт-ватної чутливості S0 
для відповідних режимів роботи АОТ одержуємо 
для випадку одномірного розподілу температу-
ри [6]: 
а) γb<<1 
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Аналіз співвідношень (7)-(13) показує, що на 
відміну від одномірного розподілу температури 
[6], при якому величина вольт-ватної чутливості 
(11)-(13) залежить тільки від коефіцієнтів термо-
ерс α12 і термопровідності χ22, у випадку двомір-
ного розподілу температури (3) для розглянутого 
наближення вона залежить і від коефіцієнтів 
термоерс α11 і термопровідності χ11 згідно (8)-(10), 
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що, в свою чергу, приводить до збільшення вели-
чини вольт-ватної чутливості в порівнянні з (11)-
(13). Крім того, із виразів (7)-(13) видно, що 
вольт-ватна чутливість S0 АОТ залежить не тільки 
від властивостей матеріалу (коефіцієнтів термо-
ерс αij і теплопровідності χij, i,j=1, 2, 3), але й 
від геометричних розмірів АОТ. При зменшені 
ширини с пластини спостерігається зростання 
її вольт-ватної чутливості. 

На рис.2, 3 наведено графіки залежності вольт-
ватної чутливості S0 АОТ із СdSb (a=c=10-2 м, 
α=7⋅10-4 В/К, α⊥=5,5⋅10-4 В/К, χ=1 Вт/(м⋅К), 
χ⊥=2 Вт/(м⋅К) від γb у випадку оптичного про-
пускання (γ=10+2 м-1) і поверхневого поглинання 
(γ=105 м-1) відповідно. 

Рис.2. Залежність вольт-ватної чутливості S0 АОТ, 
виготовленого з CdSb, від γb для випадку оптичного 
пропускання. 

Рис.3. Залежність вольт-ватної чутливості S0 АОТ, 
виготовленого з CdSb, від γb для випадку поверхне-
вого поглинання. 
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КІНЕТИЧНІ  ЕФЕКТИ  У  ВЛАСНОМУ  НАПІВПРОВІДНИКУ  Hg3In2Te6 
ПРИ  ВРАХУВАННІ  РОЗСІЯННЯ  НОСІЇВ  ЗАРЯДУ   

НА НЕЙТРАЛЬНИХ  ЦЕНТРАХ  І  АКУСТИЧНИХ  ФОНОНАХ 

У наближенні часу релаксації при врахуванні сумісної дії розсіяння носіїв заряду на акустич-
них коливаннях гратки і нейтральних центрах одержано для кінетичних коефіцієнтів вирази, 
придатні для аналізу експериментальних мікроскопічних характеристик власних напівпровідників. 
На основі зіставлення розрахункових і дослідних даних з температурних залежностей електро-
провідності, коефіцієнтів Холла і Нернста-Етінгсгаузена визначено залежності концентрації та 
дрейфової рухливості носіїв заряду від температури для нелегованих і легованих оловом криста-
лів Hg3In2Te6. 

Using relaxation time approximation and taking into account both charge carries scattering on the 
lattice acoustic vibrations and the neutral centers as well we obtained the expressions for kinetic coef-
ficients suitable for analysis of experimental microscopic characteristics of intrinsic semiconductors. 
The dependencies of concentration and drift mobility of charge carries for undoped and tin doped 
Hg3In2Te6 compounds on temperature were determined comparing the calculated and experimental 
data from temperature dependencies of conductivity, Hall and Nernst-Ettingshausen coefficients. 

Напівпровідникова сполука Hg3In2Te6 є анало-
гом In2Te3, що в останні роки інтенсивно дослі-
джується. Вона відноситься до класу дефектних 
структур типу сфалериту, в катіонній підгратці 
якої знаходиться велика кількість (∼1021см-3) 
електрично нейтральних стехіометричних вакан-
сій [1]. Через їх наявність, енергетичний спектр 
носіїв заряду в Hg3In2Te6 подібний до спектра 
невпорядкованих систем – у забороненій зоні 
утворюються хвости густини станів. Існування 
області власних локалізованих станів біля країв 
зон, які не відрізняються від електронних і дірко-
вих пасток, підтверджено результатами ком-
плексних досліджень властивостей Hg3In2Te6 
[2]. Зокрема, в [3] показано, що має місце по-
мітне поглинання світла при енергії квантів 
hν<Eg, а спектральна залежність коефіцієнта по-
глинання α в Hg3In2Te6 описується законом 
α~exp[(Eg–hν)/∆], де характеристична енергія 
урбахівського поглинання ∆=(14÷17) меВ при 
300К. Розмиття краю поглинання й експонен-
ційна залежність α від енергії фотонів свідчать 
про існування навіть при відсутності легування 
великомасштабних флуктуацій кристалічного 
потенціалу, який звичайно має місце в сильно і 
повністю компенсованих напівпровідниках 

[4]. Важливо, що структура кристалічної гратки 
Hg3In2Te6 визначає електричну неактивність вве-
дених домішок і підвищену стійкість матеріалу 
до дії іонізуючих випромінювань [5]. Перерахо-
вані вище особливості властивостей Hg3In2Te6 
викликають значний інтерес до більш глибокого 
вивчення мікроскопічних процесів у цьому мате-
ріалі як з фундаментальної, так і прикладної то-
чок зору. 

У даний час досить добре розвинута мікро-
скопічна теорія явищ переносу, що враховує пар-
ціальний вплив дефектів кристалічної гратки на 
величину кінетичних коефіцієнтів у напівпровід-
никах (див., наприклад, [6,7]). Що ж стосується 
коректного врахування одночасної дії декількох 
розсіюючих центрів, то відповідна задача при 
наявності непружних механізмів розсіяння вирі-
шена за допомогою варіаційного методу в робо-
тах П.М. Томчука і його школи [8]. Якщо ж у на-
півпровіднику переважним є розсіяння носіїв на 
акустичних фононах та іонах домішки, то подібна 
задача в наближенні часу релаксації розглядалася 
у роботах [9,10], де отримано вирази для електро-
провідності σ, коефіцієнту Холла R, термоерс α 
і коефіцієнту Нернста-Етінгсгаузена Q для напів-
провідників з одним і двома типами носіїв заряду. 

Як випливає з викладеного вище і результатів 
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роботи [5], домінуючими механізмами розсіяння 
носіїв заряду у Hg3In2Te6 в області власної про-
відності є акустичні фонони і нейтральні центри. 
Теорії, яка враховувала би одночасний вплив цих 
механізмів розсіяння на величину кінетичних 
коефіцієнтів у напівпровідниках, наскільки нам 
відомо, не існує. Вирішенню цього питання саме 
і присвячена дана робота. У теоретичній частині 
нами для однорідного напівпровідника при наяв-
ності слабких електричного і магнітного полів у 
наближенні часу релаксації отримано вирази для 
σ, R, α і Q, коли домінуючим є розсіяння носіїв 
на нейтральних центрах і акустичних фононах. 
У другій частині роботи на основі зіставлення 
теоретичних і експериментальних даних по тем-
пературній залежності кінетичних коефіцієнтів 
знайдено значення параметрів нелегованих і ле-
гованих оловом кристалів Hg3In2Te6 і проведено 
обговорення отриманих результатів. 

Теоретична частина 
Врахуємо те, що Hg3In2Te6 – прямозонний 

напівпровідник із ізотропним параболічним зако-
ном дисперсії енергії носіїв [3]. Тоді в наближен-
ні напівпровідника з одним типом носіїв вираз 
для сумарного часу релаксації при врахуванні 
зазначених механізмів розсіяння можна предста-
вити у вигляді: 
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Тут ul –рухливість носіїв заряду при розсіянні 
тільки на акустичних коливаннях решітки, uн – 
рухливість носіїв заряду при розсіянні тільки на 
нейтральних центрах, ε – енергія носіїв заряду, а 
інші позначення загальноприйняті. Вирази для 
ul і uн наведені в [6-8,11]. 

Якщо струм у напівпровіднику зумовлений 
наявністю електронів і дірок, то для узагальнення 
(1)-(3) необхідно ввести час релаксації, ефектив-
ну масу і рухливості електронів (τ-, m-, , ) 

і дірок (τ+, m+, , ), а також відповідні до (2) 
параметри γ- і γ+, які для врахованих механізмів 
розсіяння носіїв зв'язані між собою співвідно-
шенням: 
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Використовуючи методику [9,10], можна пока-

зати, що в прийнятому наближенні для власного 
напівпровідника вирази для σ, R, Q і α такі: 
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Тут ширина забороненої зони εg=(0,8-2)⋅10-4 eB 
[5], величина b задається співвідношенням: 

( 2/5// −+
+− == mmuub ll ) ,           (10) 

а формули для Gi(γ±) наведені у додатку. 
Використовуючи (4)-(7), можна показати, що 

величина 
σR

Q
k
e2  є складною функцією тільки від 

однієї змінної γ+. У граничних випадках наявності 
одного типу носіїв (b=0), або при відсутності яко-
гось із механізмів розсіяння (γ=0, γ=∞) вирази 
(5)-(8) набувають вигляду для σ, R, Q і α у відпо-
відності із звичайною теорією атомних напівпро-
відників [6-8]. 

Обговорення результатів 
Одержані вирази (5)-(8) дають можливість на 

основі зіставлення дослідних і розрахункових 
даних по температурній залежності σ, R, Q і α 
визначити параметри кристалів Hg3In2Te6, а саме: 
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залежності від температури рухливостей елек-
тронів і дірок, а також концентрації носіїв заряду 
(рис.1,2). При цьому в теоретичних розрахунках 
враховувалося, що в досліджуваних кристалах 
відношення маси дірок до маси електронів не за-
лежить від температури і становить m+/m-≈2,5 [5]. 

Для проведення експериментальних дослі-
джень нами використовувалися монокристалічні 
зразки Hg3In2Te6, вирощені методом Бріджмена. 
Оскільки типові залежності σ, R і α від оберненої 
температури для нелегованих кристалів Hg3In2Te6 
наведені в попередній праці [5] одного із авторів, 
то на рис.1 ( криві 3,4) подані тільки експеримен-
тальні результати для температурних залежностей 
безрозмірного поля Ey(T)=eQH/k для нелегова-
ної та легованої оловом напівпровідникової спо-
луки Hg3In2Te6. 

Як видно із рис.1, в усьому дослідженому ін-
тервалі температур, ефект Нернста-Етінгсгаузена 
має від’ємний знак. При цьому в області власної 
провідності, коли не змінюється співвідношення 
концентрацій електронів і дірок, з підвищенням 
температури величина Ey зростає завдяки прева-
люючому впливу в формулі (7) доданку, пропор-
ційного T-1, а також за рахунок зменшення, як 
буде показано далі, рухливості дірок. 

З рис.1 також випливає, що концентрація но-
сіїв заряду в Hg3In2Te6 (криві 1 та 2) зростає з 
температурою від 3,73⋅1017 м-3 при 239К до 3,54× 
×1020 м-3 при 407К. Легування кристалів (NSn= 
=8⋅1025 м-3) приводить до збільшення концентра-
ції носіїв, яка у даному випадку змінюється від 
4,26⋅1018 м-3 при 241К до 5,1⋅1020 м-3 при 382К. 

На рис.2, як приклад, наведена температурна 
залежність рухливості дірок у нелегованих (крива 
1) і легованих оловом (крива 2) Hg3In2Te6. Видно, 
що у вихідному матеріалі при Т<280К доміную-
чим є розсіяння носіїв заряду на нейтральних 
центрах, а при Т>330К – на акустичних фононах. 
При 280К<Т<330К обидва із перерахованих ме-
ханізмів вносять суттєвий вклад у величину рух-
ливості. Легування кристалів приводить не тільки 
до зменшення рухливості за величиною (крива 2), 
але й змінює хід температурної залежності u+. 
При цьому в усьому досліджуваному інтервалі 
температур роль нейтральних центрів у процесі 
розсіяння носіїв заряду зростає. Відношення рух-
ливостей електронів і дірок (b= u-/u+) як у вихід-
ному (крива 3), так і в легованому матеріалі (кри-
ва 4) зростає зі збільшенням температури. Харак-
терно, що легування більше впливає на величину 
температурної залежності дірок ніж електронів. 
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Рис.1.Температурні залежності концентрації носіїв 
заряду n зразків Hg3In2Te6, які нелеговані (1) і ле-
говані Sn (2), а також безрозмірного поля Нернста-
Етінгсгаузена Ey для таких же зразків (криві 3, 4 
відповідно). 
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Рис.2. Температурні залежності рухливості дірок 
u+ зразків Hg3In2Te6, які нелеговані (1) і леговані 
Sn (2), а також відношення рухливостей електронів 
і дірок b для тих же зразків (криві 3, 4 відповідно). 

T, K 

Відзначимо, що при Т≈250К величина b для лего-
ваного матеріалу майже дорівнює аналогічній 
величині для нелегованих кристалів. Це підтвер-
джує те, що при зазначених температурах роль 
фононного механізму у процесах розсіяння носіїв 
заряду у досліджуваних кристалах не така сут-
тєва. 

Висновок 
У роботі отримано вирази для кінетичних кое-

фіцієнтів, які враховують одночасний вплив роз-
сіяння носіїв заряду на акустичних фононах і 
нейтральних центрах і дають змогу визначити 
параметри напівпровідника в області власної про-
відності. Показано, що у кристалах Hg3In2Te6 і 
Hg3In2Te6<Sn> при Т<250К домінуючим меха-
нізмом є розсіяння носіїв заряду на нейтральних 
центрах. Зі збільшенням температури зростає 
роль фононного механізму у розсіянні електронів 
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і дірок. Величина відношення рухливостей b для 
досліджуваних кристалів збільшується із ростом 
температури.  

Додаток 
Вирази для величин Gi(γ±): 
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ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ЕПІТАКСІЙНИХ  ГОМО–  
І  ГЕТЕРОСТРУКТУР  НА  ОСНОВІ In4(Se3)1-xTe3x 

Методом рідинної епітаксії отримані р-n-переходи і гетеропереходи на основі кристалів 
In4(Se3)1-xTe3x, чутливі до випромінювання у близькій ІЧ-області спектра (1,0÷2,5 мкм). Пока-
зана можливість керування положенням довгохвильової границі фоточутливості. Виміряні ос-
новні параметри фоточутливих елементів у діапазоні температур 150÷293 К. Виготовлені фото-
елементи мають високу виявну здатність, відрізняються малою постійною часу і незначною 
зміною її у широкому температурному інтервалі. 

On the base of In4(Se3)1-xTe3x single crystals p-n-junctions and heterojunctions sensible to the irra-
diation in the near IR-spectrum (1,0÷2,5 µm) are obtained by liquid phase epitaxy. A possibility to 
control the long wave photosensitive limit is shown. Main parameters of photosensitive elements in the 
temperature region 150÷293 К are measured. Constructed photoelements have high reveal ability, low 
time constant that practically does not change in a wide temperature range. 

Селенід індію – перший анізотропний напів-
провідник, у якому експериментально виявлено 
поперечний ефект Дембера (ПЕД). На його основі 
виготовлені фоточутливі елементи з максимумом 
фоточутливості (ФЧ) при λmax=1,6 мкм. Викорис-
тання кристалів твердих розчинів In4(Se3)1-xTe3x 
дозволило розширити область фоточутливості у 
довгохвильову область спектру. Незважаючи на 
переваги фотоелементів на основі ПЕД, їх фото-
чутливість на порядок менша, ніж фоторезисторів, 
виготовлених з цього ж матеріалу. Фотоелементи 
на основі ПЕД можливо виготовити тільки з ма-
теріалів тих складів, з яких можна виготовити 
однорідні кристали, без включень інших фаз і 
значної розорієнтацій блоків, які зменшують ані-
зотропію електропровідності. Крім цього, для ви-
готовлення фотоелементів на основі ПЕД необ-
хідно вирізати зразки з анізотропного матеріалу 
під певними кутами до головних кристалографіч-
них напрямків, а зумовлює ускладнення процесу 
виготовлення і зменшення механічної стійкості 
фотоелементів. 

Використання p-n-переходів і гетеропереходів 
(ГП) дозволяє виготовити фотоелементи з біль-
шою чутливістю і меншою інерційністю. Необ-
хідними умовами для виготовлення таких еле-
ментів є наявність матеріалів з різним типом про-
відності, а також сумісність інших параметрів, 
з яких основні – однакова кристалічна структура 

і постійні кристалічних граток. Напівпровідни-
кові матеріали In4Se3, In4Te3 і тверді розчини на 
їх основі In4(Se3)1-xTe3x задовольняють ці умови. 
Кристали In4Se3 можна вирощувати як n- так і 
р-типу провідності, а In4(Se3)1-xTe3x і In4Te3 тіль-
ки р-типу провідності. Ці матеріали відносяться 
до ромбічної сингонії з незначною невідповідні-
стю постійних гратки. Важлива перевага цих ма-
теріалів для виготовлення фотоелементів – ви-
сока фоточутливість при кімнатній температурі. 
Отже використання зазначених гетеропереходів 
дозволяє виготовити фоточутливі прилади, які 
працюють без охолодження. 

Важливою умовою для виготовлення таких 
приладів є шаруватість матеріалів. Це дозволяє 
виготовляти методом сколювання по площині 
спайності (100) досконалі поверхні з малою гус-
тиною поверхневих станів, тобто усунути цілий 
ряд додаткових технологічних операцій. 

Сполука In4Se3 має більшу ширину забороне-
ної зони (0,67 еВ) у порівнянні з In4Te3 (0,48 еВ), 
і відповідно більшу фоточутливість. Нанесення 
In4Se3 на поверхню In4Te3 або In4(Se3)1-xTe3x може 
використовуватись для розширення області спек-
тральної чутливості фотоприймача і виготовлених 
на їх основі гетеропереходів. Шари р-типу про-
відності In4Se3, In4(Se3)1-xTe3x та In4Te3 вирощу-
вались на монокристалічних підкладках n-In4Se3 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 79. Фізика.Електроніка. 19



Т.А.Волянська, Б.М.Грицюк, Т.С.Мошкова, І.М.Раренко, В.М.Стребежев, Т.В.Паламар 

методом рідинної епітаксії (РЕ). У якості металів 
розчинників використовувались індій і вісмут. 
В якості підкладок використано шайби діаметром 
8-10 мм, сколоті у площині (100) товщиною біля 
1 мм. Концентрація носіїв струму у шайбах зна-
ходилась у межах (2-6)⋅1016 см-3. 

Епітаксія проводилась у замкнутому об'ємі 
заповненому спектрально чистим воднем. Шари 
In4Se3 вирощувались у температурному інтервалі 
800÷780К зі швидкістю охолодження 1 К/хв, а 
шари In4(Se3)1-xTe3x і In4Te3 в інтервалі 740÷730 К 
зі швидкістю охолодження 0,5 К/хв. Товщина ша-
рів, вирощених у таких умовах, складала 20-30 
мкм. Топографія поверхні нарощених шарів і їх 
склад досліджувались методами растрової елек-
тронної мікроскопії та електронно-зондового 
мікроаналізу. У результаті проведених досліджень 
встановлено відповідність складу нарощених ша-
рів вихідному матеріалу. На поверхні шарів спо-
стерігались морфологічні нерівності у вигляді 
уступів, витягнутих у напрямку (001). 

Після виготовлення фоточутливих елементів 
проводилось травлення бокових граней. Це до-
зволлило підвищити чутливість у 5-6 разів. Трав-
ник складався з 19 частин оцтової кислоти, наси-
ченої лимонною кислотою, та 1-ї чистини брому. 
Травник використовувався для In4(Se3)1-xTe3x при 
х=0,20. Перед промиванням зразки заливалися 
насиченим розчином лимонної кислоти в оцтовій. 
Промивка проводилась у декількох ванночках 
зі спиртом. Швидкість травлення 0,5-0,8 мкм/хв. 
Перед травленням робочі поверхні фотоелементів 
захищалися хімічно стійким лаком ХВ–784, який 
знімали після травлення. Контакти отримувалися 
пайкою індію на сколоту поверхню і осадженням 
міді з розчину CuSO4 у присутності індію з на-
ступною пайкою на нанесений шар. Вольт-ам-
перна характеристика (ВАХ) вимірювалась на 
постійному і змінному струмі. Коефіцієнт ви-
прямлення для p-n-переходів на основі In4Se3 при 
кімнатній температурі невеликий (К=2-4). При 
охолодженні коефіцієнт випрямлення К збільшу-
ється і складає максимальну величину при 250-
260 К. Для фоточутливого елемента n-In4Se3– 
p-In4(Se3)0,98(Te3)0,02 К=9,2 при 257 К (вимірю-
вання проводилося в інтервалі температур 225÷ 
293 К). 

Спектральний розподіл ФЧ отриманих фото-
чутливих елементів досліджувався за допомогою 
установки на основі однопроменевого ІЧ-спект-
рометра. Випромінювання модулювалося з час-

тотою 370 Гц і фокусувалося на зразку лінзою з 
LiF. Приконтактні області екранувалися. Для 
низькотемпературних вимірів використовувався 
азотний кріостат з вікнами із CaF2. Вимірювання 
проводилися селективним мікровольтметром у 
режимі генерації фото-е.р.с. Параметри фото-
чутливих елементів визначались на установці 
К54.410 із джерелом А при частоті модуляції ви-
промінювання 800 Гц. 

Фоточутливі елементи, виготовлені на основі 
отриманих РЕ гомо- і гетеропереходів з викорис-
танням кристалів In4Se3, In4Te3, In4(Se3)1-xTe3x, 
чутливі до ІЧ-випромінювання у спектральному 
діапазоні 1,0÷2,5 мкм при кімнатній температурі 
(рис.1). Найбільший зсув ФЧ у довгохвильову 
область (до λ=2,5 мкм), у порівнянні з фоторезис-
торами і фотоелементами на основі ПЕД із In4Se3, 
спостерігається для гетеропереходів p-In4Te3–
n-In4Se3. Спектральна залежність фото-е.р.с. у 
цьому випадку – більш складна з трьома макси-
мумами: при λ=1,4 мкм, λ=1,8 мкм і λ=2,2 мкм 
(дивись роботу [1]). 

Вимірювання у кріостаті на установці К54.410 
з джерелом випромінювання А дозволили визна-
чити температурну залежність відношення сиг-
налу фото-е.р.с. до напруги шуму. На рис.2 зо-
бражена температурна залежність відношення 
Vc/Vш для РЕ гетеропереходу, отриманого нане-
сенням на p-In4(Se3)0,98(Te3)0,02 шару n-In4Se3 при 
різних напругах зміщення. Незначне охолодження  
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Рис.1. Спектральна залежність фоточутливості р-n-
переходу, отриманого РЕ n-In4Se3 на p-In4Se3. 
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 Фотоелектричні властивості епітаксійних гомо– і гетероструктур на основі In4(Se3)1-xTe3x 

 
Рис.2. Температурна залежність відношення напруги 
сигналу фото-е.р.с. до напруги шуму для РЕ гетеро-
переходу, отриманого нанесенням шару n-In4Se3 на 
p-In4(Se3)0,98(Te3)0,02, при різних напругах зміщен-
ня: 0 В (1), 2 В (2), 5 В (3). 

 
Рис.3. Температурна залежність часу наростання τн 
(1) і спаду фоточутливості τсп (2) для p-n-переходу 
n-In4Se3-p-In4Se3. 

приводить до зростання ФЧ більш ніж на поря-
док. Величина відношення Vc/Vш збільшується 
при зростанні напруги зміщення на p-n-переході, 
проте для отримання максимального відношення 
потрібне охолодження до більш низької темпе-
ратури (рис.2, крива 3). В режимі генерації фото-
е.р.с. максимальне значення Vc/Vш досягається 
при температурі 230 К, яку можливо отримати 
при використанні термоелектричного охолоджу-
вача. Відзначимо, що для p-n-переходів на основі 
CdSb, які чутливі приблизно у цьому ж спект-
ральному діапазоні, отриманих за допомогою 
освітлення лазером, для досягнення такої чутли-
вості необхідне охолодження до 90 К. 

Vc/Vш 

Постійні часу наростання і спаду фоточутли-
вості вимірювались у температурному інтервалі 
290÷150 К. Вони відрізняються малою величи-
ною і незначною зміною із температурою (рис.3). 
Вимірювання проводилися при освітленні фото-
елементів імпульсами тривалістю 20-30 мкс від 
світловода АЛ 107. Висока стійкість поверхні до 
дії навколишнього середовища дозволяє викорис-
товувати ФЕ без герметизації і без захисту по-
верхні. Для них характерна стабільність парамет-
рів упродовж тривалого часу. 

T, K 
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ВПЛИВ  УМОВ  ОТРИМАННЯ  НА  СТАБІЛЬНІСТЬ 
БАГАТОШАРОВИХ  ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ  ПОКРИТТІВ  

НА  БАЗІ  CdSb 

Досліджено умови отримання стабільних при низьких температурах інтерференційно-
абсорбційних ІЧ-фільтрів на монокристалічній підкладці з CdSb. 

The conditions for obtaining of stable at low temperatures interference-absorptive IR-filters on 
CdSb single crystal substrate are investigated. 

Для застосування в ІЧ-техніці актуальним є 
отримання багатошарових фільтрів на підкладках 
різних напівпровідникових матеріалів, які віді-
грають роль абсорбційних фільтрів і розширюють 
інтервал фонового пригнічення. З цією метою 
нами запропоновані інтерференційні фільтри на 
базі монокристалів CdSb з граничною довжиною 
хвилі λгр=2,5 і λгр=3,9 мкм. Водночас, з огляду на 
режим роботи матриці фотоприймачів, відповід-
них фільтрам, від останніх часто вимагається 
кріостійкість. 

Створення фільтра, що працює при знижених 
температурах, вимагає особливої міцності плів-
кових покриттів і конструкції загалом. Задача 
отримання стабільних механічно і за спектраль-
ними характеристиками фільтрів розв'язували вже 
на стадії розрахунків інтерференційного покриття. 
Вибір матеріалу підкладки та інтерференційного 
покриття визначає спектральні й експлуатаційні 
характеристики фільтра [1]. 

Були підібрані оптимальні пари матеріалів 
плівкових покриттів і проведені розрахунки, що 
забезпечували задані спектральні характеристи-
ки фільтра при мінімально можливій кількості 
напилених шарів. 

Технологічні режими виготовлення фільтрів 
коректували так, щоб зменшити основні причини 
деградації плівкових покриттів: внутрішні на-
пруження, пористість плівок, адсорбування воло-
ги у порах.  
В якості підкладок для інтерференційних філь-

трів нами вперше застосований CdSb високої 
структурної досконалості. Це напівпровіднико-
вий матеріал з граничною довжиною хвилі в об-

хвилі в області поглинання λгр=2,5 мкм, що 
має високий коефіцієнт заломлення n=4,3÷5,5, і 
теплопровідність χ=(1,1÷1,2)⋅10-2 Вт/(см⋅К). Ма-
ле значення χ для CdSb забезпечує перевагу у 
фотоприймальних пристроях, в яких необхідно 
зменшити теплове навантаження на холодиль-
ник з боку фотоприймальної площадки. 

Розроблені нами фільтруючі покриття для 
CdSb, мають специфічну особливість у конструк-
ції – наявність не одного, а двох матеріалів з низь-
ким показником заломлення у стопі: монооксид 
силіцію SiO і сульфід цинку ZnS. 

Для фільтрів на CdSb з ряду плівкоутворюю-
чих матеріалів вибрана пара з високим і низьким 
показником заломлення: Ge, SiO. 

Оптимізація оптичних характеристик фільтра 
досягається при включенні двох шарів ZnS – пер-
шого від підкладки, і останнього, що закриває 
стопу на границі з повітрям. Спектральні харак-
теристики фільтрів наведені на рис.1. Така 
конструкція поліпшує стабільність фільтра, оскі-
льки для плівок ZnS пористість менш характерна, 
вони мають щільноупаковану полікристалічну 
структуру [2]. 

Для зменшення пористості плівок, яка у вели-
кій мірі визначає надійність і тривалість експлуа-
тації інтерференційних покриттів, були вжиті у 
технологічному процесі такі заходи: 

1.Ретельне попереднє очищення й усунення 
шорсткості підкладок CdSb хіміко-механічним 
поліруванням (ХМП).  

ХМП проводили композиціями колоїдного 
кремнезему. Швидкість травлення для отримання 
дзеркальної поверхні становила 0,2-0,5 мкм/хв. 
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Вплив  умов  отримання  на  стабільність багатошарових  інтерференційних  покриттів на  базі  CdSb 

Рис.1 Спектральні характеристики пропускання ін-
терференційного фільтру на підкладці з CdSb: роз-
рахункова (1), експериментальна (2), після 5 років 
зберігання (5). 

Перевага цього методу перед механічним і хіміч-
ним поліруванням полягає в тому, що відсутні 
подряпини (характерні для механічного поліру-
вання), нерівності рельєфу висотою до декілька 
мікрон (хімічне полірування). Все це виключа-
ється за рахунок одночасного проходження про-
цесів окислення і полірування, оскільки мілко-
дисперсний аміноетоксіаеросил виконує одразу 
дві функції – м'яких абразивних порошків і ком-
плексоутворювача, що усуває продукти окислен-
ня із зони реакції [3]; 

2. Іонне травлення безпосередньо перед напи-
ленням плівок, прогрівання підкладок до 473К 
дозволяє вилучити з них адсорбовані поверхнею 
CdSb органічні речовини і гази. 

3. Проведення технологічного процесу у ва-
куумі не нижче за 1⋅10-6 торр і висока швидкість 
конденсації плівкоутворюючих матеріалів. 

4. Повільне, зі швидкістю 0,5-1 К/хв, протягом 
5 годин охолоджування фільтрів у високому ва-
куумі після напилення. Повільним охолоджуван-
ням забезпечувалося також зниження внутрішніх 
напружень у стопі, викликаних відмінністю кое-
фіцієнтів розширення шарів і підкладки, неодно-
рідною щільністю окремих дільниць шарів, їх 
реакціями із залишковими газами. 

При самоохолодженні всієї установки, відразу 
після завершення процесу напилення, на поверхні 
готових фільтрів спостерігалися мікроділянки 
відшарування у вигляді сітки здуття. Таке швидке 
охолоджування приводить до виникнення знач-
них внутрішніх напружень у покриттях, які зале-
жать також і від швидкості напилення. У шарах 
ZnS при повільному напиленні виникають роз-
тягуючі напруження. Збільшення швидкості оса-
дження знімає напруження у плівках ZnS, а у 
шарах SiO напруження змінюються від розтягу-
ючих до стискуючих [2]. Використання в техно-

логії заходів, указаних вище, в тому числі відпал 
готових фільтрів у високому вакуумі у процесі 
повільного охолоджування, веде до зменшення 
пористості плівок і зниження та взаємної компен-
сації напружень у стопі [4]. 
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Дослідження морфології поверхні плівок про-
водили на електронному растровому мікроскопі 
РЭМ-100У, при напрузі 15 кВ і струмі електрон-
ного зонду 10-11 А, зі збільшенням до 10000 разів. 
Для зняття електростатичного заряду з діелек-
тричних плівок SiO і ZnS застосовували напилен-
ня на них провідного покриття з карбону й срібла. 

Плівки з пористою структурою одержували 
на етапі відпрацювання технології при низьких 
(до 400К) температурах підкладки та при підго-
товці поверхні їх механічним поліруванням. Вони 
характеризувалися неміцністю, невідповідністю 
одержаних спектральних характеристик розра-
хунковим, зокрема, звужувався інтервал фоно-
вого пригнічення. Добитися стабілізації власти-
востей фільтрів вдалося оптимізацією очистки 
підкладок (ХМП, іонне травлення) і температур-
них режимів процесу. При цьому спостерігали 
поліпшення морфології поверхні плівок склад-
ників фільтра (рис.2). 
Конструктивно багатоканальний світлофільтр – 

матриця з фільтрів необхідних діапазонів геомет-
рично відповідній матриці фотоприймачів. Як 
діафрагму, яка задає геометрію світлових зон, 
використовували металізуюче покриття відпо-
відної форми. 

У зв'язку з цим нами були відпрацьовані два 
способи нанесення металізуючих покриттів і ви-
значена їх сумісність з шарами інтерференційного 
покриття, а також загальна міцність конструкції. 

а)                                        б) 
Рис.2 Морфологія поверхні плівок фільтра при 
підготовці підкладки: механічне полірування (а), 
ХМП (б). 
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Першим випробуваним способом нанесення 
металізуючого покриття був застосований метод 
осадження срібла з неціанистого електроліту. Для 
цього методом фотолітографії були сформовані 
вікна заданої форми, в які електролітично оса-
джували срібло. Швидкість осадження металу 
була в межах 10÷20 мкм/год, а вихід по струму 
90÷100%. Після завершення процесу сріблення 
залишки фоторезиста, що закривають світлові 
зони, змивали у розчині лугу і промивали деіоні-
зованою водою. 

Покриття зі срібла характеризувалися рівно-
мірністю, відсутністю ділянок відшарування або 
злущення, доброю сумісністю з матеріалом інтер-
ференційних шарів. Однак цей метод має ряд 
істотних недоліків: 
− забруднення оптичних вікон органічними ре-
човинами (фоторезистом); 

− трудністю нанесення малюнка при формуванні 
його з двох сторін. (Витримати оптимальні 
умови фотолітографії одночасно з двох сто-
рін підкладки дуже складно і практично не-
можливо). 
Тому нами відпрацьований метод металізації 

напиленням у високому вакуумі плівок різних 
металів на підкладку з CdSb. Металеве покриття 
напиляли через суміщені з двох сторін підкладки 
маски, зафіксовані на ній спеціальними пристро-
ями. Як матеріали для металізуючих покриттів 
були перевірені Ti, Al. Доброю сумісністю з під-
кладкою і плівками стопи зарекомендувало ме-
талізуюче покриття з алюмінію. Товщина плівки 
Al становила 0,06÷0,08 мкм. 

Стійкість фільтрів до перепадів температур 
перевіряли термоциклюванням в інтервалі темпе-
ратур 77÷373К у режимі термоудару, кількість 
термоциклів – 1000. Після термоциклювання на 
поверхні покриттів не спостерігалося ділянок 
деградації, спектральні характеристики зміню-
валися не значно. Те ж відноситься до фільтрів 
після двох років зберігання у звичайних умовах 
на повітрі. 

Більш істотні зміни у спектральній характе-
ристиці отримані після 5 років зберігання (рис.1). 
У цьому випадку при збереженні положення λгр 
і крутизни границі відрізання фільтра, знижується 
пропускання у довгохвильовій області робочого 
діапазону. Це можна пояснити ефектами старіння 
плівок – складових фільтра, розмиттям границь 
між плівками з високим і низьким показниками 
заломлення через взаємодифузії матеріалів. 

Можливо зробити висновок, що підбором 
матеріалів для фільтра, оптимізацією його кон-
струкції і технологічних режимів, удалося 
отримати стійкі у широкому діапазоні темпе-
ратур, механічно міцні, стабільні протягом бага-
тьох років по відношенню до процесів старіння 
у плівках, двохканальні відрізаючі фільтри на 
CdSb. 
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ВПЛИВ  ТЕРМІЧНИХ  ОБРОБОК  НА  ЧАС  ЖИТТЯ 
НЕРІВНОВАЖНИХ  НОСІЇВ  ЗАРЯДУ  В  Cz–Si 

У роботі вивчено еволюцію рекомбінаційно-чутливих параметрів: часу життя і довжини 
дифузії нерівноважних носіїв струму у кремнієвих зразках, які піддавались гетеруючим і тер-
мічним обробкам, що суттєво впливають на процеси преципітації кисню. На основі отриманих 
даних розроблено фізичні моделі. 

Evolution of recombination-sensitive parameters such as lifetime and diffusion length of non-
equilibrium carriers in silicon wafers subjected to gettering and thermal treatments have been studied. 
It has been shown that the treatments substantially influence processes of oxygen precipitation in silicon. 
The obtained results were used to develop the physical models of the processes. 

Стан проблеми 
Для кремнію, вирощеного за методом Чох-

ральського (Cz-Si), характерна висока концентра-
ція кисню (у межах (0,6÷1,2)⋅1018 см-3), можливий 
неоднорідний його розподіл, а також різний стан. 
У процесі термообробок кремнію стан кисню 
може змінюватись від чисто міжвузлового стану 
у містковому положенні Si-O-Si до преципітова-
ного типу SiOx- або SiO2-включень. Процес пре-
ципітації кисню залежить від наявності зародків, 
присутності атомів вуглецю, температури і часу 
відпалу. Динамічний процес преципітації кисню 
супроводжується виникненням механічних на-
пружень, генерацією міжвузлових атомів Sii і 
дислокаційних петель [1]. Ці процеси пов'язані 
з різницею у молекулярному об'ємі Si і SiO2. 

Кремній – основний матеріал для сонячної 
енергетики, а тому важливим параметром, який 
характеризує придатність матеріалу для виготов-
лення ефективних сонячних фотовольтаічних 
перетворювачів, є час життя нерівноважних носіїв 
струму τ [2] і пов'язана з ним довжина дифузії 
Ld=(Dτ)1/2, де D – коефіцієнт дифузії неосновних 
носіїв. 

У кремнієвих сонячних елементах проходять 
різні рекомбінаційні процеси, які включають 
поверхневу рекомбінацію, рекомбінацію в облас-
тях поблизу контактів, Оже-рекомбінацію і об'єм-
ну рекомбінацію на центрах (рис.1). Об'ємний час 
життя нерівноважних носіїв струму залежить від  

 
Рис.1. Рекомбінаційні процеси у сонячному фото-
вольтаічному перетворювачі. 

наявності, типу і концентрації рекомбінаційних 
центрів, у якості яких можуть бути домішки ме-
талів: Cu, Ag, Au, Ni, Ti, а також різні дефекти, у 
тому числі дефекти, пов'язані з кисневими пре-
ципітатами. 

До цього часу питання про безпосередній 
вплив кисневих преципітатів на рекомбінацію 
носіїв струму – дискусійне. Частина дослідників 
вважає, що за рекомбінацію відповідають струк-
турні дефекти, які виникають при преципітації 
кисню і генерації міжвузлових атомів [3]. 

Роль кисню у кремнію – досить складна, адже 
у процесі термічного відпалу відбувається постій-
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на трансформація дефектів і, відповідно, зміню-
ється їх рекомбінаційна активність. Зазначимо, 
що великі преципітати виступають як внутрішні 
гетерні центри для рекомбінаційно-активних 
швидко дифундуючих домішок металів, що, у 
свою чергу, впливає на розподіл часу життя по 
пластині Si [4]. 

Понад 20 останніх років проводиться інтен-
сивне дослідження дефектів, пов'язаних з киснем 
у Si: термодонорів, термоакцепторів і структур-
них порушень, стрижнеподібних дефектів, плас-
тинчастих утворень та ін. [5]. Як показує аналіз 
різних досліджень, концентрація великих преци-
пітатів при довготривалих відпалах досягає вели-
чини ~3⋅1010 см-3, малих преципітатів ~1012 см-3, 
мілких дислокаційних петель ~1011 см-3, а елек-
трично активних термодонорів ~(3÷5)⋅1014 см-3 і 
термоакцепторів ~2⋅1013 см-3. Наведені величини 
отримано різними методами: електронна мікро-
скопія, DLTS і ін. 

Щодо рекомбінаційної активності цих дефек-
тів, то вона менш досліджена. Рекомбінаційну 
активність може мати центр, який не ідентифіку-
ється структурно-чутливими методами, що утруд-
нює пошук кореляції між структурою кристала 
і часом життя носіїв на мікрорівні. 

Обірвані зв'язки або Pb-центри, як їх назива-
ють у ЕПР-дослідженнях, – характерні дефекти 
на границях поділу фаз SiO2-Si. Їх концентрація 
залежить від температури відпалу. На границі 
поділу "тонка плівка SiO2–Si" концентрація Pb 
дефектів невелика: приблизно один обірваний 
зв'язок на 100 замкнених, але на внутрішніх гра-
ницях преципітатів їх концентрація може бути 
значно більшою. Обірвані зв'язки відповідають 
за швидкі стани на границях поділу фаз. Для па-
сивації таких дефектів ефективно використовува-
ти водень. 

Важливе значення мають заряджені дефекти, 
які виникають при захопленні електрона або дір-
ки на нейтральний акцептор або донор. Пастка 
знаходиться в окислі, тому носій струму прохо-
дить через границю розділу. Спостерігаються 
також ефекти, пов'язані з локалізацією заряду в 
результаті порушень гратки, що має місце при 
створенні преципітатів кисню. 

Метою даної роботи було вивчення еволюції 
рекомбінаційно-чутливого параметра Ld у крем-
нієвих зразках, які піддавались гетеруючим і тер-
мічним обробкам, що суттєво впливали на про-
цес преципітації кисню. На основі отриманих 
даних розроблено відповідні фізичні моделі. 

Таблиця 1. Режими відпалів зразків Si. 
Номер зразка Твідп/tвідп, °С/год 

8 – 
1 450/96 
4 450/96 + 560/24 
3 450/96 + 650/96 
5 650/96 
2 450/96 + 1050/24 
6 725/96 
7 450/96 + 650/96 +1050/24 

Експеримент 
Нами проведені експерименти по вивченню 

впливу тривалих відпалів при характерних тем-
пературах, що приводять до генерації і розпаду 
термодонорів, на величину довжини дифузії не-
рівноважних носіїв струму. Режими термообро-
бок наведено у таблиці 1. 

На рис.2 наведено відповідні дані, з яких вид-
но, що залежність Ld від температури відпалу – 
складна. Величина Ld змінюється у процесі росту/ 
розпаду преципітатів. 
Подальші експерименти проводились у напрям-

ку розробки і дослідження методів гетерування, 
які б дозволили збільшити час життя носіїв стру-
му і визначити основні механізми впливу різного 
стану кисню у пластинах Si на процес рекомбі-
нації нерівноважних носіїв. Досліджувались пла-
стини Cz-Si КДБ-10 (100). Після стандартних 
обробок поверхні, що включали шліфовку, полі-
рування і хімічні обробки, пластини розділяли на 
2 партії по 20 пластин у кожній. Перша партія  
Ld, мкм

8 

60
4 

1
40

5 

20

6 

3 2 7 

               450     560    650  725                      1050 Т,°С

Рис.2. Залежність параметрів Ld і τ від режимів 
термообробок (див. таблицю 1). Штриховими лінія-
ми з'єднано точки, що відповідають одностадійному 
відпалу, суцільними – дво- і тристадійним. Цифри 
біля точок – номери зразків. 
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була контрольною, а друга проходила цикл попе-
редніх термічних обробок, які імітували техно-
логічний процес виготовлення біполярних інте-
гральних схем. Проводились виміри параметра 
Ld методом спектральних залежностей поверхне-
вої фото-е.р.с. Результати для вихідних пластин і 
цих пластин після гетеруючих обробок наведено 
на рис.3. 

Нами вибрано дві гетеруючі процедури: перша 
включала імплантацію йонів водню, друга – на-
несення плівки германію та йонно-променеве 
перемішування на границі поділу Ge-Si. Гете-
руючі обробки виконувались з тильної сторони 
пластин. Після ненесення гетера проводився тер-
мічний відпал при T=900°C в атмосфері аргону 
протягом 30 хвилин. 

Вибір цих методів гетерування зумовлений 
різними механізмами їх дії на рекомбінаційні 
центри. Водень пасивує обірвані зв'язки, що мо-
жуть бути рекомбінаційно-активнми, а плівка Ge 
ефективно гетерує металеві домішки і впливає 
на стан преципітатів SiO2. 

На контрольних зразках довжина дифузії 
близько 100 мкм, тоді як після термічних від-
палів вона суттєво знижується, що зумовлено як 
преципітацією кисню, так і введенням додатко-
вих домішок у процесі термообробок. Для кон-
трольних пластин дія обох гетерних обробок є 
ефективною, і довжина дифузії збільшується до 
190 мкм (Н+) і 210 мкм (Ge+Ar+). У термооброб-
лених пластинах гетеруючий ефект водню незнач- 

Рис.3. Значення Ld для вихідних пластин Si з висо-
ким (1) і низьким (2) вмістом кисневих преципітатів 
і його еволюція після гетерування імплантацією 
йонів Н+ (1а, 2а) і плівкою Ge з йонним перемішу-
ванням (1б, 2б). Цифри на колонках – величини Ld. 

ний, тоді як плівка германію з йонним перемішу-
ванням дозволяє істотно (у 3 рази) збільшити 
довжину дифузії неосновних нерівноважних но-
сіїв струму. 

Обговорення результатів 
У пластинах Si зі значною кількістю преци-

пітатів, які діють як внутрішні гетерні центри, 
процеси рекомбінації визначаються захопленням 
і звільненням рекомбінаційно-активних домішок 
на преципітати. Внесок у рекомбінацію самих 
преципітатів незначний, що може бути пов'язано 
з вигином енергетичних зон на границях поділу 
SiO2-Si. Наявність вбудованого у SiO2-преципітат 
позитивного заряду створює енергетичний бар'єр 
для дірок так, що вони не в змозі взяти участь у 
рекомбінації поблизу преципітату. Цей ефект 
буде впливати по-різному на рекомбінацію у n- і 
р-типі матеріалу, а також зумовить залежність 
часу життя носіїв від рівня легування [6]. 

Розглянемо Cz-Si з різним станом кисню. 
1. Пластини Si, які не проходили додаткову 

термообробку. Кисень знаходиться у міжвузло-
вому положенні, преципітати великого розміру 
відсутні. Час життя визначається типом і кон-
центрацією рекомбінаційно-активних домішок. 
При термообробках таких пластин створюються 
мікропреципітати кисню, збільшується концен-
трація міжвузлових дефектів, що приводить до 
зниження часу життя нерівноважних носіїв стру-
му. Суттєвий вклад у рекомбінацію вносять SiOx-
включення, скупчення міжвузлових атомів з обі-
рваними зв'язками. Збільшення часу життя мо-
жливо досягнути шляхом пасивації рекомбіна-
ційних центрів воднем. 

Ld, мкм 

190 Нами показано, що вуглецеві алмазоподібні 
плівки а-С:Н з високою концентрацією водню, 
нанесені на поверхню Si, збільшують час життя 
нерівноважних носіїв струму. Така плівка є резер-
вуаром водню, який у процесі гетеруючого відпа-
лу дифундує в об'єм Si і бере участь у пасивації 
рекомбінаційних центрів. Алмазоподібні плівки, 
які містять азот, не дають гетеруючого ефекту. 
Гетеруючий ефект залежить від температури від-
палу і максимальний при T=900°С. 

120 
100 

50
35 

210

Енергія зв'язку Si-H – досить значна (~3,3 еВ) 
і навіть більшою за енергію зв'язку (~2,0 еВ). При 
відпалах з температурою понад 500°С силанові 
зв'язки руйнуються з утворенням дуже стабільних 
молекул Н-Н (E~4,4 еВ). При малій концентра-
ції водню у кристалі Si термодинаміка процесів 
пасивації рекомбінаційних центрів буде відріз-
нятися. 

    1          2             1а        1б           2а        2б
                             Обробки 
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Рис.4. Модель гетерування рекомбінаційно-активних центрів за допомогою імплантації водню і плівкою Ge після 
йонно-променевого перемішування: пластини без внутрішніх преципітатів SiO2 (а), пластини з внутрішніми пре-
ципітатами SiO2 і з більшою концентрацією металевих домішок (б). 
 

При взаємодії водню з дефектами можливе 
утворення ряду комплексів: 

гідрогенізована вакансія з Е~3,15 еВ/атом; − 
− 

− 

− 

комплекси Н з міжвузловим атомом (E~1,3 
еВ/атом); 
комплекси Н з акцепторними домішками 
(E~2,14 еВ/атом); 
комплекси з донорними домішками, E~2,14 
еВ/атом. 
Особливу увагу необхідно приділити ком-

плексам водню з киснем, що знаходиться у кре-
мнію. Міжвузловий кисень є ефективним 
центром для захоплення водню, що пов'язане з 
великим негативним зарядом місткового кисню. 
Розрахунки дають велику енергію (~8 еВ) для 
комплексу (H3Si)2O. Водень також сприяє шви-
дкій дифузії кисню шляхом взаємодії водню з 
окисленою дивакансією за реакцією 

VO2 + 2H2 → VH4 + O2. 
Отже, дія водню не обмежується тільки пасива-
цією рекомбінаційно-активних дефектів, а во-
день може впливати і на кінетику преципітації 
кисню, прискорюючи його дифузію. 

2. Пластини Si після термообробок, що харак-
теризуються значною концентрацією преципіта-
тів кисню, які можуть діяти як внутрішні гетерні 
центри. Також у процесі термообробок пластини 
додатково забруднюються рекомбінаційно-актив-
ними домішками. Отже, процеси рекомбінації 
пов'язані з домішками, границями поділу "преци-
пітат SiO2-Si" і дефектами. Механізми процесів, 

що протікають у таких пластинах при додатко-
вих відпалах, дещо відрізняються від описаних 
вище. Більша частина кисню вже знаходиться у 
зв'язаному стані, і подальша зміна його стану 
можлива тільки при досить високих температурах 
(≥1200°С), коли розпадаються мілкі преципітати. 
При менших температурах потрібно враховувати 
тільки взаємодію преципітатів з домішками або 
їх розпад при дії додаткових факторів, таких, як 
інжекція міжвузлових атомів кремнію, або меха-
нічні напруження (стискуючі). 
Керувати процесами рекомбінації у таких плас-

тинах досить складно. Методи зовнішнього гете-
рування можуть бути неефективними через те, 
що значна кількість домішок знаходиться на внут-
рішніх гетерних центрах. При об'ємній концен-
трації великих преципітатів ~108 см-3 середня 
відстань між ними буде ~30 мкм. Це значення і 
буде обмежувати довжину дифузії нерівноваж-
них носіїв струму, що будуть рекомбінувати на 
таких макроцентрах. При нанесенні гетера на 
одну сторону пластини і подальшому відпалі 
домішки не можуть звільнитися з потенціальних 
ям поблизу внутрішніх гетерних центрів, і таке 
гетерування не буде ефективним. Для звільнення 
домішки необхідно включати додаткові фактори, 
які дозволять знизити потенціальні бар'єри по-
близу преципітатів, або привести до їх розпаду, 
що звільнить домішки, які після цього можуть 
бути захоплені на зовнішній гетер. Рекомбінацій-
на активність преципітатів без домішок низька, 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 79. Фізика.Електроніка. 28



 Вплив термічних обробок на час життя нерівноважних носіїв заряду в Cz-Si 

що зумовлене їх позитивним зарядом і наявніс-
тю вигину енергетичних зон на межах поділу 
Si-преципітат. 

Наші експерименти показали, що ефективним 
методом для збільшення часу життя у термооб-
роблених пластинах Si є нанесення плівки Ge на 
тильну сторону пластини з наступним перемішу-
ванням йонами Ar+. Механізми дії такого гетера 
можуть бути пов'язані з двома факторами: 
− 

− 

 

механічними напруженнями, хоча при темпе-
ратурах гетеруючого відпалу ~900°С кремній 
уже пластичний. Разом з тим, наявність пре-
ципітатів приводить до зміцнення Si. 
інжекцією міжвузлових атомів кремнію, які 
впливають на процеси взаємодії преципітатів 
з рекомбінаційно-активними домішками. 
Модельні уявлення про процеси, які відбува-

ються при гетеруванні розглянутими вище мето-
дами, узагальнено на рис.4. 
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ЕЛЕКТРИЧНІ  І  ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ДІОДІВ   
НА  ОСНОВІ  CdxZn1-xTe<Cl> 

На основі високоомних кристалів CdxZn1-xTe<Cl> створені n+-p-p+-структури і досліджені їх 
основні електричні і фотоелектричні властивості. Встановлена роль процесів генерації-реком-
бінації, інжекції, захоплення і ударної іонізації у формуванні темнових і світлових характеристик 
об’єктів досліджень. 

On the base of high-resistive CdxZn1-xTe<Cl> crystals n+-p-p+-structures were created and their 
main electrical and photoelectrical properties were investigated. The role of generation-recombination 
processes, injection, trapping and impact ionization in dark and light characteristics formation of the 
crystals studied were determined. 

Вступ 
Кристали телуриду кадмію леговані хлором – 

перспективні для створення на їх основі детек-
торів випромінювання різного типу [1]. Покра-
щення деяких важливих параметрів матеріалу 
(збільшення часу життя носіїв заряду і їх рухли-
вості, робочої температури тощо) можливо шля-
хом створення твердого розчину CdxZn1-xTe. При 
низькій концентрації цинку він може проявляти 
ізовалентні властивості, одна з яких – збільшення 
радіаційної стійкості [2]. Автори [3] показали 
можливість використання об’ємних кристалів 
CdxZn1-xTe<Cl> для ефективної реєстрації іонізу-
ючих випромінювань. Разом з тим, детектори з 
випрямляючим бар’єром мають цілу низку пере-
ваг перед згаданими вище резистивними [4], що 
стимулює дослідження у цьому напрямку. Дана 
робота присвячена питанням технології виго-
товлення діодних структур на основі кристалів 
CdxZn1-xTe<Cl> та вивчення їх основних елек-
тричних і фотоелектричних властивостей. 

Технологія виготовлення зразків 
Кристали твердих розчинів CdxZn1-xTe<Cl> 

вирощені методом Бріджмена і легувались хло-
ром у процесі росту. Вони мали діркову провід-
ність, а питомий опір при 300 К змінювався у 
межах 106÷108 Ом см. Випрямляючі структури 
двох типів створювались на механічно і хімічно 
полірованих підкладинках розміром 4×4×1 мм3. 

Перші з них виготовлені дифузією Al при 500°С 
протягом 10-20 хв. з попередньо напиленої у ва-
куумі тонкої плівки цього металу. Сплавні діоди 
створювались вплавленням наважок In при більш 
низьких (~150°С) температурах, які практично не 
змінюють параметри вихідних підкладинок. Оміч-
ним контактом до р-бази служила напилена плів-
ка Ni, а до дифузійного n-шару – вплавлений In. 
Перед нанесенням останнього залишки непро-
дифундованого алюмінію стравлювались водним 
розчином КОН. Хоча темнові і світлові характе-
ристики залежали від параметрів вихідного мате-
ріалу і типу випрямляючої структури, основна 
увага без порушення загальності розгляду при-
діляється дифузійним діодам. 

Електричні властивості 
Дослідження показують (рис.1), що почат-

кові дільниці темнових прямих вольт-амперних 
характеристик (ВАХ) описуються виразом хол-
лівського виду [5] 

Igr= exp(eV/nkT),                  (1) 0
grI

де  – струм відсічки при напрузі V=0 В, n – 
коефіцієнт ідеальності. Експериментальні зна-
чення n у температурному діапазоні 300÷370 К 
знаходяться у межах 2,4÷2,8 (врізка на рис.1). Во-
ни перевищують очікувану величину n=2 (пунк-
тирна лінія на врізці рис.1) при домінуючій ре-
комбінації в області просторового заряду (ОПЗ)  

0
grI
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Електричні  і  фотоелектричні  властивості  діодів  на  основі  CdxZn1-xTe<Cl> 

 

 
Рис.1. Прямі гілки ВАХ при різних температурах: 
300 К (1), 370 К (2). На врізці - температурні залеж-
ності параметрів Igr

0 та n. 

діода через одиничні рівні [6]. Залежність (1) 
характерна для діодів з високоомною областю, 
які у нашому випадку мають структуру n+-p-p+-
типу. Якщо при цьому товщина високоомної бази 
d0 перевищує дифузійну довжину неосновних 
носіїв Ln, то величина n визначається виразом [5] 

n≈ch(d0/Ln),                              (2) 
а n>2, що і спостерігається на досліді. Підвищен-
ня температури приводить до зменшення n, що 
може бути пов’язане з ростом дифузійної дов-
жини. Зауважимо, що величина d0 визначається 
геометрією діодної структури і у зв'язку з цим 
не залежить від температури. Енергія активації 
Ea, знайдена з нахилу температурної залежності 

струму відсічки  складає 1,6 еВ (врізка на 
рис.1). Дана величина узгоджується з шириною 
забороненої зони Eg CdTe при 0 К [7]. З іншого 
боку, це вказує на те, що концентрація Zn досить 
низька і не приводить до суттєвої зміни Eg CdTe. 
Отже, можна вважати, що цинк виступає у ролі 
ізовалентної домішки у досліджуваних кристалах. 

0
grI

Подальше збільшення прямої напруги може 
приводити до порушення ідеальності інжектую-
чих переходів і появи ВАХ іншого типу. Як видно 
з рис.1, при V≥0,6В залежність I(V) набагато слаб-
ша від експоненційної. Аналіз показує, що у цьо-
му діапазоні напруг ВАХ добре описується квад- 

 V,  В

 

V,  В

exp(eV/nkT) 

T, K 

Рис.2. Зіставлення прямої ВАХ з виразом (3) при 
300 К. На врізці - температурні залежності напруги 
відсічки V0 і прямого струму при V=1 В. 

ратичним законом [5] 
I=(V-V0)2/α2.                          (3) 

Тут V0 – сума падіння напруги на контактах і 
потенціалу Дембера, а α визначається характером 
розподілу електронів у базі діода. Відмітимо, що 
залежність (3) добре виконується при всіх дослі-
джуваних температурах. Параболічність ВАХ 
згідно з [5] зумовлена зменшенням коефіцієнта 
інжекції n+-p- і p-p+- переходів. 

Теоретичний розгляд [8] показує, що темпе-
ратурна залежність струму на степеневій ділянці 
ВАХ повинна визначатися глибиною залягання 
центрів захоплення. Як видно з рис.2 (врізка), 
залежність I(T) у координатах lnI–103/T добре 
апроксимується прямою, енергетичний нахил якої 
~0,35 еВ. Рівні з близькою глибиною залягання 
(E≈0,33еВ) виявлені у кристалах CdTe<Cl>, але 
на жаль не ідентифіковані [1]. Крім того, згідно 
з теорією [5] температурна залежність напруги V0 
повинна бути лінійною, що і спостерігається на 
досліді (врізка на рис.2). Відзначимо, що розгля-
нуті вище особливості прямих ВАХ спостеріга-
лись також на p-i-n структурах з GaP і SiC [5]. 

Фотоелектричні властивості 
Оскільки у діодній структурі присутній високо-

омний шар товщиною d0>Ln, то інтегральні світ-
лові характеристики мають деякі особливості. 
Насамперед привертає увагу степенева залеж-
ність струму короткого замикання Isc від рівня 
освітленості L (Isc~Lm, рис.3). Залежність Isc~L 
(m=1) 

Igr
0, A n

V 0
,B

 

I, 
A

 

I1/2⋅103, A
103/T, K-1 

103/T, K-1
I, A 
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Рис.3. Залежність струму короткого замикання від 
рівня освітленості при 300 К. На врізці - темпера-
турні залежності Isc при різних L:  10-4 L0  (1), L0 
(L0 - максимальний рівень) (2). 

 
Рис.4. Залежність напруги холостого ходу від рівня 
освітленості при 300 К. На врізці - температурна 
залежність Voc. 

спостерігається тільки при низьких освітленостях, 
тобто у цьому випадку реалізується режим ліній-
ної генерації. Збільшення L приводить до змен-
шення величини m до 0,7, яка характерна для 
нелінійної генерації і близька до квадратичної 
залежності (m=0,5) [9]. Перехід від лінійної за-
лежності Isc(L) відбувається при таких рівнях 
освітленості, коли концентрація надлишкових 
фотоносіїв може переважати концентрацію рівно-
важних темнових. Оскільки база діодів достатньо 
високоомна, то цей перехід відбувається при від-
носно невисоких рівнях освітленості Lсr. Відзна-
чимо, що величина Lсr практично не залежать 

від Т у досліджуваному діапазоні температур. Це 
можна пояснити незалежністю від температури 
фотоструму при фіксованому значенні L (врізка 
на рис.3). 

L, в.о.

Типова залежність напруги холостого ходу Voc 
від рівня освітленості зображена на рис.4. Як і 
слід було очікувати, при великих L Voc прямує до 
насичення, досягаючи для різних зразків вели-
чини 0,6-0,7 В при 300 К. Відсутність лінійної 
залежності Voc~lnL при низьких L зумовлена при-
чинами, які детально розглянуті у роботі [10]. 
Підвищення температури приводить до зменшен-
ня напруги холостого ходу, причому температур-
ний коефіцієнт її зміни γv≈3⋅10-2 В/К набагато 
більший від аналогічного коефіцієнта зміни ши-
рини забороненої зони CdTe (γEg≈4,1⋅10-4 еВ/К 
[7]). Це можна якісно пояснити враховуючи вираз 
для напруги холостого ходу [9] 

Isc, A 

T, KIsc, A 

Voc~T ln(Isc/I0),                        (4) 
де І0 – темновий струм відсічки, який визначаєть-
ся механізмом струмопроходження. Як видно з 
рис.1 величина  зростає майже на два поряд-
ки, при зміні Т від 300 до 370 К. При фіксованому 
освітленні (Isc=const) це приводить до зменшення 
величини Voc, яке частково компенсується множ-
ником перед логарифмом. Крім того, зменшення 
Voc може відбуватися також за рахунок зміщення 
рівня Фермі до середини забороненої зони з рос-
том температури. 

0
grIVoc, B Voc, B

T, K 

Перейдемо тепер до обговорення механізмів 
генерації фотоструму у досліджуваних структу-
рах. Типові залежності Isc від Voc наведено на 
рис.5, з яких видно, що світлові прямі ВАХ добре 
описуються виразом (1), в якому параметр  

необхідно замінити на . На відміну від темно-
вих характеристик коефіцієнт ідеальності світ-
лових ВАХ не залежать від Т і близький до 2 у 
всьому досліджуваному діапазоні (врізка рис.5). 
Це вказує на переважаючу роль рекомбінації 
генерованих світлом носіїв у ОПЗ діода через 
одиничний рівень. Тоді струм відсічки повинен 
описуватись виразом ~exp(–Eg/2kT), який 
добре виконується на досліді (врізка рис.5). Енер-
гія активації дорівнює 1,6 еВ, тобто Eg телуриду 
кадмію при 0 К. Отже, температурні залежності 
прямих темнових і світлових ВАХ приводять до 
однакових результатів. Відсутність квадратичної 
залежності Isc(Voc) зумовлено тим, що вона по-
винна проявлятись тільки при V≥0,6 В (рис.1). 

0
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0
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0
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L, в.о. 
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Рис.5. Залежності струму короткого замикання від 
напруги холостого ходу при різних температурах: 
300 К (1), 370 К (2). На врізці - температурні залеж-
ності параметрів Isc

0 та n. 

 
Рис. 6. Залежності фотоструму від оберненої на-
пруги для дифузійного (1) і сплавного діодів (2) 
при 300 К. 

Дослідження показали, що характер залежно-
стей прямих темнового і світлового струмів не 
залежить від типу досліджуваного діоду – дифу-
зійний чи сплавний. Водночас обернені ВАХ 
суттєво відрізняються між собою, причому най-
більш цікавими з практичної точки зору – світлові 
ВАХ. Як видно з рис.6, фотострум Ір дифузійного 

 

 
Рис.7. Спектр фоточутливості дифузійного діода 
при 300 К і V=0 В. На врізці - відношення спектрів 
фоточутливості при відсутності напруги (Sω1) і 
V=80 В (Sω2). 

діода слабо залежить від оберненої напруги у 
широкому діапазоні зміни останньої. Відсутність 
насичення Ір зумовлено зростанням ширини ОПЗ 
структури при V≤10В, а при більших напругах – 
процесами ударної іонізації. Широка ОПЗ дифу-
зійних діодів зумовлює відносно низьку напру-
женість електричного поля F і, як наслідок цього, 
малі коефіцієнти лавинного помноження. Зовсім 
інша ситуація реалізується для сплавних діодів, у 
яких F набагато більше, особливо у місцях виходу 
n+-p-переходу на поверхню. У результаті кри-
тичне поле досягається при менших напругах, 
а фотострум при V≈10В зростає порівняно з V=0 В 
майже на п'ять порядків (рис.6). Тенденцію фото-
струму до насичення, починаючи з V≥10 В для 
сплавних діодів, можна пояснити насиченням 
дрейфової швидкості носіїв заряду у CdTe [4]. 

Типова спектральна залежність струмової чу-
тливості Sω представлена на рис.7. Положення 
максимуму на кривій Sω(hω) визначається конку-
руючими процесами поглинання і ефективності 
розділення фотоносіїв електричним полем бар'є-
ру. Зростання останнього приводить до збільшен-
ня інтегрального фотоструму (крива 1 на рис.6), 
внесок у який залежить від спектральної області. 
Найбільш суттєвий вплив F на високоенергетич-
ну ділянку спектра, що підтверджується експери-
ментальними даними, які наведені на врізці рис.7. 
Чутливість при hω~3 еВ зростає більш ніж на 1,5 
порядку, тоді як у області максимуму (hω ≈1,7 еВ) 
всього у три рази. Отже, варіацією напруги можна 
у певних межах змінювати спектр фоточутливості. 

Isc
0, A Isc

0, An Sω2/Sω1, в.о. Sω, в.о.

hω, еВ103/T,K-1 

hω, еВ

Voc, B 
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Забезпечення високої чутливості у високоенерге-
тичній області, крім того, досягається експлуа-
тацією сплавних діодів при напругах, коли спо-
стерігається максимальне підсилення при малих 
обернених темнових струмах. 

Висновки 
Отже, показана принципова можливість ство-

рення n+-p-p+-структур на основі високоомних 
кристалів CdxZn1-xTe<Cl>. Експериментально 
встановлено, що цинк не утворює твердих роз-
чинів, а входить у CdTe як ізовалентна домішка. 
Для пояснення спостережуваних електричних і 
фотоелектричних характеристик і параметрів за-
лучаються моделі, які враховують процеси гене-
рації-рекомбінації, інжекції на контактах, захоп-
лення глибокими центрами та ударної іонізації. 

Робота виконана у рамках українсько-угор-
ського співробітництва при частковій підтримці 
Міністерства освіти і науки України (проект 
2М-233/99). 
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КРАЙОВА  ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ  GaN 

Досліджено спектри фотолюмінесценції нелегованих епітаксійних шарів GaN. Установлено, 
що домінуючу роль у люмінесценції відіграють зон-зонні переходи, рекомбінація за участю екси-
тонів і мілких донорних центрів V .•

N
 

Тhe photoluminescence spectra of undoped epitaxial layers GaN are investigated. It is established 
that interband transitions, as well as recombination of excitons and on donor centers V  are dominating. •

N

Нітрид галію – один із перспективних мате-
ріалів оптоелектроніки. На основі епітаксійних 
шарів GaN створено ряд світловипромінюючих і 
фоточутливих структур [1,2]. Їх параметри визна-
чаються низкою факторів. Важливим серед них 
постає технологія отримання вихідного навмисно 
нелегованого матеріалу. Аналіз літератури пока-
зує, що дослідження нелегованого GaN в основ-
ному висвітлюють тільки роль екситонних про-
цесів у формуванні випромінювання [3,4]. Не 
розглядається міжзонна рекомбінація і практично 
ігнорується роль власних дефектів. Зазначені 
недоліки у деякій мірі усуваються в роботі [5]. 
Проте актуальним лишається одночасне спосте-
реження зазначених каналів рекомбінації. У зв'яз-
ку з цим у даній роботі розглядаються механізми 
крайового випромінювання в нелегованому GaN. 

Досліджено фотолюмінесценцію (ФЛ) при 
78 К епітаксійних шарів GaN товщиною ∼ 5 мкм, 
які отримані хлоридно-гідридним методом і піро-
літичним осадженням з неорганічних комплексів 
Ga на сапфірові підкладинки орієнтовані в пло-
щині (0001). Електроно- та рентгенографічні до-
слідження свідчать про їх монокристалічність. 
Між підкладинкою і шаром GaN додатково оса-
джувався підшар AlN, що за даними рентгено-
графії зменшувало напруження кристалічної 
гратки нітриду галію. Фотолюмінесценція збу-
джувалась азотним лазером, а вимірювання про-
водились у режимі автоматичного запису за до-
помогою монохроматора МДР-23 і стандартної 
системи синхронного детектування. Зразки 
розташовувались в оптичному кріостаті. Спек-
три ФЛ наведені в координатах: кількість фо-
тонів в одиничному інтервалі енергій Nω – енер-
гія фотонів ћω. 

Спектр ФЛ досліджених нелегованих шарів 
GaN наведено на рис.1. Спостерігаються смуги, 
які умовно позначені символами A, B, C, E. Ана-
ліз експериментальних результатів почнемо з 
високоенергетичної області (ћω>Eg), де спосте-
рігаються смуги А та В. Дослідження довгохви-
льового краю поглинання методом λ-модуляції 
дозволило визначити ширину забороненої зони 
Eg=3,432 еВ при 78 К. Асиметричність форми 
смуг в області ћω>Eg з розлогим високоенерге-
тичним спадом, незалежність положення ћωm від 
рівня збудження свідчать про процеси за участю 
зон-зонних переходів. У нашому випадку смуга 
А апроксимується відомим виразом для міжзон-
них електронних переходів [6] 

( ) ( )






−−ωω≈ω kT

EN g
ghh exp2/12  −ω Eh

BE BE AE

.     (1) 

Смугу В отримано шляхом віднімання експери-
ментальних значень інтенсивності випроміню-
вання для ћω>Eg і розрахованої за (1) смуги А. 
Отриманий спектр добре узгоджується з виразом 
(1) при =2,493 еВ. Різниця значень - = 
=0,011 еВ збігається з величиною спін-орбіталь-
ного розщеплення ∆SO валентної зони GaN [4]. 

g g g

Для смуги Е з ћωm=3,456 еВ (при інтенсивно-
сті фотозбудження L≈1016 фот/с) притаманні такі 
властивості: а) асиметричність форми смуги з 
стрімким високоенергетичним спадом; б) зсув 
ћωm в область менших енергій при збільшенні L; 
в) степенева залежність інтенсивності випромі-
нювання І від L з показником степеня 1,5 (врізка 
рис.1). Вказані закономірності свідчать про екси-
тонний характер випромінювання [6]. Різниця  
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Nω, в.од. 

Рис.1. Спектр фотолюмінесценції нелегованого GaN при 78 К. На врізці: залежність положення максимуму смуги 
Е (1) та інтенсивності її випромінювання (2) від рівня збудження. 

енергій Eg–ћωm≈0,0265 еВ відповідає енергії 
зв'язку вільного екситону, розрахованої за вира-
зом [1] 

6,131
⋅
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 еВ,                (2) 

де  - приведена ефективна маса екситону для 
=0,25m0 i =0,6m0, ε - діелектрична про-

никливість GaN [4]. 
n

Смуга С характеризується положенням мак-
симуму Eg-ћωm≈0,044 еВ. Ця величина узгоджу-
ється з глибиною залягання донорних центрів, 
які утворюються однозарядними позитивними 
вакансіями азоту  [5]. Незалежність положен-
ня максимуму від рівня збудження, симетрич-
ність контуру з напівшириною ћω1/2≈2⋅kT свід-
чить про рекомбінаційні процеси за участю оди-
ничних локальних центрів [6], обумовлених . 
Форма смуги С добре узгоджується з виразом [7] 

( )
 σ20 



 ω−ω
−= ωω

2
exp mNN

hh
,           (3) 

де σ2 – параметр, пов'язаний з напівшириною 
ћω1/2 смуги співвідношенням 

2ln8⋅

2
2/12 ω

=σ
h

•
NV

•
N

                            (4) 

і складає 3⋅10-4 еВ2. Отже, смуга С зумовлена 
випромінювальною рекомбінацією вільної дірки 
зі зв'язаним на донорному рівні  електроном 

за моделлю Ламбе-Кліка [8]. 
Отримані нами експериментальні результати 

дослідження ФЛ нелегованого GaN добре узго-
джуються зі спектрами поглинання, отриманими 
за методом λ-модуляції. 

Отже, крайове випромінювання нелегованого 
GaN зумовлюється зон-зонними електронними 
переходами, анігіляцією екситонів і рекомбіна-
цією за участю одиничних локальних мілких 
центрів, зумовлених власними точковими дефек-
тами V  кристалічної гратки. 
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ОПТИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ПЛІВОК  CuInS2,  
ВИРОЩЕНИХ  МЕТОДОМ  ПУЛЬВЕРИЗАЦІЇЇ 

Методом пульверизації з наступним піролізом створені тонкі полікристалічні плівки CuInS2 і 
досліджено їх пропускання у залежності від технологічних умов. Показано, що параметри виро-
щених плівок при кімнатній температурі (концентрація, дрейфова рухливість основних носіїв, 
ширина забороненої зони, спектральна залежність коефіцієнта поглинання при 1,42 еВ≤hν≤ 
≤1,58 еВ) добре узгоджуються з літературними даними. 

Thin polycrystalline CuInS2 films were obtained by spraying with further pyrolysis and their transmit-
tance were investigated depending on technological conditions. It was shown that parameters of the films 
grown at the room temperature (concentration and drift mobility of main carriers, band gap, spectral de-
pendence of absorption coefficient at 1,42eV≤hν≤1,58eV) are in good correlation with the published data. 

Перспективний шлях подолання енергетичної 
кризи – використання нетрадиційних джерел 
енергії і, в першу чергу, сонячна енергетика [1]. 
У даний час досить добре розвинута технологія 
виготовлення сонячних фотоперетворювачів на 
основі моно-, полікристалічного і плівкового 
кремнію [2]. Недолік кремнієвих сонячних еле-
ментів – менша від оптимальної ширина заборо-
неної зони напівпровідника і температурна неста-
більність фоточутливих структур на його основі 
[3]. Тому важливою науково-практичною про-
блемою є пошук нових альтернативних до крем-
нію матеріалів сонячної енергетики, які були би 
позбавлені зазначених недоліків і характеризу-
валися простою технологією їх виготовлення. 
Попередні дослідження показали, що до числа 
останніх можна віднести плівкові сполуки CdS, 
Cu(In,Ga)Se2 і Cu(In,Ga)S2, ефективність фото-
перетворення в яких для умов АМ1 становить 
(10-15)% (див., наприклад, [4]). Зокрема, коефіці-
єнт корисної дії для гетероструктури CdS/CuInS2, 
виготовлених співвипаровуванням Cu, In і S, ся-
гає 12% [2], що є дуже важливим результатом з 
точки зору можливості наземного застосування 
цих елементів [1]. Перевага сполуки CuInS2 в 
тому, що ширина забороненої зони для моно-
кристалічних зразків становить 1,55 eВ, а у полі-
кристалічних тонких плівках - може змінюватися 
від 1,3еВ до 1,5eВ [4]. Значення цих параметрів 
майже збігаються з оптимальною для фотопере-
творення величиною [2]. 

У даній роботі наводяться результати дослі-
дження технологічних умов створення і оптичних 
властивостей плівок CuInS2.  

Технологія одержання плівок 
Проведений аналіз літературних джерел пока-

зав, що найбільш проста і дешева для створення 
тонких плівок CuInS2 – технологія пульверизації 
з наступним піролізом. Детальний опис цього 
методу і блок-схеми установок приведено, напри-
клад, у [2,4]. 

Осадження тонких плівок CuInS2 нами здійс-
нювалося із водних розчинів солей CuCl2, InCl3, 
(NH2)2CS (тіомочевина), молярний склад яких 
відповідав 0,1 М. Після приготування розчинів їх 
змішували у посудині у різних молярних співвід-
ношеннях [Cu]/[In] і [S]/[Cu]. Щоб запобігти ви-
паданню осаду, дотримувалися такої послідов-
ності реакцій: розчин CuCl2 змішували спочатку з 
тіомочевиною, а після цього доливали розчин 
InCl3. Тіомочевина постачала іони сірки у розчин, 
а також запобігала утворенню і випаданню в осад 
металічних сульфідів і гідрооксидів, що скла-
даються з комплексів вільних іонів міді та індію. 
Молярне співвідношення тіомочевини у роз-
чині змінювалося у межах від 3,7 до 4,1 для 
[(NH2)2CS]/[CuCl2] і від 0,8 до 1,2 для молярних 
пропорцій [CuCl2]/[InCl3]. 

Розпилення хімічного розчину здійснювалося 
за допомогою пульверизатора із використанням 
азоту як газу-носія. В якості підкладок вибирали-
ся сітал, кварцове й оптичне скло. Перед напи-
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ленням підкладку обезжирювали у перекисно-
аміачному розчині і після цього промивали дис-
тильованою водою, висушуючи у потоці гарячого 
повітря. Температура підкладки підтримувалася 
в діапазоні 200÷450°С. Оскільки присутність у 
розчині води може приводити до значного пере-
охолодження поверхні, то для ліпшого прогріву 
підкладки напилення проводилося програмовано 
з короткочасними перервами. Процес осадження 
плівок продовжувався 20-30 хвилин у залежності 
від матеріалу і температури підкладки. 

Оптичні властивості плівок CuInS2 
Перш ніж привести оптичні характеристики 

плівок CuInS2, відзначимо, що їх середня товщи-
на, виміряна за допомогою мікроскопа, становила 
0,35±0,05 мкм. Питомий опір плівок знаходився 
в межах від 0,2 Ом⋅см до 105 Ом⋅см у залежності 
від того, який із елементів (індій чи мідь) прева-
лює у розчині. Оскільки визначення типу про-
відності некристалічних твердих тіл за даними 
термоерс – більш достовірне [5], то нами цим 
методом при температурі 300К було встановлено, 
що в залежності від молярного співвідношення 
[S]/[Cu] і [In]/[Cu] і температури підкладки виро-
щені плівки володіли як n-, так і p-типом провід-
ності. Типові значення величини термоерс для 
плівок р-типу провідності з мінімальним пито-
мим опором становили 15-30 мкВ/град. Це озна-
чає, що струм у таких матеріалах переноситься 
носіями заряду в енергетичному шарі товщиною 
порядку kТ поблизу рівня Фермі [5]. Проведені 
нами розрахунки показали, що для низькоомних 
р-типу плівок CuInS2 ефективна густина станів 
становить Nv=3⋅1025 м-3. При цьому величина 
ефективної маси дірок вибиралася рівною mp/m0= 
=1,3 [6]. Якщо прийняти, що у даних матеріалах 
при кімнатній температурі превалюючим є роз-
сіяння носіїв на акустичних коливаннях гратки 
[6] і при оцінці величини термоерс використати 
відому формулу Писаренко [7], то отримуємо 
значення приведеного хімічного потенціалу η≈ 
≈1,8±0,1, концентрації р≈5⋅1024 м-3 і рухливості 
дірок µр≈5⋅10-3 м2/(В⋅с), які досить добре корелю-
ють з результатами роботи [4]. 

Спектр пропускання плівок CuInS2 вимірюва-
ли за допомогою дифракційного монохроматора 
МДР-23 у діапазоні довжин хвиль 0,5÷1,0 мкм. 
На рис.1 в якості прикладу наведена спектральна 
залежність коефіцієнта пропускання плівок, які 
відрізняються між собою температурою підклад-
ки, концентрацією розчину і часом напилення. 
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Рис.1. Спектральна залежність коефіцієнта пропус-
кання плівок CuInS2 при різних технологічних умо-
вах: Т=430°С, t=25хв., [Cu]/[In]=1, [S]/[Cu]=4 (1); 
Т=390°С, [Cu]/[In]=1.1, [S]/[Cu]=3,7 (2); Т=390°С, 
[Cu]/[In]=1,1, [S]/[Cu]=3,8 (3); Т=430°С, t=20хв. 
(0,15М), [Cu]/[In]=1, [S]/[Cu]=4 (4). 
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Рис.2. Спектральна залежність величин ln(I0/I) 
(крива 1), d(ln(I0/I))/dE (крива 2) і коефіцієнта по-
глинання CuInS2 (криві 3-5): 3 - дані [4], 4 і 5 - наші 
результати, отримані за формулами (1) і (2), відпо-
відно. 

Із порівняння кривих 1 і 4 видно, що зменшен-
ня у певних межах молярного складу розчину і 
збільшення часу осадження приводить до утво-
рення більш щільних плівок, внаслідок чого кое-
фіцієнт пропускання зменшується. До подібного 
результату приводить також контрольоване змен-
шення тіомочевини у розчині (криві 2,3). Відзна-
чимо, що найбільш виражений край власного по-
глинання спостерігається для плівки, вирощеної з 
розчину з молярним складом [(NH2)2CS]/[CuCl2], 
що дорівнює чотирьом, і з відношенням [CuCl2]/ 
[InCl3], що дорівнює одиниці при температурі 
430°С з часом напилення 25 хв (крива 1). Спек-
тральна залежність коефіцієнта поглинання α(hν) 
у випадку, коли товщина досліджуваних плівок d 
співрозмірна з довжиною хвилі випромінювання, 
може бути знайдена за відомими спектром про-
пускання Т=Т(λ) і величиною показника залом-
лення n [8]: 
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де R=(n-1)2/(n+1)2 - коефіцієнт відбивання. 
Якщо ж величина показника заломлення не-

відома, то для наближеного визначення коефіці-
єнта поглинання можна скористатися методикою 
[9]. У напівлогарифмічному масштабі будується 
залежність від енергії відношення інтенсивності І0 
падаючого променя і інтенсивності І променя, що 
пройшов через зразок. Для досліджуваних плівок 
така залежність наведена на рис.2 (крива 1). Ін-
терполюючи графік цієї залежності до значення 
при hν=0, отримуємо граничну величину К0= 
=ln(I0(hν=0)/I). У такому випадку вираз для коефі-
цієнта поглинання можна записати у вигляді [10]: 

α={ln(I0/I)–К0}/d.                  (2) 
Числове диференціювання залежності ln(I0/I)= 

=f(hν) по енергії дозволяє за положенням макси-
муму одержаної кривої визначити ширину забо-
роненої зони напівпровідника. Із рис.2 видно, що 
для досліджуваних плівок ця величина становить 
1,5eВ і добре корелює з результатами роботи [4] 
(крива 2). 

На рис.2 представлені також спектральні за-
лежності коефіцієнта поглинання. При розра-
хунках приймалося, що для плівки CuInS2, якій 
відповідають дані кривої 1 рис.1, товщина плівки 
d=0,35 мкм, К0=0,8, а показник заломлення n= 
=2,8 [4]. В області енергій 1,42еВ≤hν≤1,58 еВ 
спостерігається досить добра узгодженість наших 
результатів з літературними даними. Розбіжність 
між кривими 2 і 3 рис.2 в області енергій менших 
ніж 1,4 eВ зумовлено наближеним характером 
виразу (2). Розбіжність між нашими даними і 
результатами [4] при hν>1,58 еВ свідчить про 
меншу щільність виготовлених нами плівок, що 
приводить до зменшення коефіцієнта погли-
нання [3]. 

Висновки 
Методом піролізу при зміні молярних співвід-

ношень [S]/[Cu] і [In]/[Cu] вирощені тонкі полі-
кристалічні плівки CuInS2. Установлено, що у 
більшості випадків плівки – низькоомні і воло-
діють р-типом провідності. Визначено інтервали 
температур процесу вирощування і молярних 
складів розчинів, при яких плівки характеризу-
ються оптимальною шириною забороненої зони. 
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ОТРИМАННЯ  ВИХРОВИХ  ПУЧКІВ 

Розглянуто інтерференційну техніку створення вихрових пучків. Розглянуто один із варіантів 
реалізації перетворювача гладкий пучок – вихровий. Наведені результати тестування такого 
перетворювача. 

The interferometric technique of vortex beam obtaining is considered. The transformer of a smooth 
beam to a vortex one is proposed. The results of experimental testing of such transformer are pre-
sented. 

Останнім часом у оптичних дослідженнях все 
частіше застосовуються методи сингулярної оп-
тики [1,2]. У скалярних полях відомий лише один 
тип оптичної сингулярності – вихор фази, або 
дислокація хвилевого фронту [1-4]. Дислокація 
хвилевого фронту виникає у тих місцях поля, де 
воно досягає нульового значення. Фаза поля у цих 
точках не визначена і змінюється стрибком на 
2π при обході центра вихору [1,2]. При цьому 
напрямок зростання фази визначається знаком 
топологічного заряду [2]. 

Для багатьох оптичних застосувань важливо 
володіти простими засобами створення таких 
пучків. Відомо, що формування дислокацій хви-
льового фронту може бути здійснено за допомо-
гою лазерних пристроїв, які генерують моди 
Гауса-Лагера [3], або за допомогою синтезованих 
голограм [4,5]. 

Проте найбільш простою, з нашої точки зору, 
технікою є методи інтерференційного створення 
вихрових пучків. У роботі [6] показано можли-
вість утворення фазових вихорів при інтерфе-
ренції двох хвиль із відносно плавною фазовою 
модуляцією. 

Розглянемо інтерференцію довільних коге-
рентних хвиль U1 і U2. Фази цих хвиль Ф1, Ф1 і 
модулі амплітуд A1, A1 такі, що для кожної пло-
щини спостереження, перпендикулярної до вісі z, 
розповсюдження хвиль, які аналізуються, можуть 
бути розглянуті в межах наближення хвильових 
фронтів [7], тобто поля U1 і U2 розповсюджують-
ся у зоні аналізу без дифракції. У точці (x,y) пло-
щини спостереження модулі амплітуд хвилевого 
фронту мало відрізняються і існує розв'язок рів-
няння A1(x,y)=A2(x,y) у вигляді y=f(x) – лінії рів-
них інтенсивностей. Тоді у невеликому околі 
точок утворення нулів амплітуди вздовж лінії 

y=f(x) тангенс фази результуючого поля визна-
чається співвідношенням: 
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координат з початком у точці i-го нуля амплітуди. 
Із (1) випливає, що поле в околі нуля визна-

чається, як гвинтова дислокація, а знак вихору – 
співвідношенням між ∆Φ  і . t

i
t
iA∆

На рис.1 наведено експериментальні резуль-
тати інтерференційного тестування інтерферен-
ції двох практично плоских хвиль з близькою 
інтенсивністю. Лінія однакових інтенсивностей 
позначена на рис.1 стрілками. Як видно з рис.1 
гвинтові дислокації виникають на перетині лінії 
однакової інтенсивності та мінімумів інтерферен-
ційної картини. 

Отже, формування гвинтової дислокації мож-
ливе при інтерференції навіть двох фронтів з 
гладкими хвильовими поверхнями. При цьому 
єдиною умовою є близькість модулів амплітуд 
інтерферуючих хвиль і ненульовий (хоча б у 

 
Рис.1. Результати інтерференційного тестування 
експериментально отриманих дислокацій хвильо-
вого фронту. 
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однієї з них) градієнт інтенсивності. Гвинтова 
дислокація формується у точці перетину ліній 
однакової інтенсивності фронтів і мінімумів ін-
терференційної картини. 

Зауважимо, що експериментально цю ситуа-
цію можна промоделювати у будь-якому інтер-
ферометрі, зокрема в інтерферометрі зсуву. 

Такий перетворювач було реалізовано в такий 
спосіб (рис.2). В якості інтерферометра зсуву ви-
користано скляну плоскопаралельну пластинку 
товщиною 3 мм із клиноподібністю поверхонь 
≈3÷5 кутових секунд. Спрямовуючи паралельний 
пучок на таку пластинку в напрямку на відбиван-
ня, маємо відому інтерференційну картину з 2÷3 
інтерференційними смугами. Одну з поверхонь 
платівки (задню) було напилено алюмінієм з кое-
фіцієнтом відбивання близьким до 100% (рис.2а). 
При напиленні іншої поверхні було створено такі 
умови, що коефіцієнт відбивання плавно зміню-
вався вздовж робочої області від 0 до 100% При-
чому ці зміни відбувалися у напрямку, перпенди-
кулярному до напрямку інтерференційних смуг. 
Тоді відбитий від передньої грані (пучок 1) та 
від задньої грані (пучок 2) пучки набували мо-
дуляції інтенсивності, подібної до зображеної 
на рис.2б. Тобто створювалися необхідні умови 
для виникненні у результуючому полі гвинтової 
дислокації хвильового фронту. 

Результати інтерференційного тестування 
результуючого поля наведено на рис.3. Довжина 
робочої зони L була такою, що перетворювач 
можна було використовувати для нерозширеного 
лазерного пучка. Рис.3а-3г відповідають послі-
довному зміщенню робочої зони відносно лазер-
ного пучка. Утворена при цьому дислокація хви-
льового фронту позначена на рис.3 білою стріл-
кою. 
На завершення хотілось би відмітити, той факт, 

що при утворенні вихрів внаслідок інтерференції 
хвиль з простими хвильовими поверхнями мо-
жуть спостерігатися порушення топологічних 
реакцій, наведених у [2], що характеризують про-
цеси народження і зникнення дислокацій. 

 
     a)    б) 

Рис.2. Перетворювач плоска хвиля - вихровий пучок. 

 
Рис.3. Інтерференційне тестування перетворювача. 

Розгляньмо інтерференцію двох фронтів, ха-
рактеристики яких підкоряється таким вимогам: 

1. Одна із хвиль плоска, а друга володіє де-
якою кривизною. 

2. Амплітудна модуляція плоскої хвилі по-
стійна, а інтенсивність другої хвилі змінна і має 
у деякий точці максимум. 

Тоді, залежно від відстані до площини спо-
стереження z, послідовно будуть реалізовані си-
туації, що ілюструються рис.4, на якому наведено 
якісну поведінку ліній зміни фази для різних ве-
личин z. Рис.4a відповідає ситуаціям, коли при 
інтерференції хвиль у кожній інтерференційній 
смузі формуються два вихора протилежного знака 
V+ та V−. Зауважимо, що на безмежності (як "+", 
так і "−") формується ще одна система вихорів 
протилежного знаку. Вихри одного знака (у на-
прямку, перпендикулярному інтерференційним 
смугам) з'єднуються між собою за допомогою 
сідел S. Рис.4б, 4в ілюструють поведінку фази у 
момент анігіляції вихрів і після нього відповідно. 
Як видно з рис.4б, у момент анігіляції утворю-
ється крайова дислокація ED нульової довжини. 
Хоча така особлива точка поля має топологіч-
ний заряд, що дорівнює нулю, структура фази 
навколо неї подібна до структури вихра, тобто 
має характер фазової "зірки". Тоді топологічний 
індекс Пуанкаре буде той самий, що й у вихра і 
дорівнює +1. У напрямку перпендикулярному до 
інтерференційної смуги між крайовими дислока-
ціями розташовані не зовсім звичайні сідла PS 
(вздовж смуг немає зміни фази). Проте топологіч-
ний індекс, що притаманний їм, має традиційне 
значення −1. Природно, що сумарний топологіч-
ний заряд і сумарний топологічний індекс дорів-
нюють 0 для всіх ситуацій, що відображені на 
рис.4. Проте на відміну від топологічної реакції 

L

L
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анігіляції, наведеної у [2] 

02 ⇔++ −+ VVS ,                     (2) 
яка відображає процес анігіляції, що включає у 
себе одночасно руйнування як вихрів так і сідел, 
маємо таку послідовність топологічних реакцій. 

 
Рис.4. Лінії зміни фази при інтерференції двох 
хвиль залежно від відстані до площини спостере-
ження. 

1. Спочатку анігілюють вихри V+ і V− і утво-
рюється крайова дислокація нульової довжини. 
При цьому два сідла S зливаються у сідло PS. 
Тобто маємо систему: 







⇔+

⇔+ −+

.

,

PSSS

EDVV
                   (3) 

2. Наступний етап – зникнення крайової дис-
локації і "незвичайного" сідла. 

Очевидно, що це не єдиний можливий випа-
док, коли процеси народження і руйнування топо-
логічних структур поля проходять у два етапи. 
Тому можна висунути припущення – процес ані-
гіляції (народження) вихрів може відбуватися за 
двома наведеними схемами. 
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ПРО  ОСОБЛИВОСТІ  РЕАЛІЗАЦІЇ  ЕФЕКТУ   
ВІРТУАЛЬНОГО ТЕМНОГО  ПОЛЯ  У  ЮНГІВСЬКІЙ  ГОЛОГРАФІЇ 

Показано, що дифракційна ефективність комбінаційних граток, асоційованих з квадратич-
ною компонентою амплітудного відгуку нелінійної голограми Юнга, пропорційна четвертому 
ступеню контрасту експонуючого інтерференційного розподілу. Вказана залежність дифрак-
ційної ефективності визначає квадратичний ефект віртуального темного поля, який зумовлює 
оконтурювання фазоспряженого асоціативного відгуку нелінійної голограми Юнга. 

A diffraction efficiency of the combination gratings associated with the quadratic component of 
the nonlinear Young hologram's amplitude response is shown to be proportional to the fourth degree 
of a visibility of the exposing interference pattern. Such behavior of a diffraction efficiency provides 
the quadratic effect of a virtual dark field resulting in edge enhancement at the phase-conjugate asso-
ciative response of a nonlinear Young hologram. 

Ефект лінійного віртуального темного поля 
у юнгівській голографії 

Голограма Юнга (ГЮ) – це безопорний запис 
дифракційної картини ближнього поля [1,2], здат-
ний відновлювати зображення контуру дифрак-
ційної перешкоди. Такий запис характеризується 
низькою дифракційною ефективністю, при цьому 
зображення краю дифракційної перешкоди від-
новлюється на фоні потужного зчитуючого пучка. 
Темнопольне спостереження контурних зобра-
жень передбачає використання "твердих" (мате-
ріальних) блокуючих екранів. Це зумовлює як 
незручності технічного характеру – дифракція на 
краю блокуючого екрана спотворює відновлю-
ване контурне зображення, – так і інформаційні 
втрати: невідтворюваність або відтворюваність з 
нижчою яскравістю деяких ділянок контуру [1]. 

Інша ситуація має місце при голографічній 
реєстрації дифракційної картини з позаосевою 
опорною хвилею [3]. Таку голограму можна пред-
ставити як сукупність кількох парціальних голо-
грам: а) власне ГЮ (голограма краю дифракцій-
ної перешкоди з геометрооптичною хвилею в 
якості опорної); б) позавісева голограма геометро-
оптичної хвилі на ділянці фотоплатівки, яка від-
повідає прямо освітленій області (ПОО) дифрак-
ційної картини; в) дві парціальні позаосеві голо-
грами краю перешкоди в області геометричної 
тіні (ОГТ) та у ПОО. 

При цьому виникає можливість керування 
співвідношенням дифракційних ефективностей 

парціальних позавісевих голограм шляхом вибо-
ру відношення інтенсивностей компонент пов-
ного дифракційного поля, які у рамках моделі 
дифракції Юнга-Рубіновича (МДЮР) [4,5] асо-
ціюються з крайовою дифракційною хвилею 
(КДХ), яка при нормальному падінні плоскої 
хвилі на край напівплощини має інтенсивність 
Id(θ)∼ctg2(θ/2) (θ – кут дифракції), геометрооп-
тичною хвилею, Ig≡const, і опорною хвилею, Ir≡ 
≡const [6]. Нагадаємо, що дифракційна ефектив-
ність голограми η, пропорційна квадрату глибини 
модуляції амплітудного пропускання або, у рам-
ках лінійної теорії голографії, квадрату контрасту 
інтерференційної картини. Отже, процес реєстра-
ції голограми може бути оптимізованим з метою 
максимізації дифракційної ефективності парці-
альної позаосьової голограми КДХ. 

Розглянемо випадок, коли інтенсивність опор-
ної хвилі сумірна з інтенсивністю КДХ для деяко-
го кута дифракції θr й (у ПОО) набагато менша 
за інтенсивність геометрооптичної хвилі: 

grrd III <<≈θ )( ,                   (1) 

що має місце вже на невеликих відстанях від гра-
ниці геометричної тіні. У термінах МДЮР в ОГТ 
суперпонують лише відповідна частина КДХ і 
позаосева опорна хвиля. Отже, контраст 
інтерфернційної картини 

( ) ( ) ( )( )rdrdd IIIIV +θθ=θ 2(ОГТ) , 
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а дифракційна ефективність відповідної парціаль-
ної голограми 

( ) ( ) ( )[ ]2(ОГТ) 4~ rdrdd IIII +θθθη .     (2) 

)((ОГТ) θηd  досягає максимального значення, яке 
обмежується лише співвідношенням початкового 
оптичного пропускання τ0 та коефіцієнтом конт-
растності реєструючого середовища γ для амплі-
тудних голограм, або глибиною фазової модуля-
ції (наявністю так званої експозиції насичення) 
для фазових голограм, в околі θr і спадає при від-
хиленні θ від θr як в сторону більших, так і в сто-
рону менших кутів дифракції [7]. У ПОО конт-
расти інтерференційних розподілів, утворюваних 
опорною хвилею з КДХ і з геометрооптичною 
хвилею, визначаються як 

( )=θ(ПОО)
dV ( )grdrd IIIII ++θθ )()(2  

і Vg(θ)= ( )grdrg IIIII ++θ)(2 , а дифракційні 

ефективності відповідних парціальних голограм 
визнвчаються як 

( ) ( ) ( )[ ]2(ПОО) 4~ grdrdd IIIII ++θθθη ,  (3) 

( ) ( )[ ]24~ grdrgg IIIII ++θθη .            (4) 

При опроміненні голограми простою хвилею 
(плоскою або сферичною, з постійною інтенсив-
ністю), співвідношення енергетичних внесків 
парціальних позавісьових голограм визначається 
безпосередньо відношенням відповідних дифрак-
ційних ефективностей. З урахуванням (1) знахо-
димо: 
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Оцінка знизу відношень (5) і (6) отримується 
при θ=θr: 
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З (7) випливають такі висновки. По-перше, при 
не надто малих θr переважною дифракційною 

ефективністю характеризується парціальна поза-
вісьова голограма частини КДХ, яка записується 
в ОГТ. Оскільки реконструкція першого позаві-
сьового порядку спостерігається в ОГТ зчитую-
чого (опорного) пучка, і при цьому парціальна 
голограма геометрооптичної хвилі володіє низь-
кою дифракційною ефективністю, то відновлю-
ватиметься контурне зображення дифракційної 
перешкоди. По-друге, слід очікувати відновлення 
одиничного контуру, оскільки, згідно з першою 
формулою (7), визначальний енергетичний внесок 
у зображення зумовлюється частиною відновленої 
КДХ, що відповідає ОГТ, а друга (протифазна 
[2,4-6]) компонента КДХ, що поширюється у 
ПОО, практично вилучається з процесу форму-
вання зображення. Останнє твердження справед-
ливе для обговореного випадку дифракції на краю 
напівплощини, коли ПОО необмежена. У випадку 
замкнених дифракційних апертур обидві проти-
фазні компоненти КДХ можуть бути записаними 
за межами ПОО, причому з тим ближчими диф-
ракційними ефективностями, чим ближча область 
реєстрації до фраунгоферової зони дифракції. У 
граничному випадку, коли позаосьова голограма 
дифракційної апертури реєструється у фраунго-
феровій зоні, на симетричних відносно централь-
ного дифракційного максимуму ділянках фото-
платівки записуються парціальні голограми про-
тифазних компонент КДХ з еквівалентною диф-
ракційною ефективністю, й у першому порядку 
відновлюється двічі оконтурене зображення 
[3, 8-10]. 

Описаний ефект – результат реалізації вірту-
ального темного поля (формування контурного 
зображення дифракційної перешкоди з передба-
чуваною тонкою структурою) без використання 
матеріальних екранів у площині реєстрації, а 
лише за рахунок балансу дифракційних ефектив-
ностей парціальних голограм шляхом доцільного 
вибору відношення інтенсивностей опорної та 
об'єктної хвиль. 

Сформулюємо переваги віртуального темного 
поля перед звичайним – через використання не-
прозорих екранів. По-перше, при "м'якому" (апо-
дизованому) блокуванні геометрооптичної хвилі 
виключаються спотворення відновлюваного зо-
браження, які зазвичай спричиняються дифрак-
цією на краях самого блокуючого екрану. По-
друге, мінімізуються інформаційні втрати, оскіль-
ки віртуальне темне поле (область низької диф-
ракційної ефективності поблизу границі геомет-
ричної тіні) автоматично профілюється – набуває 
форми дифракційних смуг. 
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Про  особливості  реалізації  ефекту  віртуального темного поля  у  юнгівській  голографії 

Ефект віртуального темного поля є результа-
тивно еквівалентним до "м'якого блокування 
регулярної складової у Фур'є-перетворюючих 
оптичних системах", яке реалізується з викорис-
танням спеціальних матеріалів (electron-trap-ping 
films, зокрема, фірми Quantex Corporation) [11]. 
Дійсно, в обох випадках частина зчитуючого ви-
промінювання, що поширюється у ПОО (у випад-
ку Фур'є-голограм – сфокусована у центральному 
дифракційному максимумі) втрачається, проте 
аподизована функція зіниці [10] відповідає пере-
даточній функції зображаючого пристрою, при 
якій виключаються небажані вторинні макси-
муми у результуючому зображенні (у термінах 
МДЮР - вплив КДХ блокуючого екрана). "М'яке" 
блокування регулярної складової через баланс 
дифракційних ефективностей парціальних голо-
графічних граток володіє очевидними перева-
гами, оскільки не потребує застосування будь-
яких спеціальних матеріалів або процедур і може 
бути реалізованим на високоефективних фазових 
голографічних фотоплатівках. 
Вкажемо ще на відомий, концептуально близь-

кий до обговорюваного, спосіб оптимізації про-
цесу когерентно-оптичного розпізнавання зна-
ків (символів) за Вандер Люгтом або шляхом 
сумісного Фур'є-перетворення [12,13]. Підкрес-
лення високочастотних компонент Фур'є-спектру 
об'єкта з метою розпізнавання індивідуалізова-
них контурів символів й зниження потужності 
відгуків хибної кореляції (зумовленої наявністю 
спільних структурних компонент різних симво-
лів) також здійснюється через обрання інтенсив-
ності опорної хвилі, меншої за середню інтенсив-
ність об'єктної хвилі. Окрім різної мети (здійс-
нення вірогідного розпізнавання або віднов-
лення контурного зображення), вкажемо на ще 
дві відмінності отриманого нами результату і 
підходу, здійсненого у цитованих роботах. По-
перше, розгляд у [12,13] проводиться методами 
Фур'є-опти-ки – безвідносно до тієї чи іншої мо-
делі оптичної дифракції. При цьому втрачаються 
деталі явища – подвійний або одиничний контур 
у відновлюваному зображенні. Наведені нами ар-
гументи дають підстави стверджувати, що на ос-
нові МДЮР досягається повна й однозначна фі-
зична інтерпретація спостережуваних ефектів як 
результат відновлення одної або обох проти-
фазних компонент КДХ. По-друге, проведений 
розгляд показує недостатність засобів, викори-
станих у цитованих роботах, для досягнення 
поставленої мети. Покажемо це. 

Когерентно-оптичне розпізнавання здійсню-
ється в умовах узгодженої фільтрації: голограма 
зчитується не опорною або іншою простою хви-
лею, а об'єктною – у хвильових та геометричних 
умовах запису. При цьому ділянка голограми з 
низькою дифракційною ефективністю (у межах 
ПОО) зчитується потужною геометрооптичною 
хвилею, і навпаки ділянка з високою дифракцій-
ною ефективністю (в ОГТ) зчитується низько-
інтенсивною КДХ. У цьому випадку співвідно-
шення енергетичних ефективностей парціальних 
позаосьових голограм краю перешкоди в ОГТ і 
геометрооптичної хвилі у ПОО визначається так: 

( ) ( )
( )

( )
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25,0
2
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де рівність відповідає куту θr – Ir=Id(θr). Отри-
маний результат означає, що при когерентно-
оптичному розпізнаванні за методом похідної 
відносний енергетичний внесок контуру символа 
у кращому випадку "підтягується" до енергетич-
ного внеску від ПОО, проте ніколи не стає пере-
важним. Для того, щоб у режимі узгодженої голо-
графічної фільтрації виділити контур дифракцій-
ної перешкоди й здійснити розпізнавання саме 
контуру, потрібно реалізувати більш високе від-
ношення ) , ніж визначається 
формулою (6). Така можливість реалізується лише 
при виході за рамки лінійного наближення теорії 
голографії. 

(/)((ОГТ) θηθη gd

Квадратична голограма – дзеркало фазо-
вого спряження 

Розглянемо особливості фазового спряження 
(ФС) за квадратичною голограмою (КГ) [9,14,15] 
у випадку, коли об'єктна хвиля )(rG r  виникає у 
результаті дифракції простої первинної хвилі на 
апертурі довільної конфігурації. Згідно з МДЮР, 
поле за дифракційною перешкодою описується 
сумою: 

)()()( rGrGrG dg
rrr

+= ,                 (9) 
де )(rG g

r  – геометрооптична хвиля у біжучій 

точці області спостереження, а )(rGd
r  – КДХ у 

цій точці, яка визначається інтегралом по контуру 
дифракційної перешкоди. 

Відомі передумови нелінійного голографіч-
ного запису [14,16], такі як сумірність інтенсив-
ностей парціальних опорних хвиль і середньої 
інтенсивності об'єктної хвилі, тривалий час екс-
понування і перепроявлення фотошару, які забез-
печують помітну величину квадратичної компо-
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ненти амплітудного відгуку голограми, будемо 
вважати виконаними. 

Специфічні відображаючі властивості КГ ви-
значаються квадратичною компонентою розкладу 
амплітудного відгуку голограми )(rTa

r  у ряд за 
степенями інтенсивності [14]: 
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понування, )(rI r  – інтенсивність експонуючого 
поля, rr  – радіус-вектор біжучої точки в області 
реєстрації. 

Нехай КГ хвилі (9) записується з двома кон-
транапрямленими опорними хвилями )(rA

r
Ω  і 

)(rB
r

Ω , так що 

[ ]
[ ] ,)(exp

)(exp)()(

BB

AABA

rktiB

rktiArr

ϕ+−ω+

+ϕ+−ω=Ω+Ω
rr

rrrr

  (11) 

де A, B – (постійні) амплітуди, а ϕA, ϕB – почат-
кові фази парціальних опорних хвиль; при цьому 

BA kk
rr

+ ≡0 у кожній точці області реєстрації. Ін-
тенсивність експонуючого поля набуває вигляду: 

2)()()()( rGrrrI BA
rrrr

+Ω+Ω= .      (12) 

У досліджуваному випадку КГ від дифрак-
ційної апертури доцільним є такий вибір від-
ношення інтенсивностей опорних і об'єктної 
хвиль: 

gdBA IrIII <<≈ )(~ r  – у ПОО;                        (13) 

)(~ rIII dBA
r

≈  – в ОГТ (при ),     (14) rθ=θ

де 2)()( |=| rGrI dd
rr

, 2)()( |=| rGrI gg
rr , , 

. Підставляючи (12) з )

2|Ω=| AAI
2|Ω=| BBI (G rr , визначе-

ним у формі (9), у розклад (10), знаходимо серед 
доданків цього розкладу компонента, яка відпо-
відає за самообертання об'єктного хвильового 
фронту: 

( ){ })()()()(2 2
2 rrrGrGT BAgd

rrrr
ΩΩ+ ∗∗ - у ПОО; (15) 

( ){ })()()(2 2
2 rrrGT BAd

rrr
ΩΩ∗  - в ОГТ. (16) 

При зчитуванні частиною об'єктної хвилі, яка 
поширюється у ПОО )(rGd

r + )(rGg
r , комбіна-

ційні гратки, асоційовані з парціальним опера-
тором КГ – дзеркала фазового спряження (ДФС) 
(15), зумовлюють відновлення відповідної ком-

поненти ФС-відгуку: 

( )
( )

( )( ),)()(

)()(

)()()()(2

10

**
2

2

rGrG

rGrG

rrrGrGT

gd

gd

BAgd

rr

rr

rrrr

∗∗ +Κ+Κ=

=+×

×






 ΩΩ+

      (17) 

де 〉||+|〈|ΩΩ=Κ 22
20 )()()()(2 rGrGrrT gdBA

rrrr
, 

К1= { }.с.к)()()()(2 *
2 +ΩΩ rGrGrrT gdBA

rrrr  (к.с. – 
комплексне спряження). Зауважимо, що усеред-
нення здійснюється по набору критичних точок 
першого роду, розташованих у межах апертури 
[6,17], і крайових ретрансляторів, які дають внес-
ки у біжучу точку області реєстрації з радіус-
вектором rr . Доданок з К0 у правій частині (17) 
описує точну ФС-репліку об'єктної хвилі, а дода-
нок з К1 – компоненту, зумовлену перехресною 
інтерференцією геометрооптичної хвилі з КДХ, 
яка, в принципі, може призводити до інтермоду-
ляційних шумів у зображенні. 

Аналогічно, при зчитуванні частиною КДХ, 
яка поширюється в ОГТ, комбінаційні гратки, 
асоційовані з парціальним оператором КГ-ДФС 
(16), зумовлюють відновлення компоненти ФС-
відгуку 

( ) )()()()()(2
2

2
* rGrGrrrGT ddBAd

rrrrr ∗Κ=






 ΩΩ , (18) 

де 〉|〈|ΩΩ=Κ 2
2 )()()(2 rGrrT dBA

rrr . 
Квадратичне віртуальне темне поле 
Порівняємо дифракційні ефективності пар-

ціальних КГ-ДФС, записаних у межах ПОО і в 
ОГТ. В ОГТ крос-гратки { }.c.к)()(* +Ω rrG Ad

rr  і 
{ }.c.к)()(* +Ω rrG Bd

rr  характеризуються глибина-
ми модуляції, пропорційними контрастам відпо-
відних парціальних інтерференційних картин, 
утворюваних КДХ з кожною з двох компонент 
стоячої опорної хвилі: 

( )BAdAddA IIrIIrIrV ++= )()(2)((ОГТ) rrr ,  (19) 

( )BAdBddB IIrIIrIrV ++= )()(2)((ОГТ) rrr .  (20) 

Згідно з лінійною теорією голографії [16], диф-
ракційна ефективність кожної з таких лінійних 
(інтерференційних) крос-граток пропорційна ква-
драту контрасту відповідної інтерференційної 
картини. Глибина ж модуляції комбінаційних 
граток, які визначаються виразом (15), доповне-
ним його комплексним спряженням, пропорцій-
на добутку глибин модуляції утворюючих крос-
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граток. Отже, ділянка КГ-ДФС в ОГТ володіє 
дифракційною ефективністю 

[ 2
)()(~)( (ОГТ)(ОГТ)(ОГТ) rVrVr dBdAd
rrr

η ]
}

.       (21) 

З іншого боку, крос-гратки ( ){ .c.к)(* +Ω rrG Ag
r  і 

( ){ .c.к)(* +Ω rrG Bg }r , утворювані у межах ПОО 
через інтерференцію геометрооптичної хвилі з 
кожною з двох компонент стоячої опорної хвилі, 
володіють контрастом 

))((2)( BAdgAggA IIrIIIIrV +++=
rr ,   (22) 

))((2)( BAdgBggB IIrIIIIrV +++=
rr ,   (23) 

тоді як крос-гратки { }.с.к)()(* +Ω rrG Ad
rr , { ×)(* rGd

r  
}.с.к)( +Ω× rB

r , які утворюютьсяі у ПОО через 
інтерференцію КДХ з кожною з двох компонент 
стоячої опорної хвилі володіють контрастом 

( ),)()(2

)((ППОО

BAdgAd

dA

IIrIIIrI

rV

+++=

=
rr

r

   (24) 

( ).)()(2

)((ППО)

BAdgBd

dB

IIrIIIrI

rV

+++=

=
rr

r

   (25) 

Отже, парціальна КГ-ДФС геометрооптичної 
хвилі характеризується дифракційною ефектив-
ністю 

[ ]2)()(~)( rVrVr gBgAg
rrr

η ,           (26) 

а парціальна КГ частини КДХ у ПОО – дифрак-
ційною ефективністю 

[ .)()(~)(
2(ПОО)(ПОО)(ПОО) rVrVr dBdAd

rrr
η ]

}

    (27) 

Нарешті, дифракційна ефективність шумових 
граток { .с.к)()(* +rGrG gd

rr  (див. формулу (17)) 
визначається як 

[
[ .)()(

)()(~)(

2)(ПП)(ПП

2)(ПП)(ПП)(ПП

rVrV

rVrVr

AB

BA

dg

dggd

rr

rrr

OO

OOO

≈

≈η ]
]

   (28) 

Враховуючи (13) і (14), оцінимо відношення 
дифракційних ефективностей різних комбіна-
ційних граток, які утворюють КГ-ДФС: 

( ) [ 4)(~)()( rIIrr dggd ]rrr
ηη(ОГТ) ,      (29) 

( )( ) [ ]8ПОО)( )(~)()( rIIrr dgdd
rrr

ηη ОГТ ,   (30) 

( )( ) [ ]6ПОО(ОГТ) )(~)()( rIIrr dggdd
rrr

ηη .   (31) 

Вирази (29)-(31) за реалізації умов (13) і (14) 
визначають квадратичний ефект віртуального 
темного поля, який характеризує відновлення 
ФС-репліки об'єктної хвилі за КГ від дифракцій-
ної апертури. Згідно цих виразів, переважною 
дифракційною ефективністю володіє парціальна 
КГ-ДФС для частини КДХ, що поширюється в 
ОГТ. У порівнянні з формулами (5)-(7), формули 
(29)-(31) визначають квадратично підсилену за-
лежність дифракційної ефективності КГ-ДФС 
краю перешкоди від відношення інтенсивностей 
опорної і об'єктної хвиль. Даний результат ви-
значає суттєве зменшення напівширини кривої 
залежності дифракційної ефективності від відно-
шення )(/ rII dg

r  – звуження спектральних вікон 
у ОГТ. З (29)-(31) випливає також, що дифрак-
ційними ефективностями  і )((ПОО) rd

r
η )((ПОО) rgd

r
η  

можна знехтувати внаслідок їх сильніших залеж-
ностей від відношення )(/ rI dI g

r  у порівнянні з 

)(r(ОГТ)
d

r
η . При цьому, внаслідок малості відно-

шення )((ОГТ) rd
r

η / )() r(
gd
ПОО r

η  інтермодуляційні 

шуми у ФС-відгуці КГ-ДФС – дуже малі. 
Актуальність останнього висновку виявля-

ється при порівнянні результату зчитування КГ-
ДФС у режимі узгодженої фільтрації (точною 
копією об'єктного поля) 

( ) ( )
1

)(
~

)(
)(ОГТ

>>
η

η

rI
I

Ir
rIr

d

g

gg

dd
rr

r

           (32) 

з результатом, описуваним формулою (8). Нерів-
ність (32) визначається умовами (13), (14). Згідно з 
(32), навіть при зчитуванні НГ у режимі узгодже-
ної фільтрації, коли низькоефективні парціальні 
гратки, записані у ПОО, зчитуються потужною 
хвилею )(rGg

r + )G (rd
r , а високоефективні пар-

ціальні гратки в ОГТ зчитуються низькоінтенсив-
ною КДХ )(rGd

r , яскравість зображення краю 
дифракційної перешкоди у ФС-репліці вхідного 
сигналу значно перевищує яскравість зображення 
апретури. Отже, ФС-репліка вхідного сигналу, 
відновлювана за КГ-ДФС, – контурна. Виділення 
контуру у чистому вигляді (edge detection), а не 
лише його підкреслювання (edge enhancement), 
не реалізоване у методі узгодженої фільтрації за 
лінійною голограмою, тобто є суто нелінійно-
голографічним ефектом. 

Отже, квадратичний ефект віртуального тем-
ного поля зберігає усі переваги, притаманні вір-
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туальному темному полю, що реалізується засо-
бами лінійної голографії ("м'яке" аподизоване 
блокування регулярної складової дифрагованого 
поля, адаптацію форми віртуального блокуючого 
екрану до макроформи вхідного сигналу), і до-
датково забезпечує, внаслідок квадратично під-
силеної залежності дифракційної ефективності 
актуальних комбінаційних граток, відновлення 
контурного зображення і звуження спектральних 
вікон, асоційованих з когерентною передаточною 
функцією КГ-ДФС. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  МЕХАНІЗМІВ  ДЕГРАДАЦІЇ  І  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
НАДІЙНОСТІ  ПОТУЖНИХ  ПМОН-СТРУКТУР 

Досліджені вольт-амперні характеристики зворотнозміщених р-n-переходів потужних висо-
ковольтних транзисторних структур в області лавинного пробою. На основі проведених дослі-
джень пропонується метод імпульсного тренування стік-витокових областей. Розроблені кри-
терії діагностичного контролю якості й надійності високовольтних МОН-транзисторних струк-
тур в умовах серійного виробництва. 

IV characteristics of reverse base p-n-junctions of power high-voltage transistor structures in the 
region of avalanche breakdown were considered. The method of impulse training of soure-drain re-
gions has been proposed witch are basis at the experiments. The criteria of diagnostics control of qual-
ity and reliability of power DMOS structures was proposed. 

Вивченню вольт-амперних характеристик у 
передпробійному стані і в області пробою при-
свячено ряд праць [1-3]. У працях [4,5] дослі-
джені механізми збільшення зворотних струмів 
і причини їх нестабільності у часі. Особливості 
лавинного пробою у кремнієвих та германієвих 
р+-n структурах описані у працях [2,6]. Оцінка 
надійності малопотужних біполярних транзисто-
рів на основі епітаксійних структур n-n+ за пара-
метрами струмової форми вторинного пробою 
проводилась у працях [3,7]. 

У даній праці вивчені ВАХ у передпробійному 
стані і в області лавинного пробою, а також 
струмова форма вторинного пробою у потужних 
високовольтних МОН-транзисторних структурах. 

Розроблені методи імпульсного тренування 
стік-витокових р-n-переходів. На основі прове-
дених випробувань на надійність відпрацьовані 
критерії виявлення потенційно ненадійних тран-
зисторних структур. 

Досліджувалися потужні високовольтні крем-
нієві МОН-транзисторні структури з індукованим 
n-каналом, виготовлені на епітаксійних струк-

турах типу 
2ІІВК0,01КЭС460

ПА25,0КЭФ50
−
−100 . Товщина 

епітаксійної плівки становила 50 мкм з питомим 
опором 25 Ом⋅см. Діелектрик заслону товщиною 
0,1-0,02 мкм створений термічним окисленням. 
В якості електрода заслону використовувався 
полікремній, який дозволяє створити самосумі-
щений заслін з мінімальним перекриттям дифу-

зійних областей і цим, зменшити вхідну та вихід-
ну ємності МОН-транзиторних структур. Напру-
га пробою стік-витік складала Uсв≥500 В, опір у 
відкритому стані Rсв=1,5 Ом, гранично допусти-
мий струм стоку Іс=4,5 А. 

Аналіз ВАХ зворотнозміщеного стокового 
р-n-переходу проводився з допомогою приладу 
спостереження вольт-амперних характеристик 
Л2-56 на вибірці транзисторних структур у кіль-
кості 500 штук. Для більшості транзисторних 
структур зворотні струми Іс. поч. – стабільні у часі. 
У залежності від форми ВАХ прилади розділя-
ли на три групи: 

1. Прилади з "жорсткими" ВАХ до пробою, 
стабільної у часі форми, Іс. поч.≤1 мкА при Uсв= 
=400 В – 57% структур (рис.1). 

2. Прилади з "м'якими" ВАХ у передпробійній 
області, стабільної у часі форми, 1 мкА<Іс. поч.≤ 
≤40 мкА при Uсв=400 В – 38% структур (рис.2). 

 
Рис.1. Стабільна у часі "жорстка" характеристика. 
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Рис.2. Стабільна у часі "м'яка" характеристика. 

Разом з тим на 5% транзисторних структур 
спостерігалася нестабільність у часі зворотних 
струмів, яка полягала як в їх зростанні з часом, 
так і в їх зменшенні (рис.3,4). При цьому дрейф 
зворотних струмів спостерігався протягом досить 
тривалого часу (1-30 хвилин) і супроводжувався 
поверхневими й імпульсними шумами, характер-
ними для генераційно-рекомбінаційних проце-
сів на пастках на границі розділу Si-SiO2 і моду-
ляції потенційного бар'єру глибокими пастками 
в області просторового заряду [8-15]. Явища не-
стабільності зворотних струмів, імпульсні шуми, 
що мали місце у даному випадку, ймовірно по-
в'язані з повільними поверхневими станами, а по-
верхневі шуми – зі швидкими станами на границі 
розділу Si-SiO2. 

Процес дрейфу зворотного струму різко при-
скорюється, якщо на р-n-перехід, який досліджу-
ється, подати напругу вищу від напруги лавин-
ного пробою і забезпечити лавинний струм 250-
1200 мкА. У цьому випадку зворотній струм 
стоку переходить у стаціонарний стан за досить 
короткий проміжок часу у діапазоні 20÷700 мс. 
Водночас інерційність відновлення Іс. поч. до 
рівноважного стану після зняття напруги зворот-
ного зміщення складає декілька секунд і дозво-
ляє зафіксувати підвищений початковий струм 
стоку після впливу лавинних імпульсів струму. 

Механізм збільшення швидкості росту зво-
ротних струмів при дії лавинного струму можна 
пояснити перезарядкою повільних станів лавин-
ними носіями завдяки ударній іонізації [10-12]. 

Дослідження ВАХ на ділянці лавинного про-
бою показали, що на транзисторних структурах 
з малим рівнем зворотного струму в передпро-
бійному стані Іс. поч.≤40 мкА спостерігався ти-
повий мікроплазмовий пробій з характерними 
імпульсами лавинного струму на початковій ді-
лянці пробою [9]. 

 
Рис.3. Нестабільна у часі "м'яка" ВАХ дрейф у 
сторону збільшення Іс. поч. 

 
Рис.4. Нестабільна у часі "м'яка" ВАХ дрейф у 
сторону зменшення Іс. поч. 

Разом з тим 1% транзисторних структур мали 
характерний гістерезис лавинного пробою (ГЛП). 
При цьому напруга пробою була вища за напругу 
його вимкнення [9,10,16]. Гістерезис пробою для 
досліджуваних транзисторних структур складав 
50-150 В і вимкнення лавини у більшості випад-
ків відбувалось при напрузі Uсв нижчій, ніж ро-
боча напруга транзисторної структури Uсв=400 В. 

Гістерезис лавинного пробою зв'язують з до-
сить великою концентрацією глибоких пасткових 
центрів в області просторового заряду зворотно-
зміщеного р-n-переходу, перезарядка яких лавин-
ними носіями призводить до збільшення напру-
женості електричного поля в області пробою і 
зменшенню напруги пробою [9,10,16]. Вид ВАХ 
ГЛП показаний на рис.5. 

Інший вид аномальної, нестійкої ВАХ в об-
ласті пробою спостерігався у вигляді струмової 
форми вторинного пробою, яка пов'язується з 
ударною іонізацією (лавинною інжекцією) і спо-
стерігається у транзисторних структурах на епі-
таксійному шарі. При збільшенні напруги на зво-
ротнозміщеному переході область просторового 
заряду р-n-переходу розширюється, в основному, 
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у сторону слаболегованого n-шару. У n+-шарі по-
дальше розширення припиняється, напруженість 
швидко зростає, розпочинається лавинне помно-
ження носіїв у р-n-переході з наступним розмно-
женням на n-n+-границі. Коли напруга на струк-
турі падає, наступає струмова форма вторинного 
пробою. При цьому область об'ємного заряду у 
колекторній області розширюється до низькоом-
ної колекторної підкладки, а напруга падає до 
напруги лавинного пробою р-n+-переходу, стік-
витокова n+-підкладка [7]. Це явище називається 
проколом стокової n-області.  

На основі проведених досліджень ВАХ р-n-
переходів до і в області лавинного пробою роз-
роблений автоматизований метод імпульсного 
тренування і діагностичного контролю якості і 
надійності потужних високовольтних транзис-
торних структур. Метод передбачає тренування 
р-n-переходів стік-витокових областей "пакетом" 
імпульсів напруги зворотного зміщення достат-
ньої для лавинного пробою і забезпечення лавин-
ного струму 250÷1200 мкА. Тривалість "пакету" 
імпульсів – 1 секунда, пауза між імпульсами – 
10 мс. 

Після такої дії "пакету" імпульсів напруги, 
вимірюються основні параметри. Придатними 
вважаються транзисторні структури з Іс. поч.≤40 
мкА при Uсв=400 В або Uсв=0,8 Uпроб. У резуль-
таті такого тренування виявляються потенційно 
ненадійні транзисторні структури, що мають не-
стабільні у часі ВАХ до лавинного пробою, а 
також структури з нестабільною напругою лавин-
ного пробою (струмова форма вторинного і гіс-
терезис лавинного пробоїв). 

Ефективність методики підтверджена випро-
буваннями транзисторних структур на безвідмов-
ність протягом 500 годин при температурі 125°С, 
Uсв=400 В, Uзв=0 В. 

 
Рис.5. Гістерезис лавинного пробою. 

 
Рис.6. Генерація на вторинному пробої. 

Із попередньо визнаних ненадійними згідно з 
методикою транзисторних структур у кількості 
21 штуки, при наступних випробуваннях на без-
відмовність мали місце катастрофічні відмовлен-
ня 5 структур і 14 структур з параметричними 
відмовленнями за Іс. поч.. Тоді як усі транзис-
торні структури, які за критерієм діагностики, 
згідно з методикою, визнані як придатні у кіль-
кості 50 штук з "жорсткими" і "м'якими" ВАХ 
у передпробійній області, успішно пройшли ви-
пробовування на безвідмовність протягом 500 
годин. 

На основі проведених досліджень і випробо-
вувань на безвідмовність можна вважати, що 
запропонований метод ефективний для виявлення 
потенційно ненадійних високовольтних потуж-
них транзисторних структур на епітаксійній n+-
підкладці, виготовлених за МОН-технологією. 
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ВИГОТОВЛЕННЯ  ФОТОЧУТЛИВИХ  ПЛІВОК  CdTe   
І  ДОСЛІДЖЕННЯ  ЇХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

Створено фоточутливі плівки на основі телуриду кадмію методом випаровування матеріалів у 
вакуумі за допомогою електронного променя. Досліджено електричні, оптичні та фотоелектричні 
характеристики, а також вплив відпалу значення електропровідності плівок. 

Photosensitive thin films on the base of cadmium telluride were created by material evaporation in 
vacuum with electron beam. Electrical, optical and photoelectric properties of the films obtained have 
been studied as well as the influence of annealing on their conductivity. 

Вступ  
Телурид кадмію – перспективний матеріал для 

виготовлення сонячних елементів. Це пов'язано 
насамперед з тим, що його ширина забороненої 
зони Eg=1,5 еВ при 300 К – оптимальна для пере-
творення сонячної енергії в електричну. На сьо-
годні важливим напрямком у створенні сонячних 
елементів є їх виготовлення на основі високо-
ефективних плівкових структур. Описані на сьо-
годні у літературі методи отримання тонких плі-
вок зводяться до застосування стандартного на-
пилення з резистивних випаровувачів. У наших 
дослідженнях для розпилення матеріалу викорис-
таний електронний випаровувач, що дозволило 
забезпечити вищу чистоту матеріалу. 

Технологія отримання тонких плівок CdTe 
Для отримання тонких плівок використали 

метод випаровування матеріалу у вакуумі за до-
помогою електронного променя. Роботи прово-
дились на вакуумному посту ВУП-5. Використані 
для нанесення плівок кристали CdTe мали елек-
тронну провідність, яка при 300К змінювалась у 
межах 10-4÷10-5 Ом-1см-1. Плівки наносили на 
скляні підкладки типорозміром 20×20×1 мм3, які 
попередньо обезжирювали в соляній кислоті, піс-
ля чого промивали їх деіонізованою водою. Нане-
сення плівок проводили у вакуумі, який становив 
~10-6 Торр, на гарячі підкладки з температурою 
більшою від 550 К. 

Були виготовлені фоточутливі плівки з відхи-
ленням від стехіометричного складу в бік над-
лишку Cd або Te, використовуючи додаткові дже-
рела випаровування компонентів Cd або Te. Плів-
ки наносили при різних температурах підкладок, 

які змінювали в межах 400÷700 К. Товщина отри-
маних плівок становила ~1 мкм. 

За таких умов, по-перше, протягом усього 
процесу вирощування плівки підтримувався 
високий ступінь чистоти поверхні підкладки, 
оскільки для адсорбції навіть моноатомного шару 
залишкових газів потрібно декілька годин [1], і, 
по-друге, практично усувається забруднення ма-
теріалу, яке можливе при використанні термічних 
випаровувачів. За допомогою такої технології 
вирощені плівки телуриду кадмію на скляних 
підкладках. З отриманими плівками проводили 
дослідження електрофізичних, фотоелектричних 
та оптичних характеристик. 

Результати вимірювання і їх обговорення 
Електричні та фотоелектричні властивості 

тонких плівок CdTe. Вимірювання електропро-
відності плівок проводили при кімнатних темпе-
ратурах компенсаційним методом на постійному 
струмі. Усі досліджені плівки характеризувались 
p-типом провідності. Електропровідність плівок 
σ була ~10-7 Ом-1 при 300 К. 

Для підвищення значення величини σ плівки 
відпалювали на повітрі при Т=500-700 К протя-
гом 5-15 хв. Отримані результати зведені у таб-
лиці 1. 

Видно, що термообробка в атмосферних умо-
вах призводить до збільшення провідності плівок. 
Це можна пояснити тим, що сорбоване повітря і 
водяна пара зумовлюють збільшення кількості 
акцепторних домішок. Крім цього, у процесі від-
палу збільшується концентрація вакансій Cd 
внаслідок часткового випаровування атомів з по-
верхні, що теж спричинює зростання величини σ. 
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Таблиця 1. Вплив відпалу на електричні властивості плі-
вок CdTe. Температура підкладки 600 К. hν,еВ1,0 1,2 1,4 0,8 

R⋅10-5, Oм Іф/Іфm№ п/п Температура 
відпалу, К 

Час відпалу, 
хв 

σ, 
Ом-1 

1 не відпалена не відпалена 5⋅10-7 

1' 500 5 1⋅10-7

1" 700 15 1⋅10-6

Одержані плівки мали добру фоточутливість, 
що ілюструється залежністю опору плівки від 
сили падаючого на неї світла. Ця залежність на-
ведена на рис.1. 

При силі світла 7≥106 Лк залежність R(І) до-
сягає стану насичення і опір плівки становить 
~1,2⋅105 Ом. Тобто, при зміні сили світла від 
2⋅106 Лк до (7-9)⋅106 Лк опір плівки зменшується 
більш як на 3 порядки. 

Спектральна залежність фоточутливості плі-
вок наведена на рис.1. Видно, що залежність Іф 

/ =f(hν) має вигляд типової кривої для напів-
провідникових матеріалів. Максимум фоточут-
ливості розташований в області енергій фотонів 
hν=1,48-1,5 еВ, що збігається з краєм власного 
поглинання. Зменшення фоточутливості при ве-
ликих значеннях енергії фотонів зумовлене по-
верхневою рекомбінацією фотозбуджених носіїв 
заряду. 

Ф
mI

Оптичні властивості тонких плівок CdTe  
Пропускання світла отриманими плівками 

CdTe вимірювали дифракційним монохромато-
ром МДР-23. 

Спектральна залежність коефіцієнта пропус-
кання наведена на рис.2. Пропускання світла 
плівкою, близькою до стехіометричного складу 
(крива 1) значно більше, ніж плівкою з надлиш-
ком Te (крива 2). Після відпалу при температурі 
700 К протягом 10 хв спектральна залежність 
пропускання для плівки з надлишком Te (крива 3) 
добре узгоджується із залежністю T(λ) для зразка 
близького до стехіометричного складу. 

Характерна особливістю кривої 1 рис.2 в тому, 
що при λ>0,84 мкм залежність T(λ) має вигляд 
синусоїди, що зумовлено наявністю інтерферен-
ції у отриманих плівках. Інтерференційну карти-
ну використали для визначення товщини плівки. 

Використовуючи значення показника залом-
лення для тонких плівок CdTe n=3,25 [2], оцінено 
значення величини коефіцієнта відбивання R за 
формулою: 

2

2

)1(
)1(

+

−
=

n
nR . 

Визначена в такий спосіб величина R=28%. 

Рис.1. Залежність опору плівки CdTe від сили світ-
ла (1). Спектральна залежність фотопровідності 
отриманих плівок CdTe (2). 

Рис 2.Спектральна залежність коефіцієнта пропус-
кання Т плівок CdTe при кімнатній температурі: 
плівка близька до стехіометричного складу (1), плів-
ка з надлишком Te (2), зразок після термообробки 
при температурі 700 К (3). 
Значення коефіцієнта поглинання α, обчис-

лені за формулою, що враховує багатократне 
відбивання світла від граней плівки [3]: 









+
−

+
−

=α R
T
R

T
R

d 2
)1(

2
)1(ln1 . 

Оцінку показника поглинання к проводили 
за формулою: 

π
αλ

=
4

к . 

Спектральна залежність к наведена на рис.3. 
Отримані результати узгоджуються з літератур-
ними даними для тонких плівок [3] та монокрис-
талів CdTe [5].  

Із залежності α2=f(hν), яка наведена на рис.4, 
визначена ширина забороненої зони отриманих 
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 Виготовлення фоточутливих плівок CdTe і дослідження їх характеристик 

плівок. Величина Eg дорівнювала 1,48 еВ, що 
близько до значення ширини забороненої зони 
монокристалічного CdTe [5]. Оскільки залеж-
ність має вигляд прямої лінії, то можна зробити 
висновок, що в отриманих плівках при поглинан-
ні світла відбуваються прямі дозволені переходи 
електронів з валентної зони у зону провідності, 
що узгоджується з великими значеннями коефі-
цієнта поглинання ~105 см-1. 

α2⋅10-10, см-2

  25 ♦ 

♦
♦

♦

♦

♦
♦  9 ♦Переходи такого типу спостерігались у моно-

кристалічному CdTe [5]. 
♦

♦ 
♦

  4 Висновки 
Виготовлені фоточутливі плівки на основі 

телуриду кадмію методом випаровування мате-
ріалу у вакуумі за допомогою електронного про-
меня. Провідність отриманих плівок була p-типу 
і зростала при відпалі на повітрі. 

hν,еВ 1,7 1,4 1,6 1,5 

На спектральній залежності коефіцієнта про-
пускання спостерігалась інтерференційна карти-
на, що вказує на добру досконалість отриманих 
плівок. Із спектральної залежності коефіцієнта 
поглинання визначена ширина забороненої зони 
Eg=1,48 еВ, що узгоджується з аналогічною вели-
чиною для монокристалічних зразків CdTe [5]. 

Результати свідчать, що плівки, виготовлені 
методом випаровування у вакуумі за допомогою 
електронного променя з використанням попе-
редньо синтезованого CdTe, відповідають хіміч-
ній сполуці CdTe. Параметри отриманих плівок 
дозволяють прогнозувати їх ефективне викорис-
тання при виготовленні сонячних елементів. 

Рис.3. Спектральна залежність показника погли-
нання отриманих плівок (1); дані роботи [4] (2). 

Рис.4. Залежність коефіцієнта поглинання від енер-
гії фотонів. 
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ВИРОЩУВАННЯ  КРИСТАЛІВ  CdxHg1-xTe:V (х=0,9-0,95)  
ТА  ЇХ ФІЗИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ 

Вирощені монокристали CdxHg1-xTe:V (х=0,9-0,95) з використанням двох варіантів методу 
Бріджмена, досліджена оптична однорідність, електричні і гальваномагнітні властивості одер-
жаних кристалів. Питомий опір зразків знаходиться в межах 104÷108 Ом⋅см. Із залежності R(T) 
визначена енергія залягання рівня ванадію, яка становить 0,73-0,82 еВ. 

The brought up monocrystals CdxHg1-xTe:V (х=0,9-0,95) with usage of two versions of a method 
of the Bridgeman are grown and optical homogeneity, electrical and galvano-magnetic properties of 
obtained chips are investigated. A specimen specific resistance is is in borders 104÷108 Ω⋅cm. From 
dependence R(T) the burial energy of  vanadium level is obtained, which one makes 0,73-0,82 еV. 

Вступ 
Одержання і дослідження телуриду кадмію, 

легованого 3d-елементами в значній мірі визна-
чається можливостями його практичного засто-
сування в якості детекторів γ-випромінювання, 
оптичних фільтрів, електро- й акустооптичних 
модуляторів, фоторефрактивного матеріалу для 
ближньої ІЧ-області спектра та інших пристроїв. 

Основний фоторефрактивний матеріал для 
ближньої ІЧ-області спектра, в якій працюють 
сучасні оптичні лінії зв'язку і випромінюють 
найбільш ефективні напівпровідникові лазери, – 
CdTe:3d. Одержанню та дослідженню CdTe:3d 
присвячена велика кількість наукових праць, на-
приклад [1-3]. Незважаючи на це, проблема одер-
жання матеріалів з високою чутливістю і стабіль-
ними характеристиками залишається нерозв'яза-
ною. Крім цього, необхідно проводити пошук 
нових напівпровідникових матеріалів, які б воло-
діли більшою рухливістю електронів і, відповід-
но, меншим часом фоторефрактивного відклику. 
Такими матеріалами можуть бути тверді розчини 
CdxHg1-xTe в області складів, близьких до CdTe. 
В літературі, в основному, описано вирощування 
твердих розчинів CdxHg1-xTe складів, близьких до 
HgTe з х=0,2-0,35, що використовуються в якості 
фоточутливих матеріалів у спектральній області 
(3-5)мкм і (8-14)мкм [2,3]. Проблема вирощуван-
ня кристалів CdxHg1-xTe з великим вмістом кад-
мію визначається порівняно високою температу-
рою плавлення і відповідно високим тиском пари 
ртуті. Наприклад, з метою отримання напівізо-
люючих кристалів для γ-детекторів, авторами 

праці [4] одержані кристали CdxHg1-xTe (х=0,9) і 
CdxHg1-xTe:Сl з розчину телуру. При цьому зразки 
володіли такими параметрами: n≈9⋅1012 см-3, ρ= 
=1100 Ом⋅см, µ=600 см2/(В⋅с), і тільки в останній, 
третій частині кристала ставали напівізолюючи-
ми. Тобто проблема технології отримання цих 
кристалів залишається відкритою. 

Експериментальна частина 
В якості вихідних матеріалів для вирощування 

твердих розчинів CdxHg1-xTe:V (х=0,9-0,95) вико-
ристовували Cd, Hg, Te різного ступеня чистоти, 
які додатково очищали. Очистку промислового 
телуру ТВ-4, з концентрацією домішок 1020 см-3, 
проводили методом зонної перекристалізації у 
подвійних ампулах, заповнених воднем. Вміст 
електроактивних домішок по всій довжині злитка 
очищеного телуру контролювали за допомогою 
вимірювання ефективного значення коефіцієнта 
Холла. Їх концентрація знаходилась у межах від 
(6-8)⋅1014 до (1-2)⋅1015 см-3. Очистку кадмію (Cd-
0000) здійснювали методом зонної плавки в гра-
фітових контейнерах в атмосфері водню. В якості 
вихідного компонента використовували ртуть 
промислової чистоти марки Р6. Компоненти від-
повідно розрахованому складу завантажували в 
графітизовані кварцові ампули подвійного плав-
лення з товщиною стінок не менше 2мм. При 
цьому послідовність завантаження запобігала 
взаємодії кадмію з ртуттю. Для зменшення тепло-
вих ефектів у процесі синтезу, розміри шматків 
телуру в завантаженій шихті не перевищували 
10-15 мм3. 
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Процес синтезу CdxHg1-xTe проводили за до-
помогою програмного задавача. В області тем-
ператур 723-773 К і 1115-1160 К, тобто в області 
інтенсивного протікання реакції синтезу, швид-
кість збільшення температури не перевищувала 
1 К/хв. При досягненні температури плавлення 
для поліпшення реакції компонент розплав підда-
вався вібрації з частотою 50 с-1. Після витримки 
при температурі плавлення протягом 12-15 годин 
синтезований матеріал охолоджувався. Криста-
лізацію проводили вертикальним методом Брідж-
мена в тих самих ампулах. Використовували два 
варіанти вирощування за методом Бріджмена. 
В першому випадку ампулу з синтезованим мате-
ріалом ставили в електропіч, температуру якої 
підвищували протягом 20-24 годин до 1330-1380К. 
При цьому у верхній, незаповненій частині ампу-
ли температуру підтримували на 15-20 град вище 
від температури основного матеріалу. Для гомо-
генізації розплаву матеріал витримували при тем-
пературі розплаву протягом 6-8 годин, після чого 
ампулу опускали зі швидкістю 3,2 мм/год через 
градієнт температур 15 К/см. Після кристалізації 
злиток охолоджували зі швидкістю 40-50 К/год до 
температури 700-800 К, а потім у режимі вимкне-
ного живлення електропечі. В другому випадку, 
ампулу із синтезованим матеріалом вставляли в 
другу кварцову ампулу більшого діаметру. Прос-
тір між ампулами заповнювали порошком SiC, 
теплопровідність якого становить 13 Вт/(м⋅К) 
(рис.1). 

Дослідження, проведені на макетних зразках 
(в якості кристала використовували нержавіючу 
сталь) показали, що градієнт температури у раді-
альному і осьовому напрямках складав приблизно 
1 і 4 град/см відповідно, при діаметрі кристала 
16-18 мм. Градієнт температур на фронті крис-
талізації складав ≈2-3 град/см. Швидкість росту 
кристалів знаходилась у межах 0,5-0,8 мм/год. 
Охолодження закристалізованого злитка здійс-
нювали за допомогою програмного пристрою і 
не перевищувала 40 К/год. 

 
Рис.1. Схема контейнера для вирощування CdxHg1-xTe: 
1 - матеріал CdxHg1-xTe; 2 - порошок SiC; 3 - кварцо-
ві контейнери. 

Вирощені таким методом кристали розрізали 
на шайби перпендикулярно осі росту, механічно 
шліфували, полірували і піддавали хімічній об-
робці в 5%-му розчині брому в метиловому спир-
ті. Питомий опір зразків, вирізаних з різних час-
тин кристала, знаходився в межах 104÷108 Ом⋅см. 
При освітленні зразків вольфрамовою лампою 
розжарювання питомий опір змінювався на 2-3 
порядки. Однорідність зразків досліджували ме-
тодом оптичного пропускання за допомогою 
монохроматора МДР-23 і ИКС-21. 

Результати і їх обговорення 
На рис.2 наведені криві спектрального роз-

поділу пропускання зразків, вирізаних з різних 
ділянок кристала CdxHg1-xTe:V (х=0,9) з концен-
трацією ванадію NV=1⋅1019см-3 (нумерація кривих 
відповідає початку кристалізації). Видно, що ве-
личина пропускання складає 40-60% і форма кри-
вих дещо розмита, що свідчить про деяку неод-
норідність кристала, отриманого при наступних 
технологічних режимах: градієнт температур на 
фронті кристалізації 15 К/см, швидкість росту 
кристала 3,2 мм/год. Криві спектрального розпо-
ділу пропускання зразків CdxHg1-xTe:V (х=0,9) з 
NV=1⋅1019 см-3, вирізаних з кристалу, отриманого 
при мінімальному температурному градієнті, на-
ведені на рис.3. Видно, що в цьому випадку одно-
рідність кристала краща, величина пропускання 
досягає 65%, при цьому її значення не змінюється 
до λ=25мкм. 
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Рис.2. Спектральний розподіл кривих пропускання 
зразків CdxHg1-xTe:V (х=0,9), отриманих методом 
Бріджмена при температурному градієнті 15 К/см і 
швидкості 3,2 мм/год. (нумерація кривих відпові-
дає початку кристалізації). 
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Рис.3. Спектральний розподіл кривих пропускання 
зразків CdxHg1-xTe:V(х=0,9), отриманих методом 
Бріджмена при мінімальному температурному гра-
дієнті (нумерація кривих відповідає початку крис-
талізації). 

На рис.4 приведені температурні залежності 
коефіцієнту Холла для зразків різного складу і 
різної концентрації легуючої домішки. З темпера-
турної залежності коефіцієнту Холла R(T) визна-
чена енергія залягання рівня ванадію в CdxHg1-xTe 
(х=0,9), яка складає 0,73-0,82 еВ. Холівська рух-
ливість зразків слабо змінюється в досліджува-
ному інтервалі температур, досягаючи значень 
(3,6-4)⋅102 см2/(В⋅с). 

Аналіз експериментальних результатів пока-
зує, що: 
1. Легування кристалів CdxHg1-xTe (х=0,9-0,95) 
ванадієм дозволяє отримувати напівізолюючі 
кристали з питомим опором 104-108 Ом⋅см. 

2. Енергія залягання рівня ванадію складає 
0,73-0,82 еВ. 

3. Кристали CdxHg1-xTe (x≥0,9) з більшою одно-
рідністю отримуються при мінімальному гра-
дієнті температур як у радіальному, так і аксі-
альному напрямках. 

 

R H
 , 

Рис.4. Температурна залежність коефіцієнта Холла 
для зразків різного складу і концентрації ванадію: 
♦ - CdxHg1-xTe:V (х=0,95) NV=1⋅1019 см-3;  

103/T, K-1 

λ, мкм

∆ - CdxHg1-xTe:V (х=0,95) NV=1⋅1019 см-3;  
× - CdxHg1-xTe:V (х=0,9) NV=1⋅1019 см-3. 
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МОДЕЛЮВАННЯ  ПРОЦЕСУ  ДОВГОТРИВАЛОЇ  РЕЛАКСАЦІЇ  
ФОТОПРОВІДНОСТІ  У  НАПІВПРОВІДНИКУ  
ПІСЛЯ  РАДІАЦІЙНОГО  ОПРОМІНЕННЯ 

У рамках механізму розділення носіїв просторовими неоднорідностями обговорюється довго-
тривала релаксація кінетики фотоструму у компенсованих зразках Si<B,S> і Si<B,Rh>. Дослі-
джено математичну модель утворення та розпаду комплексів (дивакансій), яка задовільно пояс-
нює процеси, що протікають у напівпровіднику під впливом радіації. Вивчено стійкі режими 
поведінки даної моделі та отримано частковий точний розв'язок задачі для зміни концентрації 
дивакансій з часом. Обчислено залежності постійної часу процесу довготривалої релаксації від 
дози опромінення. Відзначено можливість прогнозування кінетики релаксації фотоструму у радіа-
ційно опромінених матеріалах на основі отриманих результатів. 

In the ranges of carriers separation mechanism by spatial inhomogeneities long-range relaxation 
phenomenon of photocurrent kinetics in compensated samples Si<B,S> and Si<B,Rh> is discussed. 
Mathematical model of complexes (divacancies) formation and dissociation is examined. It explains 
the processes in semiconductor under irradiation. Stable regimes of the given model are studied and 
partial exact solution of the problem for time change of divacancy concentration is obtained. Dependen-
cies of long-range relaxation process time constant on irradiation dose are calculated. Possibility of 
photocurrent relaxation kinetics prediction for irradiated materials is proven on the basis of results 
obtained. 

Різні механізми довготривалої релаксації (ДР) 
носіїв струму розглядалися у багатьох працях 
(див., наприклад, [1-4]). У праці [4], зокрема, на 
основі вивчення кінетики релаксації фотопро-
відності у компенсованому матеріалі Si<B,S> і 
Si<B,Rh> до і після опромінення гамма-квантами 
60Co зроблено висновок, що основний відпові-
дальний за ДР механізм – розділення носіїв бар'є-
рами, зумовленими просторовими неодноріднос-
тями у розподілі неекранованих домішок. При 
цьому вважалось, що компенсація носіїв струму 
зумовлена наявністю вторинних дефектів (дива-
кансій). Проте у праці [4] залежність постійної 
часу ДР від дози опромінення пояснено лише 
якісно і тільки при певній ієрархії швидкостей 
процесів дефектоутворення. Враховуючи важли-
вість розуміння природи фізичних процесів, що 
протікають у компенсованому кремнію, як дози-
метричному матеріалі, задача визначення постій-
ної часу ДР при довільному співвідношенні між 
параметрами матеріалу та зовнішнього впливу є 
актуальною. 

Мета роботи – розрахунок часової сталої про-
цесу ДР на основі отриманих залежностей кон-
центрації комплексів (дивакансій) від часу опро-

мінення зразків, а також пояснення сукупності 
наявних експериментальних даних. При цьому 
використовується модель, дещо відмінна від опи-
саної в [4], яка враховує утворення пар Френкеля 
під час опромінення кристалу та їхню рекомбіна-
цію, утворення і розпад комплексів (дивакансій), 
а також часову релаксацію первинних дефектів 
на ненасичуваних стоках. Початок відліку часу 
співпадає з моментом початку дії опромінення. 

Кінетика квазіхімічних реакцій, що відповідає 
описаній вище моделі, у безрозмірних змінних 
така: 
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Тут V, I, W, c – концентрації вакансій, міжвузло-
вих атомів, дивакансій і неосновних носіїв струму, 
τV, τI – ефективні часи життя первинних дефек-
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тів, G≥0, A/2>0 i P>0 – константи квазіхімічних 
реакцій рекомбінації пар Френкеля, утворення і 
розпаду дивакансій відповідно, L>0 – швидкість 
введення первинних дефектів, τIRR – час опромі-
нення, τ – час; нижній індекс "t" позначає похід-
ну по часу. 

Знаючи з (1) концентрацію дивакансій, можна 
обчислити залежність часу життя носіїв струму 
τ(t) від дози опромінення за формулою [4]: 

),/)(1()( 0 ctWt +τ=τ                     (3) 
де – постійна часу процесу ДР до опромінен-
ня, с – концентрація електронів для p-Si або кон-
центрація дірок для n-Si. 

0τ

Система (1) допускає єдиний стаціонарний 
розв’язок: 
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        (4) 
Проаналізуємо стійкість цього розв'язку, вико-
ристовуючи метод лінеаризації кінетичних рів-
нянь [5]. Характеристичне рівняння у даному 
випадку має вигляд [5]: 

.023 =∆−δω+ω−ω T                  (5) 
Тут Т, δ і ∆ – відповідно слід, сума головних 
мінорів другого рангу і визначник матриці кое-
фіцієнтів лінеаризованих рівнянь: 
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Аналіз коефіцієнтів кубічного рівняння (5) 
при довільних додатних значеннях a, b, g, h, l, p 
показує, що дійсні частини його коренів завжди 
від'ємні. При цьому або всі корені дійсні, що від-
повідає асимптотично стійкому вузлу, або один 
з коренів дійсний, а два інші комплексноспряжені 
(асимптотично стійкий фокус) [5]. Отже, стаціо-
нарний розв’язок (4) асимптотично стійкий при 
довільних значеннях коефіцієнтів квазіхімічних 
реакцій. 

Оскільки система (1) – суттєво нелінійна (g>0, 
p>0), то знаходження для неї загального аналі-
тичного розв'язку – досить складна задача. Мож-
на показати, що частковим розв’язком (1) для  
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С – постійна, що визначається з початкових умов, 
v0 – стаціонарна концентрація з (4). 

Приймемо, що зразок до опромінення не міс-
тить комплексів. Тоді, використовуючи для (8), 
як початкову умову рівність w(t=0)=0, отримаємо: 

)].exp(1[)2()( 1
0 Rtbpahvtw −−= −       (10) 

Часова залежність (10) якісно демонструє про-
цес накопичення комплексів у зразку і, відповід-
но, збільшення часу життя носіїв струму із дозою 
опромінення (внаслідок лінійності залежності 
τ(t) від W(t) – вираз (3)). 

Інтегрування системи (1) при довільних до-
датних значеннях параметрів a, b, g, h, l, p про-
водилося методом Рунге-Кутта 4-го порядку [6]. 
Виходячи з експериментальних залежностей τ(Φ) 
і формули (3), за допомогою методу найменших 
квадратів визначено величини коефіцієнтів квазі-
хімічних реакцій для Т=77К і 300К. У безрозмір-
них одиницях ці коефіцієнти набувають таких 
значень: 

.0622,0,419,4,0739,0

,1402,0,2368,0,1802,0:300

,4236,0,92,26,1435,0

,9559,0,4602,0,228,1:77
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Рис. 1. Залежність часової сталої процесу ДР τ від 
дози опромінення Φ: Т=77 К (1),  Т=300 К (2). 
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Моделювання  процесу  довготривалої  релаксації  фотопровідності  у  напівпровіднику 

Результати теоретичних розрахунків залеж-
ності τ(Φ) з визначеними значеннями параметрів 
(суцільні криві) і відповідні дослідні дані (окремі 
точки) наведені на рис.1. 
З метою встановлення достовірності теоретич-

них розрахунків знайдемо ефективний попереч-
ний переріз атомного зміщення під дією гамма-
квантів σd. Згідно з визначенням [7]: 

),/( nlcd Φ=σ                       (12) 

де l – безрозмірна швидкість введення дефектів, 
c – концентрація неосновних носіїв струму, Φ – 
сумарний потік гамма-квантів за час опромінення 
τIRR, n – концентрація атомів у кремнію. Викорис-
товуючи для цих величин значення с=5⋅1021 м-3 
[4], Φ=1022 м-2 [4], n=5⋅1028 м-3 [8], а також дані 
(11) для T=300 K, визначимо σd = 4,4⋅10-29 м2. 
Отримане значення для σd досить добре в межах 
точності експерименту корелює з даними роботи 
[9] (σd=5,1⋅10-29 м2).  

Визначені параметри квазіхімічних реакцій 
дають змогу прогнозувати поведінку системи для 
різних умов проведення експерименту. Напри-
клад, на основі (11) можна стверджувати, що 
при Т=300К максимальне значення τMAX=2,2τ0 
досягається після набору дози ΦMAX=2,7⋅10-22 м-

2. Це випливає з того, що при отриманих зна-
ченнях параметрів задачі має місце монотонне 
зростання із дозою опромінення часу життя но-
сіїв струму до величини τMAX, яка відповідає 
стаціонарній концентрації w0. Такий хід екс-
периментальної залежності τ(Φ) повністю уз-
годжується з аналізом стійкості моделюючої 
системи (1) і якісно демонструється поведінкою 
розв’язку (10). Перевірка цих тверджень для ква-
зіхімічних коефіцієнтів (11) при T=77K призво-
дить до τMAX=2,8τ0 (w0=1,8), що цілком узго-
джується з рис.1. 

Отже, розглянута модель ДР носіїв у компен-
сованому кремнії не тільки якісно, але і з достат-
ньою точністю кількісно пояснює наявні експе-
риментальні результати. 

Отримані аналітичні вирази для стаціонарних 
і нестаціонарних концентрацій дефектів і вели-
чини квазіхімічних коефіцієнтів дозволяють з 
достатньою точністю прогнозувати кінетику 
релаксації фотоструму у радіаційно опромінених 
матеріалах. 
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МЕХАНІЗМ  ПЕРЕЗАРЯДКИ  МІДНИХ  ЦЕНТРІВ  
У  МОНОКРИСТАЛАХ  CdJ2,  ЛЕГОВАНИХ  CuJ 

У спеціально нелегованих і легованих міддю монокристалах CdJ2 методом ЕПР досліджено 
кінетику генерації Cu2+ центрів у процесі високотемпературного відпалу (Т=420 К) у темноті й 
при освітленні в ділянці фундаментального поглинання. Виявлено кілька механізмів перезарядки 
домішкових центрів: захоплення дірок валентної зони; термічна іонізація Cu+; великі граткові 
релаксації, які збуджуються реорієнтаційними коливаннями мідних центрів. 

A mechanism of the thermally induced generation of the paramagnetic Cu2+ centers using the EPR 
technique was investigated. Іt was also found that the paramagnetic copper centers arise іn the crystal 
as the result of the Cu1+-VJ defect complexes dissociation. There are few mechanism of the copper center 
recharge: by a thermal ionization of the single-valent copper cations, by trapped a hole of VZ or by a 
large lattice vibration. 

У сімействі шаруватих галогенідів довгий час 
не вдавалося зафіксувати перезарядку мідних 
центрів лише у кристалах CdJ2 [1]. Щодо хло-
ридів і бромідів, то така перезарядка Cu+ Cu2+ 
можлива як оптично (опромінення кристала у ді-
лянці фундаментального поглинання), так і вна-
слідок відпалу в атмосфері відповідного галоге-
ну при 500°С [2]. Зовсім недавно опубліковано 
результати перших вдалих спроб експеримента-
льного спостереження перезарядки парамагніт-
них центрів міді у монокристалах CdJ2 [3]. Вияв-
лено два кристалічно нееквівалентних парамаг-
нітних центри міді і визначено їх g-фактори і па-
раметри надтонкої структури. Йони Cu+ і Cu2+ 
заміщають йони Cd2+ в октаедричному оточен-
ні, але механізм компенсації надлишкового за-
ряду навколо Cu+ не обговорювався. 

Мета цієї роботи – з'ясування механізмів пере-
зарядки домішкових центрів Cu+ і способів ком-
пенсації надлишкового заряду навколо Cu+. Для 
досягнення поставленої мети проведено дослі-
дження ЕПР центрів Cu2+, кінетики зміни концен-
трації центрів Cu2+ у процесі високотемператур-
ного відпалу кристала і вплив освітлення у ді-
лянці фундаментального поглинання на цей 
процес. 

Досліджені кристали вирощували методом 
Бріджмена-Стокбаргера. Вихідні компоненти 
CdJ2 і CuJ марки ЧДА попередньо очищалися 
спрямованою кристалізацією. Деталі технологіч-
ного процесу синтезу і вирощування монокрис-
талів наведено у роботі [4]. Кінетика генерації 

центрів Cu2+ досліджувалася у такий спосіб: при 
температурі 293 К кристал опромінювався N2-ла-
зером протягом 12 хв (λ=331,1 нм, потужність 
Р=30 мВт/см2). Потім лазер виключали і прово-
дили вимірювання спектра ЕПР при 293К. Далі 
температура кристала піднімалася до температу-
ри відпалу 420 К і стабілізувалася. Спектр ЕПР 
центрів Cu2+ фіксувався періодично. Періодич-
ність вимірювання складала 2 хв. Вплив освіт-
лення на кінетику генерації парамагнітних 
центрів проводився на тих самих зразках. Дослі-
дження проводили так само, як і без освітлен-
ня, за винятком того, що протягом усього часу 
вимірювання кристал опромінювали N2-
лазером. Вимірювання виконано на ЕПР спек-
трометрі типу R-1307. 

Кінетика генерації парамагнітних центрів Cu2+ 
при відпалі у темноті наведена на рис.1. У чистих 
монокристалах CdJ2, де концентрація домішки 
міді за даними спектрального аналізу складає ве-
личину порядку 10-5%, сигнал ЕПР дуже слабкий 
(рис.1, крива 1). Після увімкнення освітлення ве-
личина сигналу зростає у 5,6 раз, але рівноважна 
концентрація парамагнітних центрів через 38 хви-
лин на світлі майже у 2 рази менша, ніж у темноті 
(рис.2). Для концентрації домішки 0,05 моль.% 
ця тенденція зберігається, хоча й у суттєво інших 
пропорціях (рис.2 крива 2). Отже, освітлення ге-
нерує парамагнітні центри, якщо їх концентрація 
незначна, але перешкоджає генерації, коли їх кон-
центрація зросте. При концентрації 0,5 моль.% 
навіть у початковий момент сигнал ЕПР парамаг-
нітних центрів Cu2+  при освітленні  у 2,9 рази 
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Механізм перезарядки мідних центрів у монокристалах СdJ2, легованих CuJ 
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Рис.1. Кінетика термогенерації парамагнітних 
центрів міді у CdJ2 при 420 К для чистих (1) і 
легованих міддю 0,05 (2) і 0,5 моль.% (3). 
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Рис.2. Вплив освітлення на кінетику термоге-
нерації парамагнітних центрів міді у CdJ2 при 
420 К для чистих (1) і легованих міддю 0,05 (2) 
і 0,5 моль.% (3). 

слабший, ніж у темноті. Стаціонарне значення 
на кінці у 3,1 рази менше при освітленні, ніж у 
темноті. Отже, зміни, які відбуваються при освіт-
ленні кристала світлом, суттєво залежать як від 
тривалості освітлення, так і від концентрації до-
мішки. Однак у стані термодинамічної рівноваги 
освітлення лише зменшує концентрацію парамаг-
нітних центрів міді. 

Одержані результати дозволяють зробити ви-
сновок про те, що при легуванні CuJ кристалів 
CdJ2 домішка міді входить у непарамагнітному 
стані у вигляді одновалентних іонів. Умова ло-
кальної електронейтральності кристала вимагає 
компенсації надлишкового заряду, що виникає у 

вузлі при заміщенні Cd2+ на Cu+. Ця компенсація 
можлива лише за рахунок інших дефектів, що 
мають протилежний заряд. Отже, у монокриста-
лах CdJ2 з домішкою міді повинні виникати ком-
плекси дефектів. Перезарядка центрів до Cu2+ 
призводить до послаблення взаємодії між складо-
вими комплексу і стає можливим їх розпад. Про-
дукти розпаду – парамагнітні центри Cu2+, фік-
суються при дослідженні ЕПР. Процес розпаду 
носить активаційний характер і тому швидкість 
розпаду залежатиме від температури, зростаючи 
із ростом останньої. Комплекси дефектів у CdJ2, 
до складу яких входить мідь, що заміщує кадмій 
у регулярному вузлі кристалічної гратки, дослі-
джувалися у роботах [5-7]. 

Виявлено кілька можливих механізмів пере-
зарядки мідних центрів. Відповідно до резуль-
татів теоретичного розрахунку енергетичного 
спектру домішки міді [4], енергетичний рівень 
Cu+ розміщений на 0,95 еВ нижче від дна зони 
провідності. Тому при високих температурах, ко-
ли ймовірність термічного звільнення електрона 
з центра стає високою, відбувається перезарядка 
до Cu2+. Роль цього механізму зростатиме при 
підвищенні температури відпалу. При освітленні 
кристала можливі два процеси. По-перше, поява 
нерівноважних дірок може збільшити їх концен-
трацію на мідних центрах комплексів, внаслідок 
чого зросте швидкість розпаду останніх, по-друге, 
парамагнітні центри (продукти розпаду асоціатів) 
можуть перезарядитися, захопивши нерівноважні 
електрони зони провідності. Виникає їх кулонів-
ська взаємодія з протилежно зарядженими дефек-
тами, яка веде до утворення комплексів. Котрий 
із зазначених процесів переважатиме, буде зале-
жати від співвідношення концентрації асоціатів і 
парамагнітних центрів, що, в свою чергу, визна-
чатиметься концентрацією домішки міді у крис-
талі, положенням квазірівня Фермі при освітленні 
і температурою. Оскільки кінетика генерації пара-
магнітних центрів досліджувалася при постійній 
температурі 420 К, все визначатиметься концен-
трацією домішки і положенням квазірівня Фермі. 

Кожна з експериментальних кривих на рис.2 
може служити доказом того, що у спеціально 
нелегованих і легованих міддю кристалах CdJ2 
мають місце обидва вищеназвані процеси. При 
невеликих концентраціях домішки міді (рис.2, 
криві 1,2) освітлення прискорює перезарядку мід-
них центрів у комплексі внаслідок захоплення 
ними нерівноважних дірок. Саме цим і поясню-
ється відносне зростання швидкості генерації 
парамагнітних центрів Cu2+ при включенні освіт-
лення. Однак внаслідок зростання концентрації 
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парамагнітних центрів дедалі більшу роль почи-
нає відігравати зворотний процес – перезарядка 
парамагнітних центрів внаслідок захоплення ни-
ми нерівноважних електронів і їх асоціація у ком-
плекси. При деякому співвідношенні між концен-
трацією комплексів і продуктів їх розпаду настає 
рівновага. Рівновага встановлюється при меншій 
концентрації парамагнітних центрів, ніж у тем-
ноті, як можна бачити із рис.1, 2. Отже, мідні 
центри ефективно обмінюються носіями з обох 
дозволених зон, що, на нашу думку, є доказом 
того, що у монокристалах CdJ2 мідні центри є 
центрами рекомбінації. Це підтверджує раніше 
зроблений висновок про рекомбінаційну природу 
домішкових центрів міді [6]. 

Для концентрації домішки міді 0,5 моль.% 
процес асоціації продуктів розпаду переважає 
процес розпаду комплексів протягом усього часу 
спостереження (рис.1,2, крива 3). Отже, ефектив-
но відбувається перезарядка парамагнітних 
центрів у результаті захоплення ними нерівно-
важних електронів зони провідності і утворен-
ня комплексів з іншими дефектами. З другого 
боку, прискорення розпаду комплексів через 
перезарядку мідних центрів у результаті захоп-
лення дірок валентної зони, очевидно, не має 
місця, або цей процес малоефективний. При-
чину цього легко зрозуміти, якщо прийняти 
до уваги два факти: по-перше, парамагнітні 
центри міді є рекомбінаційними центрами, як 
показано вище, по-друге, вони найефективніші 
центри рекомбінації, тобто ефективність реком-
бінації через центри Cu2+ суттєво перевищує 
ефективність захоплення дірок або їх рекомбі-
нації через інші центри [7]. Рекомбінаційний по-
тік через них зменшує концентрацію дірок у ва-
лентній зоні настільки, що суттєво зменшується 
ефективність їх захоплення на центри Cu+, які 
входять до складу комплексів. 

Криві кінетики вказують на певну особливість 
процесу генерації парамагнітних центрів як в 
залежності від концентрації введеної у кристал 
Cu, так і від освітлення. Для концентрації доміш-
ки міді у кристалі 0,5 моль.% (у темноті) швид-
кість генерації парамагнітних центрів визначаєть-
ся їх концентрацією, тобто носить лавиноподіб-
ний характер. Горизонтальна ділянка на кривій 
кінетики (рис.1, крива 3) є свідченням того, що 
вся введена у кристал мідь знаходиться у пара-
магнітному стані. Такий характер кінетики, оче-
видно, є результатом далекодіючої взаємодії до-
мішкових центрів міді, оскільки при цій концен-
трації домішки відстань між домішковими цент-
рами згідно з оцінками дорівнює 4,6 нм, а отже 
їх безпосередня взаємодія малоімовірна. Ось чому 

чому така взаємодія можлива лише за посере-
дністю кристалічної гратки. Тому мікроскопі-
чні механізми, що викликають далекодіючу 
взаємодію парамагнітних центрів міді, можуть 
бути з'ясовані лише після детального вивчення 
фононного спектра як нелегованих, так і лего-
ваних міддю кристалів. 

Однак і без детального дослідження фонон-
ного спектра можна висловити певні міркування 
щодо механізмів такої взаємодії. Як відомо [6], у 
зарядовому стані Cu2+ можливі принаймні два 
еквівалентних положення рівноваги, між якими 
здійснюються переходи як внаслідок термічної 
активації через бар'єр (температура вище 243 К), 
так і за механізмом Бургуена при циклічній пере-
зарядці мідних центрів. Коливання домішки Cu2+, 
що здійснюються з частотою реорієнтації, супро-
воджуються великими гратковими релаксаціями 
[7] і при достатній концентрації домішкових цен-
трів стимулюють перехід у парамагнітний стан 
міді у комплексах або у результаті зміни їх крис-
талічного оточення, або через пониження 
енергетичного бар'єра іонізації рівнів Cu+. Оче-
видно, що відносна роль цього ефекту визнача-
тиметься концентрацією парамагнітніх центрів 
міді – центрів збудження фононної підсистеми 
кристала. 
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ВПЛИВ  ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ  СИЛИ  НА  ФОРМУВАННЯ  
ТОВЩИННИХ  ОСЦИЛЯЦІЙ  ІНТЕНСИВНОСТІ 

Експериментально і теоретично досліджено закономірності і механізми формування дифрак-
ційних зображень маятникових смуг у слабо- і сильно деформованих монокристалах кремнію. 
Виявлено особливості формування товщинних осциляцій інтенсивності і зображень пружних по-
лів деформацій у сильно спотворених областях клиновидного і плоскопаралельного кристалів. 
Поблизу точки прикладення сили спостерігається зародження U-подібних осциляцій інтенсив-
ності, вершини яких направлені у товсту частину кристалу. 

Patterns of relationship and mechanism of moire fringes diffraction images formation in weakly 
and strongly deformed silicon single crystals are investigated experimentally and theoretically. The 
features of thickness intensity oscillations and strain field images formation are revealed in strongly 
deformed arears of wedge-shaped and plate crystals. There is initiation of U-like intensity oscillations, 
tops of which directed to thick part of crystal, is observed near the point of loadind. 

Для теоретичного дослідження закономірнос-
тей та механізмів формування дифракційних 
зображень маятникових смуг у слабо- і сильно 
деформованих монокристалах кремнію викорис-
тано експериментальні рентгенотопографічні 
результати, отримані на трикристальному рент-
генівському LLL-інтерферометрі у схемі спектро-
метра із клиноподібним аналізатором [1]. 

Поле деформацій у верхній частині клинопо-
дібного кристал-аналізатора Si створювалось дією 
зовнішнього зосередженого навантаження P, на-
правленого перпендикулярно до вектору дифрак-
ції .H

r
 Використано відбивання (220) і (111) для 

Мо  і CuKα-випромінювання. Кут клину ста-
новив ∼2°. 

Проведен

Кα

ня такого роду досліджень зумовле-
но

ої с кі 

ь д з

а). Плоский деформований стан. Розглянемо 

по

 тим, що ще далеко не повністю досліджені 
механізми і особливості розсіяння рентгенівсько-
го випромінювання сильно спотвореними облас-
тями кристалу. Оскільки поле зміщень в області 
зосередженого навантаження складне і до цієї 
пори нема способу їх точного опису, то для розу-
міння закономірностей формування зображення 
зосереджен или розглянемо та моделі пруж-
них полів, які хоча б якісно наближались до полів 
деформацій, що виникают  в області ії осере-
дженої сили. 

ле зміщень, яке виникає у результаті дії зосе-
редженої сили Р, перпендикулярно поверхні на-
півбезмежного ізотропного тіла. Поле напруг для 
такого випадку визначено в [2] 
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де α0=sin2θB(θB–θ)=sin2θB∆θ, R2=x2+y2, µ, λ – 

рмальна зосереджена сила. При дії зов-
ніш

( )

пружні константи Ляме, Е – модуль Юнга, ν – 
коефіцієнт Пуасона. Як випливає з (2) таке поле 
зміщень створює лише дилатаційні розорієнтації 
гратки. 

б) Но
ньої зосередженої сили P на напівбезмежне 

середовище, поле зміщень, що виникає, опису-
ється в загальному випадку таким співвідношен-
ням [2]: 
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в) Макровключення. Модель зосередженої
 у вигляді макровключення, яке задається

ерично симетричним пружним полем змі
цікаве тим, що його деформаційне поле
дко спадне. Тобт

коор-
динат

 
сили  
сф н-
ня,  – 

ще

Cv rrr

 областях
ала суттєво залежить ві характеру зм

деформації у кристалі. Крім того, із таблиці

 тільки на знач

36,6 8,6 7,0 18,2 15,2 
2,2" 15,5" 11,8" 7,4" 5,4" 

 0,2358 0,3851 0,1085 0,177 
cosθ 0,9694 0,916 0,9936 0,9828 0,9718 0,9229 

4,12

0,9318 0,458 0,711 0,216 0,349 

, 

де 

шви о: 

r
r

rU 3)( = , 

де Сv – параметр деформації, або величина "по-
тужності" макровключення. 

Зазначимо, що формування дифракційного 
зображення у пружно деформованих  
крист іни 

 1 

ення 
екс

д 

випливає, що зміна довжини хвилі, або індексів 
відбивання суттєво впливає не

тинкційної довжини Λ чи ширини кривої гой-
дання W, а також на ефективну величину локаль-
них розорієнтацій – у кілька разів може змінюва-
тися співвідношення між ротаційною і дилата-
ційними складовими. Це також може відповідним 
чином впливати на формування топографічного 
зображення товщинних осциляцій інтенсивності 
у реальному кристалі. Важливо відзначити також 
те, що зміна індексів дифракції на протилежні за 
знаком не повинна приводити до появи асиметрії 
у зображенні області ефективних розорієнтацій. 
Обумовлено, це наявністю у тонкому кристалі 
(µt<1) двох хвильових полів, що беруть початок 
верхній і нижній вітці дисперсійної поверхні. Ре-
зультатом інтерференції цих полів є маятникові 
осциляції інтенсивності, які взаємодоповнюючі 
для заломленої і дифрагованих хвиль. 

На експериментальних топограмах (рис.1) з 
ростом величини зосередженого навантаження 
спостерігається формування пелюсткової струк-
тури зображення від просто чорного до трипе- 

    Таблиця 1. Дифракційні параметри рентгенівської топо
Si

люсткового – чорно-біло-чорного. При цьому 
маятникові осциляції інтенсивності в цих облас-
тях руйнуються, а у менш деформованих облас-
тях кристалу зміщуються у тонку частину клину. 
Зазначимо, що наявність вертикальної розбіжнос-
ті падаючого променю розмиває тонку структуру 
зображення, яка, як правило спостерігається на 
розрахункових картинах (рис.2). 
Подалі від дефекту, де пружне поле змінюється 

повільно і рентгенівське поле встигає пристосу-
ватись до зміни періодичності структури, основ-
ним механізмом, що формує дифракційне зобра-
ження, буде зміщення траєкторій блохівських 
хвиль, зміна фаз і їх інтерференцій [3,4]. Тому 
такий тип зображення часто називають екстинк-
ційним або фазовим. Із збільшенням поглинання 
у кристалі залишається тільки один тип блохів-
ських хвиль і контраст у такому випадку визнача-
ється абсорбційними або амплітудними ефектами. 
Цей тип контрасту виникає внаслідок різниці 
коефіцієнтів поглинання для аномально залом-
леної блохівської хвилі в областях кристалу з 
різним ступенем спотворень. Амплітудний кон-
траст пов'язаний зі зміщенням траєкторій блохів-
ських хвиль і зміною їх нахилу поблизу поверхні 
і визначається умовами розкладу плоских хвиль 
на блохівські хвилі на вхідній і вихідній поверх-
нях кристалу [5]. 

 а)       б)       в) 
Рис.1. Експериментальні топограми дії зосередженої 
сили на клиноподібний кристал Ge. Збільшення *10. 
(220), МоКα-відбивання: Р=0 (а), 15 г (б), 30 г (в).  

графії. 
 Ge 

CuKα MoKα CuKα MoKα параметри 
(111) (220) (111) 

Λ, мкм 18,4 15,5 41,5 
W, кут.сек. 7" 5,1" 3,1" 

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

sinθ 0,2457 0,4012 0,1131 0,1846
0,9941 0,984 

ctgθ 3,95 ,28 8,78 2  5,32  2,39 9,16 5,55 
0,4764 0,678 0,225 0,3628 0,888 0,703 0,976 0,937 

cos2θ 0,8794 0,735 0,974 
sin2θ 
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Сл а особливості уван н-
кої струк дифракційних зображень -
ної із вибраних моде ре  си а 
для перших двох моделей загальний вигляд функ-
ції локальних розорієнтацій однаковий, порівнян-
ня їх дифракційних зображень на рис.2,3 дозво-
ляє виділити деякі відмінності. Це в першу чергу 
формування центральної частини зображення. 
В першому випадку маятникові сильно прогина-
ючись без розриву рухаються до точки прикла-
дання сили. Внаслідок того, що такого роду ди-
латаційні деформації – далекодіючі, то прогин 
маятникових смуг помітний на значних відстанях 
від точки прикладання сили. Крім того, досить 
чітко виражена пелюсткова природа зображення 
деформаційного поля зосередженої сили. 

Для другої моделі зосередженої сили, харак-
тер зміни деформаційного поля досить складний, 
оскільки воно є суперпозицією далекодіючого 
α→1/r2 і швидкоспадного поля α→1/r3. Форму-
вання центральної частини зображення на рис.2 
за напрямком дії сили, носить дещо інший харак-
тер – найближча смуга до точки прикладення 
сили розривається і не мов би рукавами охоплює 
точку прикладення сили. При цьому сусідні мая-
тникові смуги значно менше зміщуються у на-
прямку точки прикладення сили, ніж у поперед-
ньому випадку. Збільшення величини локальних 
розорієнтацій веде до такого ж руйнування чер-
гових маятникових смуг. Це дозволяє оцінити 
величину навантаження необхідної для відповід-
ної зміни фазових співвідношень між дифрагую-
чими хвилями. 

Досить цікавий процес формування дифрак-
ційних зображень внаслідок дії зосередженої 
сили як макровключення відображений на топо-
грамах рис.3. Тут, на відміну від попередніх ви-
падків, функція локальних розорієнтацій зовсім 
іншого вигляду, оскільки вона спадає по закону 
α→1/r3. Складається враження, що маятникові 
смуги виштовхуються дією сили у товсту частину 
кристалу. Період маятникових смуг зменшується. 

Отже, планарний розподіл інтенсивності на 
експериментальних і розрахункових топограмах, 
за винятком окремих деталей, в цілому збігається. 
Те, що на експериментальних топограмах не зов-
сім чітко спостерігається тонка структура зобра-
жень, можна пояснити наступним. По перше, не 
зовсім точно відоме деформаційне поле, що ство-
рюється зосередженою силою, по друге, на екс-
периментальні зображення впливає ще й верти-
кальна розбіжність падаючого пучка. 
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0,15
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а)     б) 
Рис.2. Товщинний розподіл інтенсивності Rh(x,z). 
Дія плоскої зосередженої сили на клиноподібний 
кристал кремнію. (220) СuKα1. Величини ефективної 
розорієнтації αеф=3 (а), 10 (б). 

          а)    б) 
Рис.3. Нормальна зосереджена сила (укол). Rh(x,z). 
Si, CuКα (220), αеф=3 (а), 10 (б). 

          а)     б) 
Рис.4. Макровключення. Rh(x,z). Si, CuКα (220), 
αеф=3 (а), 10 (б). 

На рис.5 наведено експериментальні і розра-
ховані товщинні розподіли інтенсивності Rh(x,z) 
при значеннях навантаження, які викликають 
сильні розорієнтації атомних площин. При цьому, 
областей пластичної деформації, чи залишкових 
деформацій іншої природи при знятті наванта-
ження не спостерігається. Зростання абсолютних 
значень функції )(rrα  

 
призводить до поступо-

вого витіснення маятникових смуг з областей 
кристалу, де )(rrα  максимальна. 
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В області сильних спотворень, для яких фу
 |α| )(r

нк-
ція r >>W повинно спостерігатися пору-
шення динамічного зв'язку між заломленою і 
дифрагованою хвилями, і зображення у дифраго-
ваному пучку буде визначатися кінематичним 
розсіянням заломленої хвилі, яке описується та-
кою системою рівнянь: 
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Із зростанням навантаження Р видність маят-
никових муг на значних відстаннях від точки 
прикладення сили погіршується (рис.5). Почи-
наючи з певного рівня деформацій, при якому 
зміна ефективної розорієнтації дефекту lеф по-
рядку екстинкційної довжини або більша шири-
ни кривої гойдання, пош

 с

ирення рентгенівських 
променів супроводжується процесами міжвітко-
вої взаємодії. Іншими словами, у сильнодефор-
мованій області кристала можуть виникати нові 
хвильові поля з точками збудження, о лежать 
на іншій вітці дисперсійної поверхні, відмінній 
від вітки, що відповідає хвилі, яка поширюєть-
ся [5]. У дифрагованому пучку спостерігається 
звуження центральної області розсіяння вздовж 
вектора дифракції, контраст меж цієї області по-
мітно посилюється при наближенні до точки при-
кладання сили (рис5). Поблизу точки прикладан-
ня сили спостерігається зародження U-подібних 
осциляцій інтенсивності, вершини яких направ-
лені у товсту частину кристалу. Збільшення на-
вантаження спочатку призводить до зменшення 
періодів маятникових смуг, а потім, при певному 
рівні деформації збільшуються як період, так і 
їх контрастність. Зумовлено це тим, що значні 
деформації призводять до розмиття вузлів обер-
неної гратки, що змінює відстань між дисперсій-
ними вітками. 

Стрілоподібне зображення області осциляцій 
інтенсивності з різко вираженими краями, що 
спостерігається у заломленому пучку, зумовлено, 
очевидно, спільним проявом ефектів міжвітково-
го розсіяння і повного внутрішнього відбивання 
дифрагованого випромінювання на симетрично 
розташованих межах сильно деформованих діля-
нок кристалу. 

              
                 а)                                       б) 

                
            в)                                            г) 

Рис.5. Експериментальні і розраховані топограми 
кристала Sі, отримані у дифрагованому  пучку при 
навантаженнях Р=12 г (а), 25 г (б), 35 г (в), 45 г (г). 
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ВПЛИВ  СПОТВОРЕННЯ  ВХІДНОЇ  ПОВЕРХНІ  
НА  ЧОТИРИХВИЛЬОВЕ  РОЗСІЯННЯ  X-ПРОМЕНІВ  У  Ge 

Проведено чисельне моделювання впливу поверхневих одномірних деформацій кристалу на 
чотирихвильову рентгенівську дифракцію (220,400, 022 ) у Ge. Виявлені і пояснені закономірно-
сті у розподілах інтенсивності на рентгенівських зображеннях, пов'язані з характером поверхневих 
деформацій. 

Numerical simulation of influence of surface one-dimentional strains on four-beam X-ray diffrac-
tion in Ge is carried out. Patterns of relationship in distributions of intensity on X-ray images agreed 
upon character of surface strains are determined and explained. 

Багатохвильова рентгенівська дифракція у 
спотворених кристалах надзвичайно чутлива до 
малих деформацій. Така дифракція є результатом 
складної взаємодії хвильових полів, тому інтер-
претація експериментальних результатів [1-3] не 
завжди однозначна. Проведення теоретичного 
моделювання багатохвильових зображень – важ-
ливий крок до розв'язання даної проблеми. 

У даній роботі досліджена чотирихвильова 
рентгенівська дифракція (220,400, 022 ) у Ge 
( 1µ ) з деформованою приповерхневою облас-
тю. Позначення – загальноприйняті [4]. 

5

)

≈t

Експоненційний згин атомних площин 
При одномірному експоненційному спотво-

ренні поверхні кристала зміщення атомних пло-
щин задаються вектором 0,0),(exp( bzU −=

r
 а 

функція локальних розорієнтацій [4] така: 
)exp(0 bzpiii −⋅−α=α , 

де індекс "і" відповідає послідовно двохвильовим 
дифракціям на площинах (220), (400), ( 022 ), b – 
"протяжність" деформаційного прошарку, рі – 
"потужність" даного прошарку, b≅Λ (Λ – екстинк-
ційна довжина),. 

На рис.1 представлено товщинні розподіли 
інтенсивності , а на рис.2,3 - топограми 

, отримані в залежності від величини 
і напрямку згину поверхневих шарів. На відміну 
від випадку еквідистантного згину атомних пло-
щин [3], багатохвильові маятникові осциляції при 
r

 сильніше проявляються на фоні ослаб-

лених двохвильових осциляцій, а тонка структура 
у чотирихвильовій області більш чіткіша, ніж у 
ідеальному кристалі. Це означає, що такий згин 
не порушує фазових співвідношень між дифраго-
ваними хвилями, інтерференція між якими фор-
мує маятникові осциляції. Водночас, при U

),( zRm θ∆

),( ϕ∆θ∆mR

400||HU

400H⊥
r

 
спостерігається розмиття і пригнічення багато-
хвильових аперіодичних осциляцій на фоні прак-
тично непослаблених двохвильових, тобто в дано-
му випадку хвильові поля накладаються з пору-
шенням фазових співвідношень. 

022||H

400||H
rr

Підсилення ефекту аномального проходження 
при слабких деформаціях (pi<10-4) відбувається 
як для заломленої хвилі, так і для дифрагованих, 
незалежно від орієнтації вектора зміщення U

r
 у 

площині чотирихвильових векторів дифракції. 
Найсильнішого підсилення аномального прохо-
дження зазнає ( 022 ) хвиля – від 80% при U

rr
 

і U 400H
rr

⊥  до 250-300% при U 220||H
rr

 і U . 
Також характерним є те, що всі зміщення бага-
тохвильових областей відбуваються у напрямку 
дії деформації на вхідній поверхні і залежать від 
"потужності" і протяжності порушеного шару. 

Варто відзначити, що проведені теоретичні 
дослідження добре узгоджуються з експеримен-
тальними результатам [1-3], в яких спостерігалося 
явище різкого посилення аномального багатохви-
льового проходження на фоні значно послаблених 
двохвильових областей дифракції у випадку по-
криття поверхні лаком і обробки її на алмазних 
пастах. Виявлені ефекти пояснюються кривизною 
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z, мкм 

∆θ400, кут.сек  

                             а)                                         б)                                          в)                                        г) 
Рис.1. Маятникові смуги. Експоненційний згин вхідних атомних площин. p=10-4. 

rr r
Заломлена хвиля (а) і (в), дифрагована (400) (б) і (г); U 400||H  (а) і (б), U 400H⊥  (в) і (г). 

 
 

  

∆ϕ, кут.сек 

 ∆θ, кут.сек 
                  R=1,07                                    R=0,93                                   R=0,97                                    R=2,65 
                       а)                                            б)                                           в)                                            г) 

Рис.2. Експоненційний згин атомних площин U 400||H
r

, p=10-4. Заломлена хвиля (а), дифраговані хвилі (220) (б), 

(400) (в), )022(  (г). 

 

    
                R=1,08                                      R=0,97                                    R=1,06                                   R=1,15 
                      а)                                            б)                                            в)                                             г) 

Рис.3. Експоненційний згин атомних площин. U 400H⊥
r

, p=10-4. Заломлена хвиля (а), дифраговані хвилі (220) (б), 

(400) (в), )022(  (г). 
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Вплив спотворення вхідної поверхні на чотирихвильове розсіяння X-променів у Ge  

 
z, мкм 

 
∆θ400, кут.сек  

                              а)                                         б)                                        в)                                         г) 

Рис.4. Маятникові смуги. Прихований шар. P=10-4. Заломлена хвиля (а) і (в), дифрагована (400) (б) і (г); 
rr

 (а) і (б), U
r

 (в) і (г). 400||HU 400H⊥

 
 

 

∆ϕ, кут.сек 

 ∆θ, кут.сек 
                     R=1,32                                   R=1,47                                  R=1,65                                   R=2,55 
                          а)                                           б)                                          в)                                           г) 

Рис.5. Прихований шар. P=10-4. U . Заломлена хвиля (а), дифраговані хвилі (220) (б), (400) (в), 400||H
rr

)022(  (г). 

 

 
                    R=0,34                                    R=0,48                                    R=0,75                                  R=1,70 
                         а)                                            б)                                            в)                                          г) 

Рис.6. Прихований шар. P=10-4. U . Заломлена хвиля (а), дифраговані хвилі (220) (б), (400) (в), 400H
rr

⊥ )022(  (г). 
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дисперсійної поверхні, значеннями інтерферен-
ційних коефіцієнтів поглинання і степенями збу-
дження. Посилення багатохвильового аномаль-
ного проходження зумовлено інтерференцією 
кількох слабопоглинутих хвильових полів, яка не 
залежить від орієнтації вектора зміщення. Напря-
мок U

r
 визначає лише ступінь такого підсилення. 

Прихований під поверхнею деформацій-
ний шар 

Така одномірна деформація може виникати 
у кристалах при різних технологічних операціях 
(іонній імплантації, епітаксійному нарощуванні 
тощо). У даному випадку локальні розорієнтації 
такі:  

)sin(0 bzpiii ⋅−α=α , 
де 0  при z=0 і z>Λ. )sin( =bz

На маятникових розподілах інтенсивності 
(рис.4) у кристалі з даним типом спотворень ха-
рактер проявлення багатохвильової області для 

400HU
rr

⊥  і для U 400||H
rr

 сильно різниться. Якщо 
у першому випадку чотирихвильова область роз-
ширюється і розділяється на інтенсивну і посла-
блену області, то період товщинних осциляцій 
збільшується, а в другому випадку має місце роз-
миття та пригнічення чотирихвильових і двохви-
льових маятникових осциляцій і спостерігаються 
складні аперіодичні коливання інтенсивності, 
зникає характерна для досконалого кристала 
форма маятникових осциляцій. 
Аналіз топографічних картин на рис.5 показує, 

що для U 400||H
rr

 при збільшенні деформації спо-
стерігається посилення аномального проходжен-
ня для всіх хвиль, у тому числі і для заломленої 
(на 20-40%). Найбільший ефект аномального під-
силення має місце для дифрагованої ( 022 ) хвилі 
(майже в три рази). Крім того, відбувається сут-
тєвий перерозподіл інтенсивності у дво- і чоти-
рихвильовій областях розсіяння. 

Для дифрагованих (400) і ( )022  хвиль дво-
хвильові області швидко пригнічуються. Причому 
для ( )022  хвилі в напрямку дії деформації чоти-
рихвильова область роздвоюється. 

Також цікавим виявився випадок 400HU
rr

⊥  
(рис.6). Тут, на відміну від попереднього, най-
більше посилення ефекту аномального прохо-
дження (на 70-100%) спостерігається для чотири-
хвильової області хвилі ( 022 ), яка розширюється 
і роздвоюється. Перерозподіл інтенсивності у 
напрямку дії деформації характерний для всіх 
хвиль, але, на відміну від експоненційного згину, 

чотирихвильова область практично не зміщу-
ється. 

Висновки 
Теоретичні результати досліджень повністю 

відповідають відомим експериментальним ре-
зультатам. Виявлені ефекти пояснюються не 
лише величиною кривизни дисперсійної поверхні 
і відповідною швидкістю міграції точки збуджен-
ня по дисперсійним віткам, а й процесами інтер-
ференційної взаємодії слабкопоглинених хвиль 
з відповідно набутими фазовими співвідношен-
нями в деформованому шарі.  

1. За величиною і напрямком зміщення чотири-
хвильової області можна оцінити величину і на-
прямок експоненційного згину вхідних атомних 
площин, оскільки виявлена залежність ступеня 
підсилення ефекту аномального проходження і 
зміщення багатохвильової області від орієнтації 
вектора U

r
, "потужності" і протяжності поруше-

ного шару. 
2. Наявність у кристалі схованого під поверх-

нею деформаційного шару зумовлює характерні 
тільки для нього особливості формування багато-
хвильових областей з посиленням аномального 
проходження дифрагованих хвиль, а в окремих 
випадках посилення аномального проходження 
заломленої хвилі. Зумовлені такі явища особли-
востями взаємодії дифрагованих хвиль. Майже в 
усіх випадках одномірних деформацій відбиваю-
чих площин найбільшого посилення аномального 
проходження зазнавала ( 022 ) хвиля і спостері-
галось більш швидке пригнічення двохвильових 
областей. 
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ЗОБРАЖЕННЯ ДИСЛОКАЦІЙ І МІКРОДЕФЕКТІВ  
НА СЕКЦІЙНИХ ТОПОГРАМАХ  

В АКУСТИЧНО ЗБУДЖЕНОМУ КРИСТАЛІ 

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

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

Сучасний рівень розвитку динамічної теорії 
розсіяння рентгенівських променів реальними 
кристалами, дозволяє замінити довготривалі екс-
периментальні дослідження на чисельний експе-
римент по встановленню фізичної природи і ме-
ханізмів рентгенодифракційного формування 
зображень любих дефектів і впливу на нього різ-
них чинників. Це суттєво доповнює можливості 
отримання якісної і кількісної інформації про 
реальний стан спотворення кристалічної гратки, 
що і визначає актуальність теми досліджень. 
Мета даної роботи – дослідження впливу пара-

метрів стоячої поперечної ультразвукової хвилі, 
як своєрідного зонду, на формування дифракцій-
них зображень мікродефектів і дислокацій на 
секційних і проекційних топограмах. Такі дослі-
дження важливі з точки зору вивчення впливу 
комбінованих спотворень структури (коротко-
діючі поля деформацій від мікродефектів, дале-
кодіючі від дислокацій і макроскопічні пружні 
деформації від ультразвуку) на динамічне роз-
сіяння рентгенівських променів. 

На даний час проведено досить багато експе-
риментальних робіт пов’язаних із дифрактомет-
рією акустично збуджених кристалів, які містять 
різні типи мікродефектів. У роботі [1] ультразву-
кове деформаційне поле використано для розді-
лення когерентної і дифузної складових розсіяння. 
Це дозволило оцінити як розміри, так і концен-
трацію точкових дефектів після відпалу криста-
лів Sі. 

Інтенсивність розсіяння рентгенівських проме-
нів системою атомів, розміщених строго у вузлах 
періодичної гратки ідеального кристалу, опису-
ються вузькими брегівськими піками, максимуми 
яких лежать у вузлах оберненої гратки. Теплові 
коливання атомів зменшують інтенсивність цих 
піків на фактор Дебая-Валера і приводять до по-
яви плавного розподілу дифузного розсіяння поза 
піками. Структурні недосконалості у кристалах 
обумовлюють більшу різноманітність дифрак-
ційних ефектів, ніж теплові коливання. У залеж-
ності від типу спотворень вони приводять до 
зміщення рентгенівських ліній або плям (збері-
гаючи свою форму і ширину), до ослаблення їх 
інтенсивності і появи дифузного розсіяння, або 
до уширення ліній аж до їх зміщення. Дані про 
зміну положення і інтенсивності рентгенівських 
ліній, а також про їх уширення у випадку недо-
сконалостей другого типу (дефекти з повільно 
спадними полями спотворень, наприклад, прямо-
лінійні дислокації), як правило дають більше не-
пряму інформацію. Це і обумовило інтерес до 
вивчення комбінованого впливу відносно неве-
ликих концентрацій мікродефектів і дислокацій 
на рентгеноакустичну взаємодію у кристалі Si з 
метою уточнення деяких положень динамічної 
теорії розсіяння рентгенівських променів. 

Цікаво було співставити дані, отримані із ана-
лізу кривих повної інтегральної відбивної здат-
ності кристалів, що містять окремі типи дефектів 
і їх комбінації з теоретично розрахованими на 
основі рівнянь Такагі.  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 79. Фізика.Електроніка. 73



С.М.Новіков, М.Д.Раранський, Д.В.Федорцов, І.М.Фодчук 

Науковий вісник Чернівецького 74 університету. 2000. Випуск 79. Фізика.Електроніка. 

Досліджуються кристали, що містять відносно 
невисокі концентрації дефектів, коли неідеаль-
ність зручно представляти як результат комбі-
нованої взаємодії окремих дефектів. Загальне 
поле зміщення відбивних площин U )(rr

r
 визнача-

лось як суперпозиція компонент поля зміщень 
дислокації Ud

r
, мікродефектів Um

r
 і поля зміщен-

ня поперечної ультразвукової стоячої хвилі Uu
r

. 
Система координат вибрана так, що вісь Оx – 
антипаралельна вектору дифракції, Оz – напрям-
лена у глибину кристала у площині розсіяння 
[2]. Розорієнтаційне поле визначається так: 

r

.ctg
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Рис.1. MоKα-випромінювання (220), µt=6. Дифракційні зображення мікродефектів (n=106 см-3) на секційних то-
пограмах. Мікродефекти з дислокаціями (N=103 см-2) (в,г); ультразвукова деформація – U0=10-10 Å, λs=Λ (б,г). 
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Рис.2. Розподіли Іh(x) в залежності від потужності мікродефектів (n=106 см-3). Мікродефекти (1); дислокації 
(N=103 см-2) і ультразвукова дія U0=10-10 Å (2); мікродефекти і ультразвукова дія (3); мікродефекти, дислокації 
ультразвукова дія (4). 



Зображення дислокацій і мікродефектів на секційних топограмах в акустично збудженому кристалі 

Чисельне моделювання експерименту прово-
дилось при концентраціях мікродефектів: n= 
=105÷106 см-3, крайових дислокацій – N=103 см-2, 
які хаотично розподілені по кристалу. Лінії дис-
локацій орієнтовані паралельно площинам роз-
сіяння, напрямок вектора Бюргерса паралельний 
вектору дифракції H

r
. Такий вибір кількості і 

розміщення мікродефектів і дислокацій мав на 
меті створити найбільш реальні умови для дослі-
дження механізмів впливу параметрів ультразву-
кової хвилі на формування топографічних зобра-
жень і просторових розподілів інтенсивності. 
Товщина кристалу µt=6. Орієнтація вхідної по-
верхні (001), відбивання (220) МоКα-випроміню-
вання. 
Дослідження проводились у резонансній (λрез= 

=Λ, Λ – довжина екстинкції) області довжин уль-
тразвукового поля при різних "потужностях" 
мікродефектів Сv. Сумарне розорієнтаційне поле 
в цьому випадку має вид: 

)(0)( udmr α+α+α−α=α
r ,        (2) 

де αm, αd і αu – функції локальних розорієнтацій 
для мікродефектів, дислокацій і акустичного поля. 

Резонансна ультразвукова дія, як слідує із сек-
ційних на рис.1, суттєво впливає на контраст 
(значно зростає видність), на розміри дифракцій-
ної області (збільшується приблизно 10-20%), а 
також на відповідні товщинні розподіли Іh(х) на 
рис.2, за рахунок пригнічення фону і когерентної 
складової розсіяння. Тут у більш повній мірі про-
являються динамічна і кінематична складові роз-
сіяння. Збільшення параметра деформації Сv і 
амплітуди ультразвуку викликає не тільки розши-
рення дифракційної області зображень мікроде-
фектів перпендикулярно вектору дифракції, але 
й проявляє їх тонку структуру. Для дислокацій 
рис.1в,г дифракційне зображення спостерігаєть-
ся як осцилюючий чорно-білий контраст по ши-
рині проміжної області розсіяння, орієнтованої 
паралельно вектору дифракції.  

Для кількісних оцінок структурної доскона-
лості кристалів, як відомо, використовують аналіз 
товщинних розподілів Іh(х) інтегральної відбив-
ної здатності кристалу, а також амплітудної за-
лежності Іh(U). Їх аналіз дає можливість розв'язу-
вати так звану пряму задачу рентгенівської диф-
ракційної оптики – визначати тип, розміри і кон-
центрацію мікродефектів [3]. 

Як випливає з амплітудних залежностей Іh(U) 
на рис.3, наявність у кристалі мікродефектів різ-

ної  
Рис.3. Амплітудні залежності Іh(U0) при Λ=λs. (µt=6). 
Відбивання (220), MоKα-випромінювання. ° - мікро-
дефекти n=106 см-3, Сv=10-15;  - дислокації 103 см-2, 
♦ - мікродефекти+дислокації. 

потужності і дислокацій подавляє рентгеноакус-
тичну взаємодію – зменшується глибина провалу 
амплітудної залежності. 

Для розв'язку прямої рентгенодифракційної 
задачі проаналізуємо залежність інтегральної від-
бивної здатності кристалу від амплітуди ультра-
звуку на поданих рисунках. Для цього використа-
ємо співвідношення роботи [4], які дають змогу 
розділити вклади дифузної і когерентної складо-
вих розсіяння і таким чином визначити інтегра-
льні характеристики структурної досконалості 
кристалу: фактор Дебая-Валера L і коефіцієнт 
додаткових втрат енергії при дифузному розсі-
янні на дефектах µd. Інтегральна відбивна інтен-
сивність – сума когерентної і дифузної складо-
вих: Іh=ІB+ІD. Збудження у кристалі ультразву-
кових коливань приводить до пригнічення ано-
мального проходження [1]. Починаючи з деяких 
значень амплітуди ультразвуку інтенсивність 
Іh(U) осцилює і повільно росте. Це явище пов'я-
зане із збільшенням впливу структурних факто-
рів сателітів і характерне для тонкого кристалу, 
коли пригнічення ефекту Бормана не суттєве. 

Пригнічення слабким ультразвуковим полем 
когерентної складової ІВ дозволяє розділити вкла-
ди в інтегральну інтенсивність Іh, оскільки дифу-
зне розсіяння при не великих рівнях поглинан-
ня носить, в основному, кінематичний характер 
[4]. Тоді амплітудна залежність для слабо спо-
твореного кристалу подібна до такої в ідеаль-
ному кристалі: 

Амплітудну залежність Ір(U) для досконалого 
кристалу, як правило, отримують розрахунковим 
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шляхом, а у роботі [5] розроблено метод, який 
дозволяє без втрати інформативності обмежити-
ся тільки виміром однієї амплітудної залежності 
для реального кристалу. Це досягається шляхом 
вибору такого рівня поглинання (µt≈3), при яко-
му дефекти практично не змінюють інтенсивність 
відбивання, тобто: 

hC
NI

td ε−−

−γ
−=µ

e21

1
ln , 

∑
πσ

ε
−−π

Λ
ε−−

−ε−−
=

,
e
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ee2 hC
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z
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L , 

t – товщина кристалу, С – поляризаційний множ-
ник, ε=χhі/χ0і, z=µdt/γ, γ=cоsθ, h=µt/γ. У співвід-

ношеннях (3) тільки один параметр ІN= /Іd ви-
значається експериментально, або у нашому ви-
падку вираховується (Іd – вихідна інтегральна 

інтенсивність слабоспотвореного кристалу,  – 
точка перетину вісі абсцис асимптотою до плав-
ної ділянки амплітудної залежності Іh(U)). 

*
dI

*
dI

З іншого боку, параметри µd і L безпосередньо 
пов'язані з концентрацією n і радіу ом R мікро-
дефектів таким чином: 

с

222 /8 Λγπ=µ LRd , 
2/3

0
2/9 )(8 HnRL β= . 

Підставляючи n=1⋅106 см-3, β0=0,01 і R=1,2 
мкм із співвідношення (4) отримаємо, що L220= 
=0,68⋅10-2, а µd=4,66 см-1. 

У той же час, використовуючи рис.3 і співвід-
ношення (3) отримаємо відповідні значення інте-
гральних характеристик шляхом розв'язання, так 
званої, оберненої задачі - L=0,2⋅10-2, µd=4,1 см-1. 
Відзначимо їх задовільне узгодження. 

Отже, вибрані певним чином параметри акус-
тичної хвилі дозволяють провести топографічну 
і дифрактометричну експресну структурну діа-
гностику кристалів. Це значно розширює можли-
вості традиційних рентгенівських методів.  

Висновки 
Вивчення впливу параметрів ультразвуку, в 

якості своєрідного зонду, як на підсилення диф-
ракційного контрасту, так і на збільшення роз-
мірів дифракційної області різного типу дефектів, 
важливі з точки зору вивчення впливу комбіно-
ваних спотворень структури (короткодіючі поля 
деформацій від мікродефектів, дислокацій і мак-
роскопічні пружні деформації від ультразвуку) 
на динамічне розсіяння рентгенівських променів.  

На просторових розподілах, а також амплі-
тудних залежностях Іh(U) наявність у кристалі 
мікродефектів і дислокацій проявляється у при-
гніченні рентгеноакустичної взаємодії – змен-
шується глибина провалу в центрі просторового 
розподілу. Для розв’язку прямої рентгенодифра-
кційної задачі проаналізовано залежність інте-
гральної відбивної здатності кристалу від амплі-
туди ультразвуку. Це дало змогу розділити внески 
дифузної і когерентної складових розсіяння і, 
таким чином визначити інтегральні характерис-
тики структурної досконалості кристалу – фактор 
Дебая-Валера L і коефіцієнт дифузного погли-
нання µd. 

(3)

Вибрані певним чином параметри акустичної 
хвилі дозволяють провести топографічну і диф-
рактометричну експресну структурну діагности-
ку кристалів. Це значно розширює можливості 
використання традиційних рентгенівських мето-
дів. При виконанні умови рентгеноакустичного 
резонансу в кристалі, спостерігається не тільки 
значне збільшення дифракційного контрасту зо-
бражень мікродефектів, а також підвищується 
роздільна здатність (майже на порядок) рентгено-
акустичної топографії. 
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СТАБІЛІЗУЮЧИЙ  ВПЛИВ  ГЕРМАНІЮ   

НА  ЕЛЕКТРИЧНІ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  МОНОСЕЛЕНІДУ  ІНДІЮ 

У температурній області 80÷400 К досліджено ефект Холла, електропровідності вздовж і 
впоперек шарів моноселеніду індію, легованого 0,3 мас.% Ge. Встановлено, що введення легую-
чої домішки зумовлює появу донорного рівня з енергією активації ЕС - (0,12-0,15) еВ. Виявлено, 
що відпал у вакуумі при 500°С приводить до стабілізації електричних параметрів зразків селе-
ніду індію незалежно від способу їх охолодження після відпалу. Анізотропія електропровідності 
таких кристалів – незначна, слабо змінюється з температурою і не виявляється аномальних особ-
ливостей залежності σ||С(Т), які характерні для нелегованого моноселеніду індію. 

In the temperature range between 80 and 400 K the Hall effect, conductivities along and across the 
layers are investigated for indium monoselenide doped with 0,3 wt.% Ge. It is established that due to 
adding the dopant the appearance of a donor level with the activation energy EC - (0,12-0,15) eV takes 
place. It is detected that an vacuum annealing at 500°C leads to the stabilization of the electrical pa-
rameters of indium selenide independently of a way of their cooling after thermal treatment. The con-
ductivity anisotropy of these crystals is small, slightly changes with temperature and does not show the 
peculiarities in the σ||С(Т) dependences typical for undoped indium monoselenide. 

Як і багато інших нелегованих монокристалів, 
"чистий" моноселенід індію характеризується 
нестабільністю електричних характеристик у 
часі. Така нестабільність зумовлена присутністю 
атомів надстехіометричного індію, які утворюють 
відповідні скупчення чи мікровключення, роз-
ташовані у міжшаровому просторі. Термічний 
відпал у вакуумі або нагрів до високих темпера-
тур, які використовуються у ході вимірювань 
електричних характеристик, ведуть до генерації 
атомів міжвузловинного індію внаслідок руйну-
вання цих мікровключень [1,2]. Енергія активації 
цього процесу становить 0,36-0,40 еВ [2]. Оскіль-
ки у InSe такі центри діють як мілкі донори з 
енергією активації 0,012-0,015 еВ, це проявляєть-
ся у зростанні концентрації вільних носіїв на 2-3 
порядки. Виміри оптичного поглинання у далекій 
інфрачервоній області теж виявили зростання 
концентрації атомів міжвузловинного індію під 
впливом термічної обробки [3]. 

Домішки елементів четвертої групи (Sn, Si, Pb) 
по різному впливають на електричні властивості 
InSe. Тоді як олово і кремній утворюють мілкі 
донорні центри з енергіями активації відповідно 
18,8 і 18,1 меВ [3], легування свинцем приводить 

до р-типу провідності. У роботі [4] визначено, 
що легування свинцем веде до утворення мілкого 
акцептора EV+0,040 еВ і запропоновано, що він 
виникає внаслідок заміщення пари атомів In все-
редині окремого шару атомом Pb. Водночас із 
досліджень електричних властивостей, представ-
лених у [5], встановлено, що вони визначаються 
акцепторним рівнем EV+ 0,48 еВ (NA∼1018 см-3) і 
зроблено допущення, що ці акцепторні рівні по-
в'язані із дефектами чи дефектними комплексами, 
утвореними міжшаровими преципітатами атомів 
Pb. Що стосується поведінки олова і кремнію у 
гратці InSe, то вважається, що вони утворюють 
дефекти заміщення SnIn [3] і SiIn [6] донорного 
типу. Разом з тим у літературі, за винятком робо-
ти [7], відсутні дані про електричні властивості 
моноселеніду індію, легованого германієм. 

У цій роботі представлено дослідження елек-
тричних параметрів для легованого германієм 
моноселеніду індію і їх зміни під впливом терміч-
ної обробки у вакуумі. Отримані результати по-
рівнюються з властивостями нелегованого n-InSe. 

Експеримент 
Для досліджень використано монокристали 

селеніду індію, легованого 0,3 мас.% Ge, які ви-
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рощені методом Бріджмена з нестехіометричного 
розплаву In1,05Se0,95. Температурні залежності 
коефіцієнта Холла RH, електропровідності вздовж 
шарів σ⊥С  і анізотропії електропровідності σ⊥С/σ||С  
були виміряні в області від 80 до 400 К. Виміри 
проводилися на зразках прямокутної форми у 
класичній геометрії контактів. Дослідження ви-
конано також для зразків, відпалених у вакуумі 
при 500, 550 і 590°С. Охолодження зразків після 
відпалу до кімнатної температури проводилось 
протягом 10-12 годин (повільне охолодження), 
або вони безпосередньо виймались із нагрітої 
печі й охолоджувалися до кімнатної температури 
протягом 3-5 хв (швидке охолодження). 

Результати і їх обговорення 
Вирощені монокристали InSe<0,3Ge> володіли 

n-типом провідності. При кімнатній температурі 
(КТ) концентрація вільних електронів n знахо-
дилась у межах (3÷4)⋅1015 см-3, а холлівська рух-
ливість уздовж шарів становила 700-850 см2/(В⋅с). 
На рис.1 представлені температурні залежності 
n(T) для вирощеного монокристала (крива 1), а 
також для зразків відпалених при 500, 550 і 590°С 
і повільно охолоджених до КТ (криві 2-4 відпо-
відно). Для порівняння представлена також за-
лежність n(T) для типового нелегованого зразка 
n-InSe (крива 5). На відміну від нелегованих крис-
талів n-InSe, для яких концентраційна залежність 
n(T) визначається мілким донорним центром ЕС 
- (0,012-0,015) еВ, у випадку легованих зразків 
вона визначається активацією електронів із більш 
глибоких донорних центрів і при температурах 
відпалу до 500°С не залежить від способу охоло-
дження (рис.2). Хоча у досліджуваному діапазоні 
температур для легованих монокристалів зрос-
тання n перевищує три порядки, в області Т<100К 
залежність n(T) – більш плавна, що можна пояс-
нити вкладом мілкого донорного рівня. Тому 
отримані залежності проаналізовані у допу-
щенні, що більш глибокий донорний центр –не 
компенсований. Із прямолінійної ділянки зале-
жностей lg(nT–3/4)=f(103/T) встановлено, що у 
відпалених зразках енергія активації цього рівня 
становить 0,12-0,15 еВ. 

Із представлених на рис.3 температурних за-
лежностей електропровідності вздовж σ⊥С і впо-
перек шарів σ||С випливає, що поведінка кривих 
різко змінюється внаслідок легування. Для не-
легованих кристалів електропровідність уздовж 

 
Рис. 1. Температурні залежності концентрації елек-
тронів для зразків InSe<0,3Ge>: невідпалений (1) і 
відпалені при 500 (2), 550 (3), 590°С (4) при повіль-
ному охолодженні. Нелегований InSe (5). 

 

 
Рис.2. Температурні залежності концентрації елек-
тронів для зразків InSe<0,3Ge>, відпалених при 
500°С, при повільному (1) і швидкому (2) охоло-
дженні.  
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Стабілізуючий вплив германію на електричні характеристики моноселеніду індію 

 
Рис.3. Температурні залежності електропровідності 
вздовж (σ⊥С) (1, 3, 4) і впоперек шарів (σ||С) (2, 5) 
для нелегованого InSe (1,2) і InSe<0,3Ge>, відпале-
ного при 500°С (3-5). 

шарів σ⊥С(Т) (крива 1) слабо понижується з рос-
том температури, оскільки зменшення рухливо-
сті, внаслідок розсіяння на гомополярних оптич-
них фононах  (hω=14,3 меВ), від майже 104 

при 80 К до 1000 см2/(В⋅с) при КТ переважає зро-
стання концентрації електронів. Що стосується 
залежності σ

gА1′

||С(Т) (крива 2), то її поведінка при 
Т<150 К близька до σ⊥С(Т), хоча має менші зна-
чення. Однак при подальшому зростанні темпе-
ратури σ||С різко зменшується, досягаючи міні-
мального значення при 290-300 К. Це веде до 
аномального росту анізотропії електропровід-
ності σ⊥С/σ||С, яка при цій температурі для описа-
ного зразка перевищує 104. Таке різке зменшення 
σ||С не пояснюється впливом якогось механізму 
розсіяння. Однак, є підстави стверджувати, що ця 
особливість пов'язана із присутністю міжшаро-
вих мікровключень чи мікрокластерів надстехіо-
метричного індію, який діє як мілкий донорний 
центр. На користь цього свідчить те, що залеж-
ності σ||С(Т), виміряні при освітленні або в умо-
вах залишкової провідності, мають таку ж тем-
пературну зміну, але більші абсолютні значення. 
У випадку, коли такі скупчення утворені акцепто-
рами, повинно спостерігатися значне збільшення 

електропровідності через їх нейтралізацію нерів-
новажними електронами. Крім того, як встанов-
лено нами раніше у роботі [1], нагрів до 400 К 
веде до руйнування міжшарових включень мета-
лічного In, що проявляється у зростанні концен-
трації електронів і зникненні аномальної поведін-
ки σ||С(Т) в околі КТ. Введення домішки приво-
дить до різкої зміни у поведінці σ⊥С (криві 3 і 4) і 
σ||С (крива 5). В області нижче 200 К ці залеж-
ності мають майже однакову поведінку і близькі 
за абсолютним значенням. Це приводить до не-
значної анізотропії електропровідності (σ⊥С/σ||С≈ 
≈1,5-10) і її слабкої залежності від температури. 

Відзначимо, що встановлені закономірності –
типові для досліджуваних зразків InSe<0,3Ge>, 
незалежно від того, яким способом проводилось 
їх охолодження після відпалу – швидко чи по-
вільно. У випадку ж нелегованих зразків значення 
електричних параметрів сильно залежать від спо-
собу охолодження. Так, для зразків, відпалених 
при 500°С і швидко охолоджених при до КТ, кон-
центрація електронів n становить ≈4⋅1016 см-3 і 
повільно релаксує з часом, тоді як після повіль-
ного охолодження вона на 2-3 порядка менша. 

Відомо, що моноселенід індію плавиться ін-
конгруентно і його реальні кристали містять пев-
ну кількість надстехіометричного індію, який 
частково існує у вигляді міжвузловинних атомів, 
а частково утворює міжшарові преципітати або 
мікрокластери. Оскільки, як випливає з представ-
лених даних, домішка германію теж веде себе як 
донор у гратці InSe, то можна зробити допущен-
ня, що її присутність обмежує входження над-
стехіометричного In у структуру InSe при крис-
талізації або вона утворює з ним стабільні ком-
плекси. Як наслідок, у досліджуваній області те-
мператур електричні характеристики 
InSe<0,3Ge> визначаються не атомами міжвузло-
винного індію, а більш глибоким донором, що 
пов'язаний з домішкою Ge, і є стабільним у часі. 
Виглядає вірогідним, що цей донор – дефект за-
міщення GeIn. 

Висновок 

Введення легуючої домішки Gе зумовлює 
появу донорного рівня з енергією активації ЕС 

-(0,12-0,15) еВ. Відпал у вакуумі при 500°С при-
водить до стабілізації електричних параметрів 
легованих кристалів селеніду індію незалежно 
від способу їх охолодження після відпалу. Ані-
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зотропія електропровідності таких кристалів 
незначна, слабо змінюється з температурою і на 
залежності σ||С(Т) не виявлено аномальних особ-
ливостей, зумовлених присутністю надстехіомет-
ричного індію. Високі значення електропровід-
ності впоперек шарів в околі КТ (σ||С≈0,5-1,0 
Ом-1см-1) роблять можливим використання та-
ких кристалів для створення гетеропереходів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ   
І  СПЕКТРІВ  ШУМІВ  МОНОКРИСТАЛІВ  І  ПЛІВОК  InSe 

Досліджувались рівень і характер шумів фоточутливих монокристалів InSe n- і p-типу про-
відності і плівок InSe, одержаних методом лазерного напилення. Показано, що експеримен-
тальні залежності спектральної густини шуму від величини зміщення мають вид Sш=const⋅Un, 
де U – величина зміщення, n=0,8-1,4. Одержана залежність величини сигнал-шум (Uc/Uш) від 
напруги дозволяє розширити діапазон зміщень, для яких це відношення зростає, що важливо 
для роботи фотоприймальних пристроїв. Визначена нормована спектральна густина шуму при 
∆f=150 Гц і струмах 10-5-5⋅10-6 А, яка складає 10-14-10-15 с. 

Character of noise and its value were investigated for photosensitive InSe single crystals of p- and 
n-type conductivity well as for InSe films received by the method of laser evaporation. It is shown that 
experimental dependences of noise spectral density on a bias value have the form SN=const⋅Un, where 
U is the value of bias, n=0,8-1,4. The obtained of the signal-nоise ratio (US/UN) versus applied voltage 
allows to extend the bias range, where this ratio increases. It is important for operating photodetectors. 
We have determined a spectral density of noise at the current 10-5-5⋅10-6 А and at ∆f=150 Hz, which is 
equal to 10-14-10-15 s. 

Досить висока фоточутливість при кімнатних 
температурах [1-2] спричинює інтерес до дослі-
дження фотоелектричних властивостей моносе-
леніду індію. У зв'язку з цим постає необхідність 
глибокого вивчення шумових характеристик та-
кого матеріалу, оскільки шуми – один із факторів, 
які загалом визначають граничні параметри фото-
приймальних пристроїв. 

У даній роботі досліджувались фотоелектричні 
характеристики, рівень і характер шумів у шару-
ватих кристалах і тонких плівках InSe, одержаних 
методом лазерного напилення. 

Для дослідження власних шумів монокрис-
талічних зразків і плівок необхідно створення 
контактів, рівнем шумів яких можна знехтувати у 
порівнянні з рівнем шумів досліджуваних об'єк-
тів. Тому нами були підібрані склади контакт-
ного матеріалу, який наносився на досліджувані 
об'єкти у вигляді плівок термічним випаровуван-
ням у вакуумі. 

Для електронних монокристалічних зразків і 
плівок найбільш задовільним матеріалом для кон-
тактів був матеріал складу Pb-Sn-Sb з добавкою 
срібла, для діркових зразків такий матеріал – 
сплав Sn-In-Sb.  

Перевірка наявності або відсутності контакт-
них шумів проводилась за методикою, запро-

понованою у роботі [3], і підтвердила, що для 
підібраних контактних матеріалів їх шумом мож-
на знехтувати. Зауважимо, що шумові методи 
дослідження контактів більш чутливі у порівнян-
ні з методом ВАХ, що проявляється, зокрема, в 
наявності явища "різношуму" (залежності вели-
чини шуму від полярності прикладеної напруги) 
навіть у випадку суперлінійності ВАХ. 

Дослідження шумових характеристик InSe 
проводилось на низьких (до 1200 Гц) частотах, 
оскільки більшість приймачів випромінювання 
працюють саме на таких частотах. Відомо, що 
на низьких частотах основний шум – це шум зі 
спектром 1/f [4]. Залежність спектральної густини 
шуму типу 1/f від величини зміщення описуєть-
ся емпіричним співвідношенням Хуга [5]. 

S=const⋅Un/fγ,                   (1) 
де n≅2, γ=0,8-1,2. 

Залежності спектральної густини шуму від 
напруги зміщення у діапазоні ±30 В, отримані 
нами на монокристалічних зразках та плівках 
InSe, також, як показує аналіз цих залежностей, 
описується співвідношенням Хуга (1). Проте, на 
відміну від традиційних напівпровідників, як для 
монокристалічних зразків, так і для плівок InSe, 
показник n – помітно менший від 2. Так для ве-
личини зміщення в інтервалі 0÷12 В n=0,8-1,2, 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 79. Фізика.Електроніка. 81



 З.Д.Ковалюк, В.Б.Орлецький, І.М.Будзуляк 

Рис.1. Залежність відношення сигнал-шум від ве-
личини напруги зміщення для монокристалічних 
зразків InSe (1); для плівок, одержаних методом 
лазерного напилення (2). 

для інтервалу 12÷30 В n=1,3-1,4. Ця обставина 
істотно впливає на хід залежності відношення 
сигнал-шум Uс/Uш від напруги зміщення (рис.1). 

Як видно з рис.1, дані залежності свідчать про 
те, що швидкість зростання корисного сигналу 
більша за швидкість росту величини шуму для 
значного діапазону величини зміщення. При цьо-
му, для плівок відношення Uс/Uш набуває макси-
мального значення при більших значеннях напруг 
зміщення (10-12 В) у порівнянні з монокриста-
лічними зразками. Така закономірність надає 
можливість оптимізувати цілий ряд параметрів 
фотоприймальних пристроїв, зокрема питому 
виявну здатність. 
Визначена нормована спектральна густина шу-

му при ∆f=150 Гц, яка складає величину 10-14-
-10-15 с для струмів 10-5-5⋅10-6 А і задовільно збі-
гається з розрахунковими значеннями для випад-
ку струмових шумів типу 1/f. На монокристаліч-
них зразках і плівках одержаних лазерним напи-
ленням були проведені дослідження частотних 
характеристик з метою визначення їх чутливості 
в залежності від частоти модуляції променевого 
потоку у діапазоні частот 400-1200 Гц, що важ-
ливо для технічного застосування (рис.2). Як 
видно з рис.2, фотосигнал падає за лінійним за-
коном із збільшенням частоти модуляції. У до-
слідженому діапазоні частот швидкість спадання 
фотосигналу для плівок більша, ніж для моно-
кристалічних зразків, в основному, через різні 
значення постійних часу τ при умові, що чутли-
вість можна характеризувати лише величиною τ. 

Для більш широкого застосування шаруватих 
кристалів у фотоприймальних пристроях дослі-
джувались технологічні режими лазерного напи-
лення з метою створення гомо- і гетеропереходів 
на кристалах і плівках InSe і GaSe. P-n переходи 

Рис.2. Частотні характеристики шумів для моно-
кристалічних зразків (1) і плівок InSe, одержаних 
лазерним напиленням (2). 

створювались лазерним напиленням монокрис-
талічного матеріалу InSe на монокристалічні 
підкладки InSe, GaSe p-типу провідності. Про-
ведені виміри фотоелектричних характеристик 
при освітленні джерелом живлення з кольоровою 
температурою 2850 К у фотодіодному режимі 
відповідають основним співвідношенням для 
класичних фотодіодів. 
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ЗАЛЕЖНІСТЬ  СПЕКТРІВ  ФОТОВІДГУКУ  АНІЗОТРОПНИХ  
КРИСТАЛІВ  InSe  ВІД  ЇХ  КРИСТАЛОГРАФІЧНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ   

ТА  СТАНУ  ПОВЕРХНІ 

У спектрах фотовідгуку анізотропних кристалів InSe виявлено залежність енергетичного 
положення довгохвильового краю від орієнтації кристалографічної площини зразків щодо освіт-
лення. Зсув досягає 0,13 еВ. Помічено зміни і в самій структурі спектрів. У випадку, коли вектор 
електричного поля світлової хвилі E

r
 паралельний кристалографічній осі [001], спостерігається 

інтенсивна вузька екситонна смуга. В залежності від стану поверхні (природний скол, хімічно 
оброблена поверхня, спеціально нарощений на поверхні власний оксидний шар) зареєстровано 
зміни в формі спектрів фотовідгуку у високоенергетичній області. 

In the photoresponce spectra of anisotropic crystals of InSe the dependence of the long-wave 
energy edge on the crystallographic orientation of a sample surface with respect to illumination was 
detected. The determined shift is 0,13 еV. Changes were also observed in the structure of the spectra 
in the case of the E

r
||С orientation [001], an intensive narrow excitonic band was observed. Depending 

on a surface state (natural cleaved surface, chemically etched surface, or especially grown layer of intrin-
sic oxide) we have established changes in the form of the photoresponce spectra in the high-energy 
region. 

Різниця характеру хімічного зв’язку атомів у 
напівпровідниковій сполуці InSe зумовлює його 
шарувату будову. Шари атомів з переважно кова-
лентним зв'язком взаємодіють між собою силами 
ван-дер-ваальсівського типу. Тому зливки крис-
талів легко розколоти на плоскопаралельні плас-
тини довільної товщини, навіть до часток мікро-
на, по площинам спайності шарів. Їх дзеркальна 
й інертна поверхня служить майже ідеальною 
реальною моделлю підкладки при різних фізич-
них дослідженнях і технічних застосуваннях InSe. 
При дослідженні властивостей InSe, залежних 
від кристалографічної площини, перпендикуляр-
ної шарам, виникає необхідність хімічної обробки 
зразків. Незначна кількість робіт, присвячених 
експериментам у вказаній орієнтації InSe, спри-
чинила дані дослідження. 

Крупні зливки InSe вирощувались методом 
Бріджмена. Для надання більшої фоточутливості 
кристалам вони легувались домішкою кадмію. 
Зразки володіли р-типом провідності з концен-
трацією основних носіїв струму 1014 см-3. Із рент-
генівських вимірювань встановлено, що InSe на-
лежить до γ-політипу з ромбоедричною струк-
турою С3v. Зливки кристалів розрізались на шай-
би, з яких готувались зразки із сколотою з двох 

сторін поверхнею, або перпендикулярною до ско-
лу хімічно обробленою поверхнею. В останньому 
випадку використовувались травники на основі 
кислот. В якості струмових контактів застосову-
вався чистий індій. 

Спектри відносної квантової ефективності 
фотоструму р-InSe показані на рис.1 для двох 
орієнтацій освітлення: E

r
|| C
r

 і E
r

⊥ C
r

, де E
r

 – 
вектор електричного поля світлової хвилі, а C

r
 – 

кристалографічна вісь [001]. У залежності від 
орієнтації освітлення спостерігається суттєвий 
зсув довгохвильового краю спектра на величину 
0,13 еВ. Відмінність спектрів в орієнтації освіт-
лення E

r
|| C
r

 – прояв інтенсивної екситонної 
смуги. 

Стан поверхні InSe безпосередньо впливає на 
форму спектрів фотопровідності у короткохви-
льовій області. Для сколотої поверхні зразків 
орієнтація E

r
⊥ C
r

 і короткохвильовий спад фото-
провідності ледь помітний (крива 2 на рис.1а). 
У випадку хімічно обробленої поверхні зразків – 
E
r

|| C
r

 і фотопровідність зменшується суттєвіше 
(крива 1 на рис.1а). Розбіжність спектрів зумов-
лена різною швидкістю поверхневої рекомбінації 
[1]. Для зниження впливу поверхневої рекомбі- 
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нації на фотопровідність InSe зразки окислюва-
лись. Оскільки при температурах окислення 
близько 400°С на поверхні р-InSe утворюється 
провідний оксид In2O3 [2], то ця обставина дозво-
лила реалізувати гетероструктуру і вимірювати 
її фотовідгук. На рис.1б показані відмічені спек-
три InSe з власним оксидом. Добре видно, що в 
останньому випадку густина поверхневих станів 
стабілізується і короткохвильового спаду фото-
відгуку не відбувається незалежно від орієнтації 
зразків щодо освітлення. 
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Рис. 1. Спектри фотовідгуку кристалів p-InSe при кімнатній температурі: без оксиду (а), з оксидом (б). 
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МОДЕЛЮВАННЯ  ЛІНІЙНИХ  ЕЛЕКТРОННИХ  КІЛ 

Використовуючи впорядковані рівняння і допоміжні змінні, розроблено процедуру форму-
вання математичних моделей електронних кіл, заступні схеми яких містять нерегулярні компо-
ненти у вузловому координатному базисі. Наведено приклад такого моделювання. 

Using ordered equations and subsidiary variables the procedure of forming mathematics models of 
electronic circuits was elaborated, the equivalent schemes of which contain irregular components in 
the nodal coordinate basis. The example of such modeling is presented. 

При аналізі лінійних інваріантних у часі (ЛІЧ) 
динамічних систем, зокрема електронних кіл, 
широко використовуються ЛІЧ-моделі, сформо-
вані координатному базисі змінних стану або 
вузлових напруг. 

Дана робота присвячена подальшому розвитку 
методу вузлових напруг стосовно аналізу ЛІЧ 
електронних кіл, заступні схеми яких містять не-
регулярні компоненти. 

Зауважимо, що відомі процедури формування 
математичних моделей та використання їх для 
аналізу схем із регулярним компонентним скла-
дом (таблиця 1), носять почасти класичний харак-
тер. Зокрема, багатополюсники, які утворені із 
таких компонент (ІД – ідеальний двополюсник; 
ІДС – ідеальне джерело струму, ДСКН – джерело 
струму кероване напругою), можливо описати 
системою впорядкованих рівнянь [1] у формі: 

   0 1 2    
1  0 1    1  
І1 = 1 V10 V11 V12 * U1 ,   (1а)
І2  2 V20 V21 V22  U2  

або у загальному вигляді 
1 1  1 
ІР = Va

P Vп
P * UP ,          (1б)

де І1, І2 та U1, U2 складові вектор-стовпців вузло-
вих струмів (ІР) і напруг (UP); V10, V20 і Va

P та 
V11, V12, V21, V22 і Vп

P – субматриці, що несуть 
інформацію про активні та пасивні компоненти 
заступних схем. 

При наявності у заступних схемах нерегуляр-
них компонент виникають додаткові взаємо-
зв'язки як між вузловими напругами, так і між 
вузловими струмами. Ці взаємозв’язки описують-
ся рівняннями Кірхгофа для струмів (ЗСК) та 

напруг (ЗНК). Відповідні рівняння для таких ком-
понентів, як: ІДН – ідеальне джерело напруги; 
ДСКС – джерело струму кероване струмом; 
ДНКС – джерело напруги кероване струмом; 
ДНКН – джерело напруги кероване напругою та 
ІТ – ідеальний трансформатор, наведені в таб-
лиці 1. 

Тоді згідно із ЗНК 

1  1  
UP = Пu

0 ,                      (2)
0  

UP 
 

де 0 – нульовий вектор-стовбець; Пu
0 – матриця 

перетворення вузлових напруг із такою струк-
турою: 

 0  α β γ δ  
0        
        
α       
β    1    
γ        
δ        
 Е  1 -1   ІДН 
   1 -1   ДСКС 
   1 -1   ДНКС 
   µ -µ -1 1 ДНКН 
   n -n -1 1 ІТ 

Пu
0 =

   1 -1   S,ν,r, ∞→µ

,(3)

де 1 – одинична субматриця, розмір якої рівний 
розміру системи рівнянь (1); S, ν, r, µ – параметри 
керування ДСКН, ДСКС, ДНКС, ДНКН; n – кое-
фіцієнт трансформації ІТ; α, β та γ, δ – номери 
вузлів схеми, до яких під'єднано ланки з керую-
чим струмом чи напругою і з керованими джере- 
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Таблиця 1. Ідеальні компоненти заступних схем електронних кіл у вузловому координатному базисі. 
Компонент Рівняння виду 

Тип Назва Схема ЗСК I = VU ЗНК 
ІД

 

– 

   

– 

ІД
С

 

 

– 

 

– 

Ре
гу
ля
рн
і 

Д
С
К
Н

 

 

– 

 

– 

ІД
Н

 

 

0 =Іγ + ІЕ; 
0 =Іδ – ІЕ 
 
 

– 0 = E + Uα – Uβ 

Д
С
К
С

 

 

0 = Іα – І; 
0 = Іβ + І; 
0 = Іδ – νІ; 
0 = Іγ + νІ 

– 0 = Uα – Uβ 

Д
Н
К
С

 

 

0 = Іδ – Іr; 
0 = Іγ + Іr 
 

 

0 = Uα – Uβ 

Д
Н
К
Н

 

 

0 = Іδ – Іµ; 
0 = Іγ + Іµ 
 

– 
0 = µUα – µUβ – Uγ +Uδ; 

0 = – µU – Uγ + Uδ;  
0 = U + Uα – Uβ 

Н
ер
ег
ул
яр
ні

 
 

ІТ
 

 

0 = Іα – І1; 
0 = Іβ + І1; 
0 = Іγ – І2; 
0 = Іδ + І2; 
I1 = – n I2 

– 

0 =  nUα – nUβ –Uγ+Uδ; 
0 = U1 + Uα – Uβ;  
0 = U2 + Uγ – Uδ; 

U2 = nU1 

β 
 0 α β 

0 1   
α  Y –Y 
β  –Y Y 

Y 

 α 
δ 

 0 γ δ 
0 1   
γ I0   
δ –I0   

I0 

γ 

 0 α β γ δ 
0 1     
α      
β      
γ  -S S   
δ  S -S   

δ 

U 

β 

SU 

α γ 

δ 
IE

E 

γ 

β δ 

   I νI 

α γ 

 0 α β γ δ 
0 1     
α    g –g
β    –g g 
γ      
δ      

β δ 
Ir 

I rI 

γ α r=1/g 

β δ 
Iµ 

U µU 

α γ 

δ β 
I1 I2 

α 
n = U2/U1 = – I1/I2 

U2 

γ 

U1 
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 Моделювання  лінійних  електронних  кіл 

ламиструму чи напруги. При цьому α і δ – дзьоб, 
а β і γ – перо стрілок напруг і струмів. Такий спо-
сіб стрілкування наведено в таблиці 1, в тому 
числі і для ІД, ІДС, ІДН та ІТ. 

Виключаючи залежні вузлові напруги, інфор-
мація про які знаходиться у додаткових рядках 
до одиничної субматриці в (3), переходимо в 
координатний базис допоміжних змінних U [2]. 
Тобто 

UР = ПuU,                             (4) 

де Пu – редукована матриця перетворення вуз-
лових напруг. 

Беручи до уваги те, що в електронному колі 
відсутні зовнішні струми та враховуючи рівнян-
ня, які випливають із ЗСК (таблиця 1), ліву час-
тину (1б) можна подати як 

1  1  
= Пі

0 ІР ,                      (5)0 
 ІН  

де ІН – вектор-стовбець вузлових струмів нерегу-
лярних компонент; Пі

0 – матриця перетворення 
вузлових струмів, яка має таку структуру:  

Пі
0= 

 0  α β γ δ ІЕ І Іr Іµ І2   
0              
              
α       -1   n   
β    1    1   -n    (6)
γ       1 ν 1  -1 1  
δ       -1 ν -1  1 -1 .     

       

ІД
Н

 
Д
С
К
С

 
Д
Н
К
С

 
Д
Н
К
Н

 
ІТ

 
S,
ν,

r,µ
→
∞

  

Якщо із (6) виключити наявні там залежні ве-
личини (струми ІЕ, І, Іr, Іµ та І2), то (5) набуває 
вигляду: 

1 1 
0 = Пі ІР .                    (7)

При цьому (1б) з урахуванням (4) і (7) зво-
диться до такого рівняння: 

1 1  1 
0 = Пі Va

P Vп
P Пu U ,         (8а)

або у загальному вигляді 

 

1 1  1 
0 = 

Va Vп 
* U ,           (8б)

де 

1  1  
Va Vп

= Пі Va
P Vп

P Пu . 

Одержані рівняння (8) описують ЛІЧ-елек-
тронні кола, в заступних схемах яких присутні 
довільні компоненти (регулярні та нерегулярні) 
і мають структуру аналогічну структурі рівнянь 
(1). Це дає можливість скористатися відомими 
процедурами аналізу для схем із регулярним ком-
понентним складом. 

В якості прикладу проаналізуємо роботу уза-
гальненого перетворювача опору [3], зібраного 
на операційних підсилювачах (рис.1). 

Враховуючи нумерацію вузлів цієї схеми (циф-
ри у кружечках) і те що, ідеальний операційний 
підсилювач можна заступити ДНКН із нескінчен-
но великим параметром керування (µ→∞), одер-
жуємо відповідну математичну модель згідно 
з вищеописаною процедурою. 

Оскільки вузол 6 – загальний, то матриця кое-
фіцієнтів у (1б) матиме вигляд: 

 
 

4 

G8 G7 DA1 

5 3 
1

G5 
I0 DA2 

G9 G6 

2

6 

Рис.1. Схема електрична принципова узагаль-
неного перетворювача опору. 
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1  

Va
P Vп

P = 

 
 0 1 2 3 4 5 

0 1      
1 –І0 G5 –G5    
2  –G5 G5+G6 –G6   
3   –G6 G6+G7 –G7  
4    –G7 G7+G8 –G8 
5     –G8 G8+G9 ,

де G – провідності двополюсних компонентів 
схеми перетворювача опору (рис.1). 

Відповідно матриці перетворення струмів (6) 
і напруг (3) будуть 

  0 1 2 3 4 5 Іµ1 Іµ2  
 0 1         
 1  1        
Пі

0 = 2   1     1  
 3    1      
 4     1  1   
 5      1   , 
 

  0 1 2 3 4 5 
 0 1      
 1  1     
 2   1    
Пu

0 = 3    1   
 4     1  
 5      1 
 µ1  -1  1   
 µ2    1  -1 .

Після виключення залежних змінних ці матриці 
перетворення набувають вигляду 

  0 1 2 3 4 5  
 0 1       
Пі = 1  1      
 3    1    
 5      1 , 

 
  0 1 2 4  
 0 1     
 1  1    
Пu = 2   1   
 3  1    
 4    1  
 5  1   . 

 

Тоді (8б), з урахуванням щойно одержаних 
матриць, отримаємо 

1  
Va Vп 

= 

 
 0 1 2 4 

0 1    
1 –І0 G5 –G5  
3  G6+G7 –G6 –G7 
5  G8+G9  –G8 

Розв'язком системи рівнянь (8) у даному ви-
падку є вузлові напруги (U1, U2, U4), що утворю-
ють координатний базис допоміжних змінних. 
Решта вузлових напруг знаходяться згідно з (4), 
шляхом простого множення матриць. Поряд з 
цим, в залежності від умов задач аналізу, часто 
використовують тільки окремі проекції поперед-
ньо знайденого вектора вузлових напруг. Напри-
клад, вхідний опір відносно вузлів 1 і 6 (рис.1): 

75

86

90

1 1
GG
GG

GI
U

Rinp == . 

У цілому варто зазначити, що запропонований 
алгоритм моделювання грунтується на матрицях 
перетворення струмів (Пі

0) і напруг (Пu
0), які 

оперують одиничними матрицями, а не матриця-
ми інциденцій як при використанні топологічних 
методів [4]. Це значно спрощує процедуру фор-
мування цих матриць перетворення, а відповідно, 
і процедуру формування математичних моделей 
ЛІЧ-електронних кіл та їх подальшого аналізу, 
зокрема при визначенні напруг усіх вузлів за-
ступних схем. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ОДЕРЖАННЯ  ПРЕСОВАНИХ  
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ  МАТЕРІАЛІВ  НА  ОСНОВІ  ТВЕРДИХ  

РОЗЧИНІВ  СИСТЕМИ  Bi2Te3–Sb2Te3–Sb2Se3 

Досліджені термоелектричні властивості зразків p- і n-типу, одержані методом пресування 
порошків твердих розчинів системи Bi2Te3–Sb2Te3–Sb2Se3, що містили надлишковий Te і домішки 
Pb і SbI3. Розглянуті особливості виникнення донорного ефекту у пресованих матеріалах. 

The thermoelectric properties of p- and n-type samples produced by the method of cold compacting 
of the solid solutions of the system Bi2Te3–Sb2Te3–Sb2Se3 powders containing the exceeding Te and 
impurities Pb and SbI3 is studied. The specialties of the donor effect origination in the compacted ma-
terials are examined. 

Відомо, що термоелектрична добротність Z 
матеріалів на основі Bi2Te3 залежить від багатьох 
факторів, у тому числі від їх складу і методів 
одержання [1]. Згідно з роботами [2,3], до числа 
кращих термоелектричних матеріалів p-типу, які 
одержують спрямованою кристалізацією, відно-
ситься твердий розчин Sb1,5Bi0,5Te2,91Se0,09 з над-
лишком Te, а матеріалів n-типу – твердий розчин 
Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15, легований SbI3. Їх термо-
електрична добротність Z складає відповідно 
3,5⋅10-3 і 3,3⋅10-3 K-1. 

Цікаво було дослідити, як змінюються власти-
вості даних твердих розчинів у разі використання 
їх в якості вихідних матеріалів при виготовленні 
зразків методами порошкової металургії. 

Методика експерименту 
Вимірювання термоелектричних параметрів 

проводилось на вихідних матеріалах і на зразках, 
виготовлених методом холодного пресування. 
При виготовленні пресованих зразків використо-
вували злитки, вирощені методом вертикальної 
зонної плавки. Тверді розчини p-типу містили від 
0,4 до 3,5 мас.% надлишкового Te. Для дослі-
джень використовувались також сплави з акцеп-
торною домішкою Pb (від 0,03 до 0,25 мас.%). 
Тверді розчини n-типу містили 0,5 мас.% над-
лишкового Te і легуючу донорну домішку SbI3 
(від 0,04 до 0,12 мас.%). Після вимірювань пито-
мої електропровідності σ і коефіцієнта термо-
е.р.с. α вздовж злитків для виготування порошків 

вибрали найбільш однорідну їх частину. Приго-
тування порошків здійснювалось механічним по-
дрібненням злитків з наступним розділенням їх 
на фракції. Умови пресування вибрані близькими 
до оптимальних. Так, при одержанні пресованого 
матеріалу p-типу тиск пресування складав 800 
МПа, час витримки під тиском – 5 хвилин. Відпал 
пресованих зразків відбувався у вакуумі при тем-
пературі 650 К протягом 3 год. У випадку зразків 
n-типу тиск пресування складав 700 МПа, час 
витримки під тиском – 5 хвилин, тривалість від-
палу – 1 год. Зразки для вимірювань термоелек-
тричних параметрів мали форму прямокутних 
паралелепіпедів розмірами 1,5×1,5×12 мм. Влас-
тивості пресованих зразків досліджувались в 
напрямку перпендикулярно до напрямку пресу-
вання. 

Результати та їх обговорення 
Проведені дослідження на пресованих зразках 

і зразках, виготовлених зі злитків вихідних твер-
дих розчинів, показали, що значення коефіцієнта 
термо-е.р.с вихідного α і пресованого αпр матері-
алів, при стехіометричному складі твердого роз-
чину p-типу практично збігаються (рис.1). У зраз-
ках, виготовлених з матеріалу, що містить над-
стехіометричний Te, αпр стає більше ніж α, що 
свідчить про зменшення концентрації дірок у 
пресованих зразках. Провідність пресованих 
зразків σпр, виготовлених з сплавів p-типу, що 
містили надлишковий Te, внаслідок зменшення 
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концентрації носіїв заряду, зумовленого процесом 
пресування, стає нижчою ніж ефективна узагаль-
нена провідність σеф, розрахована у випадку 
повної розорієнтації кристалів у полікристаліч-
ному матеріалі [4]. 

 
 

 
Рис.1. Залежність термо-е.р.с. αпр (величина зерна 
70-180 мкм) (1), α вихідного матеріалу (2) і |αпр−α| 
(3) від вмісту надлишкового Te. 

 
 

 
Рис.2. Залежність термо-е.р.с. α вихідного матеріалу 
(2), αпр (величина зерна 70-180 мкм) (3) і |αпр−α| (1) 
від вмісту Pb у матеріалі з 1,7 мас.% Te. 

Найбільше значення відношення σеф/σпр одер-
жано при величині зерна у порошку 70-80 мкм, 
і складало 2,25, а різниці термо-е.р.с. |αпр–α| – 
біля 48 мкм. 

 

 
Рис.3. Залежність електропровідності σ11 (1) і σеф 
(2) вихідного матеріалу, σпр (величина зерна 70-180 
мкм) (4) і σеф/σпр (3) від вмісту Pb у матеріалі з 1,7 
мас.% Te. 

 

 
Рис.4. Залежність електропровідності σ11 (2) і σеф (4) 
вихідного матеріалу, σпр (3) і σеф/σпр від вмісту SbI3 
у матеріалі з 0,5 мас.% Te. 
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 Особливості одержання пресованих термоелектричних матеріалів на основі твердих розчинів 

Встановлено, що при легуванні сплавів p-типу 
акцепторною домішкою Pb відбувається різке 
збільшення αпр і різниці |αпр–α|, а також відно-
шення σеф/σпр. На рис.2 і 3 наведені результати 
досліджень для вихідних сплавів p-типу з вміс-
том 1,7 мас.% Te і легованих домішкою Pb і пре-
сованих зразків, виготовлених на їх основі. Ана-
ліз рис.2,3 показує, що при 0,04 мас.% Pb різни-
ця |αпр–α| зростає до 98 мкВ/К, а відношення 
σеф/σпр досягає величини 3,2. 

Зовсім інша картина спостерігається у випадку 
сплавів n-типу, що містять надлишковий Te і до-
норну домішку SbI3. Тут, по-перше, αпр виявля-
ється менше, ніж α вихідного матеріалу, що вка-
зує на підвищення концентрації електронів у пре-
сованих зразках. По-друге, різниця |αпр–α| в міру 
зростання вмісту у сплавах донорної домішки 
SbI3 різко зменшується до нуля при 0,13 мас.% 
SbI3. При цьому провідність пресованих зразків 
в інтервалі 0,04÷0,18 мас.% SbI3 стає більше ніж 
σеф вихідного матеріалу (рис.4). 

Такий характер зміни термоелектричних влас-
тивостей досліджуваних зразків p- і n-типу при 
уведенні у вищезазначені тверді розчини над-
лишкового Te і легуючих домішок можна поясни-
ти на основі припущень, викладених у [5,6]. Тут 
перш за все слід урахувати ті обставини, що у 
злитках твердих розчинів на основі Bi2Te3 при-
сутній надлишковий Te в основному знаходиться 
у вигляді другої фази. Під час відпалу пресованих 
зразків цей Te починає дифундувати по вузлах 
власної підгратки у глиб кристалів і заміщувати 
атоми Bi і Sb у їх антиструктурних позиціях. При 
цьому концентрація дірок у кристалітах знижу-
ється. Такого роду донорний ефект, який супро-
воджується зменшенням концентрації дірок у 
пресованих зразках p-типу, спричиняє ріст термо-
е.р.с. і зменшення провідності. У випадку мате-
ріалу n-типу навпаки він приводить до того, що 
термо-е.р.с. падає, а σпр стає більшою за σеф. 

З уведенням у вихідний матеріал електрично 
активних домішок заміщення (акцепторів у твер-
дий розчин p-типу і донорів у твердий розчин 
n-типу) процес міграції Te по вузлах власної під-
гратки кристалітів у пресованих зразках p-типу 
підсилюється, а у пресованих зразках n-типу упо-
вільнюється [7]. У результаті у першому випадку 
донорний ефект виявляється більшим, ніж у не-
легованому матеріалі, а у другому випадку на-
впаки меншим. 

Отже, можна зробити висновок, що вибраний 
підхід щодо механізму утворення донорного 
ефекту у пресованих зразках, у рамках існуючих 
уявлень про дифузійні процеси у напівпровідни-
кових матеріалах, добре пояснює одержані екс-
периментальні результати.  
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ОСОБЛИВОСТІ  ВИГОТОВЛЕННЯ  УДОСКОНАЛЕНИХ  
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ  МОДУЛІВ НА ОСНОВІ ТЕЛУРИДУ ВІСМУТУ 

Описано технологію збирання термоелектричних модулів, розроблених на основі монокрис-
талічного Be2Te3, що відрізняється збільшеним діаметром злитків і структурною досконалістю. 
Приведено деякі характеристики виготовлених термоелектричних модулів. 

The technology of assembly thermoelectric of modules developed on the basis of monocrystal 
Be2Te3 is described which differs by the increased diameter of an ingot and structure by perfection. Is 
given some characteristics made thermoelectric of modules. 

Питання підвищення технологічності термо-
електричних модулів (ТЕМ) на основі телуриду 
вісмуту є актуальним з огляду на те, що область 
їх застосування в якості охолоджуючих пристроїв 
постійно розширюється. 

Для підвищення коефіцієнта використання і 
процента виходу придатних пристроїв, розробле-
но технологію вирощування кристалів телуриду 
вісмуту великого діаметру – до 25 мм [1]. 

Дослідні зразки кристалів отримані модифіко-
ваним вертикальним методом Бріджмена. Під час 
вирощування забезпечується стабільність термо-
динамічного стану і геометричного положення 
центру кристалізації за рахунок обладнання, роз-
робленого авторами. 

Такий підхід дозволяє отримувати однорідні 
монокристали телуриду вісмуту великої довжи-
ни і діаметром 18-25 мм, що значно підвищує 
коефіцієнт використання матеріалу. Добротність 
зразків, отриманих за запропонованою техноло-
гією, складає 3,1⋅10-3 К-1 для матеріалу р-типу 
провідності і 2,9⋅10-3 К-1 для матеріалу n-типу при 
300 К. 

ТЕМ, розроблені завдяки успіхам, що досяг-
нуті у технології матеріалів на основі телуриду 
вісмуту [1], дозволили створити нові за якісними 
характеристиками прилади різноманітного цільо-
вого застосування [2,3]. Розробка таких ТЕМ 
проводилась у відповідності з напрямком засто-
сування. При цьому застосовувались класичні 
методи розрахунків [4-6]. Наприклад, у випадку 
ТЕМ з великим холодоутворенням для побутової 

техніки, на параметри ТЕМ має вплив контактний 
опір, який залежить від якості комутаційного 
сплаву. Проведені дослідження показали, що в 
такому випадку досить забезпечити контактний 
опір комутаційного сплаву на рівні 10-5-10-6 
Ом⋅см2. Це досягається через омічний контакт, 
отриманий шляхом облужування термоелектрич-
них пластин сплавом олово-вісмут-сурьма з тем-
пературою плавлення 139°С. Облужування від-
бувається при наявності флюсу на основі хло-
ристого амонію, який попередньо розчиняється 
у гліцерині. Розрізання облужених пластин на 
елементи заданої конфігурації здійснюється воль-
фрамовою струною проволокової різки з точністю 
±0,3 мм. 

Згаданий спосіб нанесення комутаційного 
сплаву і вимоги до омічного контакту зумовлю-
ють відповідну підготовку теплопереходу моду-
ля. Зокрема, теплоперехід виготовляють у формі 
пластини з кераміки 22ХС. Металізований кому-
таційний малюнок створюють з молібденово-
марганцевої пасти, на яку хімічним способом 
наносять шар нікелю завтовшки 20 мкм. Така 
комутаційна технологія на теплопереходах утво-
рюється методом фотолітографії з застосуванням 
травника такого складу: 60 ваг.% азотної кислоти, 
30 ваг.% плавикової кислоти і 10 ваг.% оцтової 
кислоти. 

Комутаційні ділянки облужуються сплавом 
олово-вісмут-сурма. До них, цим же припоєм, 
приєднують мідні комутаційні пластини завтовш-
ки 0,4 мм. Такий "сендвіч" забезпечує мінімальні 
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теплові втрати Джоуля для випадку протікання 
струму через ТЕМ. 

Збирання модулів практично зводиться до 
процесу одночасної комутації термоелементів і 
термопереходу у відповідності із заданою елек-
тричною схемою ТЕМ. За нашими даними, най-
більш технологічним для такого роду пристроїв 
є метод пайки у паяльних ваннах заповннених 
гліцерином. Оснастка, яка використовується, 
має забезпечувати фіксацію термоелемента від-
носно комутаційних переходів, а також їх притис-
кання під час розплавлення припою для забезпе-
чення надійного контакту. Оснастка для збирання 
складається з оправки і системи окремих каліб-
рованих пластин, які фіксують термоелементи з 
певним зазором у відповідності з топологією 
комутаційних теплопереходів. Комутація гілок 
модуля здійснюється комутаційним припоєм при 
температурі плавлення протягом 10 хвилин у 
чистому гліцерині. Чистота виробу на всіх етапах 
технології збирання забезпечується ультразву-
ковою мийкою термоелементів, теплопереходів 
і готових ТЕМ в установці УЗУ-0,25. 

Для визначення можливостей використання 
розроблених термоелектричних модулів на осно-
ві телуриду вісмуту, було проведено роботи по 
створенню комплексу відповідного вимірюваль-
ного обладнання. Проведений попередній аналіз 
показує, що для успішного впровадження ряду 
термоелектричних виробів, цей комплекс пови-
нен мати обладнання для контролю таких пара-
метрів: 

- однорідності термоелектричних матеріалів; 
- коефіцієнта термоелектрорушійної сили α; 
- електропровідності σ; 
- максимальної різниці температур δТ; 
- термоелектричної ефективності модулів z. 
Крім того, у комплекс повиння входити уста-

новка для вимірювання глибини охолоджування 
мікромодулів і її динамічних характеристик – 
теплових і струмових. 

Вимірювання коефіцієнтів термоелектрору-
шійної сили α, електропровідності σ і максималь-
ної різниці температур δТ здійснювались стан-
дартними методами і апаратурою [4]. 

Визначення термоелектричної ефективності 
модулів z проводилось методом Хармана [7], який 
полягає у вимірюванні адіабатичних опорів на 
постійному і змінному електричних струмах. 

Реєстрація глибини охолоджування мікромо-
дулів і їх динамічних характеристик – теплових 

і струмових, проводились на базі оригінальної 
установки [8,9], датчиком якої є анізотропний 
термоелектричний приймач, що працює у режимі 
зовнішнього оптичного поглинання [10]. 

Контроль однорідності термоелектричних ма-
теріалів здійснювався на основі ефекту Кірліан 
[11-13]. 

Деякі характеристики розроблених ТЕМ зве-
дені у таблицю 1, де позначено: Pmax - макси-
мальна спожита потужність, Imax – оптимальний 
спожитий струм, Umax – оптимальна спожита на-
пруга, а також наведено геометричні розміри 
верхнього і нижнього термоелектричних модулів 
незалежно від кількості каскадів термоелектрич-
ного модуля. 

Розроблені ТЕМ знайшли застосування в опто-
електроніці в якості охолоджувачів фотодіодів, 
фоторезисторів і фотоприймальних пристроїв 
[14,15]. У медичній галузі одержані ТЕМ вико-
ристано у пристрої для термопунктури біологічно 
активних точок [16]. На базі розроблених термо-
охолоджувачів розроблено побутовий багатока-
мерний холодильник [17]. Серійно випускаються 
переносні автомобільні холодильники [18]. 
Таблиця 1. Характеристики розроблених ТЕМ. 

Кількість 
каскадів, 
штук 

Pmax, Вт Imax, А Umax, В Геометричні 
розміри 

верх/нижн, мм
1 68,8 8,5 15,4 40×40 
1 33,4 3,9 15,4 30×30 
1 18,7 3,9 8,6 30×30 
1 2,5 2,2 2,0 12×12 
1 1,0 0,3 4,0 10×10 
2 2,9 2,0 7,0 9,5×8,0/15×14
2 1,3 2,1 2,6 5,1×5,1/9,5×8,0
3 1,5 1,8 6,4 7,9×7,9/15×14
3 0,8 1,0 6,5 7,3×4,7/16×12
4 0,7 1,2 7,5 8,0×4,0/16×13
4 0,5 1,0 7,0 8,0×4,0/16×13
5 0,8 2,2 11,0 6,0×6,0/25×27
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ПРО  ПОМИЛКОВІСТЬ  ЩЕ  ОДНОГО  З  ЕЙНШТЕЙНІВСЬКИХ  
МЕТОДІВ  ОДЕРЖАННЯ  ПЕРЕТВОРЕНЬ  ЛОРЕНЦА 

Показано, що вихідні рівняння методу, який Ейнштейн навів у двох роботах різних років, 
всупереч його твердженням, не є еквівалентними. Тому виконані математичні перетворення 
цих рівнянь виявилися софістичними прийомами. 

It is shown that method's initial equations given by Einstein in his two different years works are 
not equivalent contrary to his statements. Therefore the performed mathematical transformations 
turned out to be sophistic methods. 

1. У статті [1] нами вмотивовано думку про 
доцільність критичного аналізу всіх запропоно-
ваних Ейнштейном методів одержання перетво-
рень Лоренца. Там же доведено помилковість 
методу, наведеного у першій роботі Ейнштейна 
зі спеціальної теорії відносності (СТВ) [2]. 

У даній праці ми розглянемо ще один з ейн-
штейнівських методів одержання перетворень 
Лоренца, перший варіант якого з'явився у 1907 
році, а другий (доповнений) – у 1910. 

2. Почнемо з варіанту, наведеного у роботі [3], 
і покажемо, що перетворення Лоренца у такий 
спосіб взагалі не можуть бути одержані, оскільки 
для цього недостатньо тих вихідних рівнянь, які 
записані Ейнштейном. 

У вказаному варіанті перетворення Лоренца 
пропонується одержувати у вигляді рівнянь, які 
дозволять здійснювати перехід від координат x, 
y, z та t деякої елементарної події у інерціальній 
системі відліку (ІСВ) S до координат , x′ y′ , z′  і 

 цієї ж події у ІСВ , яка рухається відносно 
ІСВ S зі швидкістю v. 
t ′ S ′

Спочатку підкреслюється, що ІСВ S та S ′  
ідентичні і зорієнтовані так, що при русі системи 

 відносно системи S у напрямку зростання 
додатних значень осі X, вісь 
S ′

X ′  ковзає вздовж 
осі X, а осі Y ′  та Z ′  зберігають паралельність 
відповідним осям Y та Z. 

Потім стверджується, що коли розпочати від-
лік часу в обох системах у момент збігу початків 
їх координат, то рівняння 

0=′x ,                              (1) 
0=− vtx ,                         (2) 

рівняння 

0=′y ,                              (3) 
0=y ,                               (4) 

а також рівняння 
0=′z ,                              (5) 
0=z                                (6) 

виявляться попарно еквівалентними. А це озна-
чає, що координати x, y, z, , ,  зв'язані 
співвідношеннями такого виду: 

x′ y′ z′

)( vtxAx −=′ ,                      (7) 
Byy =′ ,                           (8) 
Czz =′ .                           (9) 

Посилаючись на принцип постійності швид-
кості світла, Ейнштейн наводить ще два, на його 
погляд, еквівалентні рівняння: 

22222 tczyx =++ ,               (10) 
22222 tczyx ′=′+′+′ .           (11) 

Далі стверджується, що з еквівалентності (10) 
і (11), а також з рівнянь (7), (8) та (9) після прос-
тих обчислень можна знайти, що з точністю до 
деякої функції ϕ(v), яка згодом визначається як 
така, що дорівнює одиниці, шукані перетворення 
повинні мати вигляд 









−β=′

2c
vxtt , 

)( vtxx −β=′ ,                    (12) 
yy =′ , 
zz =′ , 

де                         

2

2
1

1

c
v

−

=β .                          (13) 
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Навіть побіжного ознайомлення з викладеним 
варіантом достатньо, щоб установити, що маючи 
лише рівняння (7), (8) та (9), ніякими математич-
ними чи логічними діями неможливо звести рів-
няння (11) до рівняння (10). Для цього потрібне 
ще одне вихідне рівняння, яке б задавало t ′  як 
функцію від t. 

Отже, відсутність у розглянутому варіанті вка-
заного рівняння робить цей метод непридатним 
для одержання перетворень Лоренца і свідчить 
про його помилковість. 

3. Після публікації роботи [3], Ейнштейн, ма-
буть, усвідомив зроблену в ній помилку, адже 
наводячи цей же метод у роботі [4], він доповнює 
його вже рівнянням: 

GzFyExDtt +++=′ . 
Але це все одно не рятує даний метод, оскіль-

ки для обох його варіантів характерна ще одна 
принципова помилка. Вона полягає в тому, що 
вихідні рівняння, які Ейнштейн подає як екві-
валентні, насправді такими не є. 

Для розкриття цієї помилки спочатку зверне-
мося до співвідношення (7). Порівнюючи його з 
одним із кінцевих рівнянь (12), бачимо, що вони 
відрізняються лише постійним множником, який 
у (7) записаний у невизначеній формі, а у (12) – 
конкретизований у вигляді (13). 

Отже, щоб визнати правильним співвідно-
шення (12), нам спочатку потрібно переконатися 
у справедливості (7), а вже після цього з'ясову-
вати чи правильно визначено (13). 

Співвідношення (7) Ейнштейн записав, поси-
лаючись на еквівалентність рівнянь (1) і (2). Тому, 
щоб визнати (7), ми повинні послідовно пере-
конатися, що: 
− рівняння (1) та (2) взагалі мають місце; 
− ці рівняння еквівалентні; 
− з еквівалентності (1) та (2) випливає співвід-
ношення (7); 

− (7) може бути поширене на будь-які значення 
, x та t. x′

Що ж із цих пунктів очевидне або доведене 
у методі, який аналізуємо? 

З указаної орієнтації систем координат та ви-
бору початку відліку часу безпосередньо випли-
ває, що (1) та (2) дійсно мають місце, як рівняння 
руху початку координат системи  у системах 

 та S  відповідно. 
S ′

S ′
Перевіримо тепер еквівалентність цих рівнянь. 
За визначенням [5] еквівалентність – це вла-

стивість двох або декількох рівнянь з одним не-

відомим мати одну і ту ж множину коренів. 
Отже, щоб визнати рівняння (1) та (2) еквіва-

лентними, потрібно переконатися, що у них одна 
змінна і що всі корені одного з цих рівнянь є ко-
ренями іншого. 

Очевидно, що переконатися у цьому ми не 
зможемо. Адже рівняння (1) – це рівняння з од-
нією змінною x′ , а рівняння (2) – з двома змін-
ними x та t. Причому  із (1) і x із (2) –різні 
змінні, які відрізняються не тільки позначеннями, 
але і тим, що їх області визначення є різні сімей-
ства точок, що належать до різних прямих – осі 

x′

X ′  та осі X. 
Друга причина, через яку ці рівняння не мо-

жуть бути еквівалентними, полягає у тому, що 
розв'язком рівняння (2) є незліченна кількість 
значень ii vtx = , тоді як розв'язком рівняння (1) – 
лише одне нульове значення . 0=′x

Отже, рівняння (1) та (2) нееквівалентні, тому 
записувати співвідношення (7), посилаючись на 
їх еквівалентність, не можна. 

Безумовно, поняття "еквівалентність" може 
бути застосоване і до рівнянь (1) та (2). Але не у 
розумінні еквівалентності цих рівнянь, а у розу-
мінні еквівалентності тих значень фізичної вели-
чини, які цими рівняннями визначаються, подібно 
до того, як говорять, наприклад, про еквівалент-
ність значень довжини одного і того ж об'єкта, 
виражених у метрах та дюймах. 

Дійсно, у кожному з цих рівнянь мова йде про 
одну і ту ж фізичну величину, яка є відстанню від 
початку координат ІСВ  до тієї матеріальної 
точки, координата якої у ІСВ  позначена як 

S ′
S ′ x′ , 

а у ІСВ S – як x. Тому значення цієї відстані, ви-
значене зі співвідношення (1) у одиницях ІСВ 
S ′ , буде еквівалентним значенню цієї відстані, 
визначеному зі співвідношення (2) в одиницях 
ІСВ S. 

Причому, з правих частин (1) та (2) чітко вид-
но, що мова в обох рівняннях іде лише про той 
випадок, коли значення цієї відстані у одиницях 
обох систем дорівнює нулю. 

Зрозуміло, що з такої інформації не можна 
зробити ніяких висновків щодо вигляду цих рів-
нянь для випадку, коли значення відстані, які 
ними визначаються, будуть відмінними від нуля. 
Для цього потрібні додаткові пояснення, яких 
нема у методі, що аналізується. 

Тому на підставі одних лише рівнянь (1) та (2) 
не можна записати ніякого іншого співвідношен-
ня, крім тотожності 0≡0. 
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Що ж стосується співвідношення (7), то оскіль-
ки воно записане саме на підставі рівнянь (1) та 
(2), і при цьому не наведено жодних інших пере-
конливих виправдань його появи, то нам нічого 
не залишається, як визнати, що його запис є не-
дозволеним софістичним прийомом, з допомо-
гою якого у цьому співвідношенні через деякий 
коефіцієнт пропорційності А прирівняні ліві час-
тини нееквівалентних рівнянь (1) та (2). 

Зрозуміло, що після викриття такого псевдо-
прийому при записі співвідношення, яке задає 
концепцію шуканого релятивістського перетво-
рення x у , можна вже і не продовжувати дано-
го аналізу. 

x′

Тому ми без вагань опускаємо наші майже 
аналогічні міркування, стосовно неаргументова-
ності появи співвідношень (8) і (9). Адже очевид-
но, що рівняння (3) і (4) не є еквівалентними, 
оскільки змінні  та y мають різні області ви-
значення, а рівняння (5) нееквівалентне рівнянню 
(6) через відмінність змінних та z. 

y′

z′
Але перш ніж закінчити наш аналіз, зупини-

мося ще на епізоді, у якому співвідношення (7) 
Ейнштейн підставляє у (11) і, прирівнюючи між 
собою, як еквівалентні, рівняння (10) і (11), ро-
бить наступний крок на шляху від співвідношен-
ня (7) до його кінцевого вигляду (12). 

Цей епізод цікавий тим, що рівняння (10) та 
(11), всупереч запевнянням Ейнштейна, знову ж 
таки нееквівалентні. Оскільки кожне з цих рів-
нянь є рівнянням з чотирма змінними, то питан-
ня про еквівалентність даних рівнянь взагалі без-
підставне. У цьому разі могло б мати зміст лише 
питання про еквівалентність двох систем рівнянь, 
до однієї з яких входило б рівняння (10), а до 
другої – рівняння (11). Причому така постановка 
питання правомірна лише у випадку, коли чотири 
змінних з рівняння (10) і чотири змінних з рів-
няння (11) – це одні і ті ж невідомі [6]. 

Але у методі, який аналізується, ні про які 
системи рівнянь мова не йшла, а відмінність змін-
них x, y, z та t, які входять у рівняння (10), від 
змінних , , та t , що входять у рівняння 
(11), спеціально підкреслена відмінністю їх по-
значень. 

x′ y′ z′ ′

На фоні цього зовсім некоректним виглядає 
посилання Ейнштейна на принцип постійності 
швидкості світла, з якого нібито випливає екві-
валентність (10) та (11). 

Враховуючи всі ці некоректності та помилки, 
вважаємо недоречним продовження аналізу да-
ного методу. 

4. На підставі наведеного аналізу та з ураху-
ванням результатів нашої попередньої статті [1] 
можна зробити висновок, що вже два запропоно-
вані Ейнштейном методи одержання перетворень 
Лоренца є помилковими. 

Отже, цим ми одержали непрямі докази ви-
словленого в [1] припущення, що кожного разу, 
пишучи чергову працю з СТВ, у якій наводився 
новий метод одержання перетворень Лоренца, 
Ейнштейн міг бути невдоволений своїм поперед-
нім методом. У всякому разі, одержані нами ре-
зультати свідчать, що для цього існували об'єк-
тивні підстави. Але, зрозуміло, що прямих до-
казів вказаного припущення ми не будемо мати 
ніколи, оскільки сам Ейнштейн ніде не поясню-
вав, чим викликаний його постійний пошук усе 
нових і нових методів одержання перетворень 
Лоренца. 
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АДСОРБЦІЙНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ПЛІВКОВИХ  СТРУКТУР 
КОМПЛЕКСОНАТІВ  ГЕРМАНІЮ 

Досліджено нові координаційні сполуки германію з органічними кислотами, що мають влас-
тивість міняти свої електричні параметри під дією різних газів при кімнатній температурі. Фізико-
хімічні властивості матеріалів на основі комплексів Ge можуть бути модифіковані шляхом 
утворення різних солей з протонами інших металів і органічними катіонами. Адсорбційні влас-
тивості плівок комплексонатів Ge зумовлені внутрішньомолекулярними водневими зв'язками. 
Кінетика адсорбції і десорбції парів води, аміаку, оцтової кислоти та бензолу різна, що дозволяє їх 
ідентифікувати. 

Complex compounds of germanium with organic acids having the ability to change their electrical 
properties under the influence of different substances and gases vapors at ambient temperature were got. 
Adsorption properties of germanium complexes films in molecules of which the intramolecular 
hydrogen bonds are revealed were analyzed. Moreover adsorption and desorption kinetics of vapor 
of the above - stated compounds air humidity, NH3, CH3COOH and C6H6 is different and its lets to 
identify them. 

Координаційні сполуки германію (IV) з орга-
нічними молекулами – комплексонати германію 
(КГ), є новим і перспективним класом матеріалів 
з вдалим поєднанням фізико-хімічних властивос-
тей і електрофізичних параметрів (ЕФП) з точки 
зору використання їх у функціональній мікро-
електроніці і сенсорній техніці [1-4]. Причому 
ЕФП і фізико-хімічні властивості КГ можуть бути 
відносно легко модифіковані шляхом введення до 
їх складу відповідних домішок, утворюючих солі 
з йонами других металів і органічними катіонами. 
Важливо також, що крім чудових функціональ-
них характеристик КГ відзначаються високою 
технологічністю. Вони здатні утворювати про-
зорі плівки з насичених водних розчинів при кім-
натній температурі. Плівкам КГ властиві стій-
кість на повітрі, хороший стан поверхні, достатня 
механічна міцність і добра адгезія до поверхні 
підкладок з різних матеріалів, що застосовують-
ся у мікроелектроніці. 
Нами досліджені адсорбційні властивості плів-

кових структур КГ з оксіетімдендіфосфоновою 
(ОЕДФ – Oedph) кислотою, у якої проявляються 
внутрішньомолекулярні водневі зв'язки і ізомери 
(таутомери). Плівки вирощувались на скляних і 
сіталових підкладках методом кристалізації наси-
ченого розчину, що містив Ge і Oedph при тем-
пературі Т≈300 К на повітрі. Розчин наносився 

на підкладку методом центрифугування, що до-
зволило формувати рівномірні по площі підклад-
ки плівки контрольованої товщини. Остання 
вар'ювалась у діапазоні від 0,5 мкм до 10 мкм. До 
товщини 1-2 мкм плівки КГ на обробленій по ∇14 
класу поверхні підкладки мали дрібнозернисту 
структуру з оптично гладкою поверхнею. З рос-
том товщини плівки мікрорельєф її поверхні змі-
нюється, формуються макроскопічні кристалічні 
утворення, структура яких при інших рівних умо-
вах залежить від товщини плівки. При товщинах 
плівки понад 10 мкм кристалічні утворення на-
бувають доменоподібної форми. 

Для зручності вимірювань ЕФП плівок і дослі-
дження їх адсорбційних властивостей на робочу 
поверхню підкладки до нанесення плівок КГ ме-
тодами планарної технології формувались тонко-
плівкові металічні електроди шарової структури 
V-Cu-Ni у вигляді штабів з відстанню між ними 
2-3 мм, або у вигляді зустрічно-штирьового пере-
творювача, який використовується у пристроях 
на поверхневих акустичних хвилях. У другому 
випадку забезпечується більш висока точність 
вимірювань діелектричної проникності ε мате-
ріалу плівки. 

Електричний опір плівок R, що містять тільки 
Ge і Oedph, становить величину порядку 1010 Ом, 
а діелектрична проникність – ε=3. Введенням у 
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розчин деяких сполук, наприклад NH4F*HF, мож-
на зменшити опір на декілька порядків. 

Адсорбційні властивості взірців з плівковими 
структурами Ge-Oedph-NH4F*HF, які мали елек-
тричний опір R≈106 Ом, досліджувались у сере-
довищі: пари води в межах відносної вологості 
90÷30%, аміаку NH3 (10%), бензолу С6Н6 і оцто-
вої кислоти СН3СООН (50%). 

Кінетика адсорбції-десорбції парів указаних 
сполук наведена на рис.1-3. Видно, що провід-
ність плівок КГ при адсорбції пари води, оцтової 
кислоти і аміаку зростає, а при адсорбції бензолу 
зменшується. Однак характер кінетики для різних 
сполук суттєво відрізняється. Найбільша швид-
кість збільшення провідності і ступінь її зміни 
має місце при адсорбції пари води. 

Дія на плівку КГ пари аміаку досить складна. 
Спочатку провідність плівки зростає, а потім 
зменшується. Такий характер кінетики, ймовірно, 
зумовлений присутністю конкуруючих проце-
сів адсорбції і десорбції одночасно діючих парів 
води і аміаку, концентрації яких не монотонно 
змінюються у часі. 

У атмосфері парів бензолу провідність плівки 
КГ зростає, але після їх відкачки знижуючись не 
повертається без підігріву до початкового зна-
чення. 

Варто звернути увагу, що представлена на 
рис.1-3 кінетика адсорбції-десорбції одержана 
без підігріву плівок, при температурі Т≈300 К, що 
особливо цінно, а відновлення їх працездатності 
(адсорбційних властивостей) відбувається за про-
міжок часу, що не перевищує 30 с. 

Досліджувані адсорбційно-десорбційні проце-
си обумовлені наявністю у плівках КГ комплекс-
ного Ge містимого аніона, здатного зв'язуватись 
як з протонами, так і з іншими катіонами, а також 
вступати у міжмолекулярну взаємодію. 

Характер залежностей провідності плівок КГ 
від концентрації компонентів газового середови-
ща і кількісні значення зміни їх ЕФП дозволяють 
однозначно ідентифікувати контрольовані ком-
поненти без підігріву на стадії десорбції у реаль-
ному масштабі часу. 

Функціональні властивості плівок КГ, віднос-
но легка можливість їх коригувати у процесі син-
тезу разом з високою технологічністю забезпечу-
ють їм суттєві переваги у порівнянні з іншими 
матеріалами, що використовуються в якості ад-
сорбентів і роблять їх досить перспективними 
для створення газочутливих сенсорів нового по-
коління. 
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Рис.1. Кінетика адсорбції-десорбції пари води 30% 
відносної вологості (1), 60% (2), 90% (3). 

 

 
 

Рис.2. Кінетика адсорбції-десорбції парів бензолу (1), 
оцтової кислоти (2, 3). Час дії на плівку КГ пари бен-
золу – 5 с, пари оцтової кислоти – 4 с (2) і 15 с (3). 

 

 
Рис.3. Кінетика адсорбції-десорбції пари аміаку. Час 
дії на плівку пари аміаку – 2 с (1), 4 с (2), 8 с (3). 
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АНАЛІТИЧНА  МОДЕЛЬ  МІГРАЦІЇ  РАДІОАКТИВНИХ  РЕЧОВИН 
 У  ГРУНТІ  ВОДОЗБІРНОГО  БАСЕЙНУ 

Запропонована аналітична модель процесів міграції радіоактивних речовин у грунті водозбір-
ного басейну з урахуванням обміну радіоактивною домішкою між поверхневим прошарком 
грунту і поверхневою водою, дифузією радіоактивної домішки в грунт і її віднесенням при 
сході весняного паводка. На основі аналітичної моделі запропонована гранична умова для про-
цесу дифузії радіоактивної домішки в грунті водозбірного басейну; що містить параметри, які 
можуть бути визначені по змінах концентрації радіоактивної домішки у воді річки в період двох 
послідовних паводків. Показано, що визначальну роль у міграції радіоактивних речовин визна-
чає процес дифузії радіоактивної домішки всередину грунту. При цьому, інтегральним носієм 
інформації є вода річки в період паводка. 

The article offers the analytical model of radioactive impurity migration process in river-by-lands 
considering the dissoluble impurity interaction with soil and surface water, radioactive impurity diffu-
sion through soil and its removal by spring-time-flood recession. The analytical model is used to offer 
the boundary condition for the process of radioactive impurity diffusion through the river-by-lands 
top-soil. The parameters can be set through the analysis of changes in radioactive impurity concentra-
tion in watershed in course of two successive spring-time floods. The key-role of radioactive impurity 
diffusion through soil in the radioactive impurity long-term evolution is shown. The integral informa-
tion source is spring-time-flood watershed. 

Проведення заходів з моніторингу районів, 
які підпали під вплив радіації, пов'язано з небез-
пекою для здоров'я дослідників і необхідністю 
достатньо великих матеріальних вкладень. За 
цих обставин особло актуально – математичне 
моделювання природних процесів, яке б адек-
ватно відображало стан районів, що підпали під 
вплив радіації, і дозволяло б прогнозувати ево-
люцію забруднення на достатньо довгі строки для 
вироблення відповідної програми реабілітації 
екологічно нестабільних районів. Особливо знач-
ні успіхи досягнуті у моніторингу атмосферного 
забруднення [1-4]. Менше вивчений – процес 
проникнення радіонуклідів углиб грунту, а саме, 
забруднення грунту водозбірного басейну річки 
радіоактивними речовинами [5-7]. 

Основні процеси, які визначають міграцію 
концентрації радіоактивної домішки у воді річки 
в періоди паводків, такі: 
– інтегральний процес вимивання радіоактивної 
домішки з поверхневого прошарку грунту пас-
ток, які захоплюють воду і розведення води у 
пастках; 

– процес збідніння (або збагачення) поверхневого 
прошарку грунту за рахунок дифузії 
радіоактивної домішки в грунт; 

тивної домішки в грунт; 
– зв'язування радіоактивної домішки води за ра-
хунок росту трави та її звільнення за рахунок 
перегнивання торішньої трави. 
У запропонованій нижче моделі, яка заснована 

на розв'язку рівняння балансу води і радіоактив-
ної домішки, ці процеси розглядаються як інте-
гральні, наприклад, обмін домішкою між водою і 
грунтом описується у релаксаційному наближен-
ні, а часи релаксації розглядаються як феномено-
логічні параметри, характерні для даної, конк-
ретної території. 

При описанні міграції розчинних радіоактив-
них з'єднань, які випали в момент забруднення 
в області водозбірного басейну річки, будемо 
враховувати, що поверхня водозбору має деякий 
рельєф і являє собою чергування підвищень і по-
глиблень (пасток), які захоплюють воду. Прине-
сені з водою розчинні з'єднання засвоюються 
поверхневим прошарком грунту пастки: дифун-
дують у грунт, зв'язуються травою при її рості. 
З іншого боку, при переповнюванні пастки в пе-
ріод весняних паводків, частина радіоактивної 
домішки переходить з грунту у воду і з поверхне-
вим стоком потрапляє в річку. Забруднена вода 
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віддає частину домішки поверхневому прошарку 
грунту заплави, а залишок зноситься зі стоком 
річки. 

Для складання рівняння балансу, розіб'ємо 
поверхню водозбору, віднесену до одиниці дов-
жини русла річки fВ, на частини: - поверхня водо-
збору, яка зайнята пастками, із питомою площею 

 і поверхня заплави з питомою площею , 
обумовлені таким чином: 
Пf Зf

,
)(

lim

,
)(

lim,
)(

lim

З
0З

П
0

П
B

0
B

z
zF

f             

z
zF

f 
z
zF

f

z

zz

∆
=

∆
=

∆
=

→∆

→∆→∆
 

де  ,  - площа поверхні водозбору, пас-
ток і заплави відповідно. Якщо об'єм води в річці 
в період паводка й об'єм води, захоплений паст-
ками позначити як V , V , то відповідні питомі 
величини (на одиницю довжини русла) визнача-
ються як: 
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Поверхневу щільність води в період наводка 
позначимо як q0 [кг/м2с], а кількість домішки як 
N. У грунті пасток і заплави будемо виділяти два 
прошарки: поверхневий прошарок грунту і влас-
не грунт. У поверхневому прошарку грунту не-
обхідно враховувати процеси, які впливають на 
міграцію домішки: 
– омивання поверхні водою й обмін із нею до-
мішкою за механізмои адсорбція-десорбція; 

– зв'язування домішки при рості трави; 
– звільнення пов'язаної домішки при розкладанні 
трави минулого сезону; 

– дифузний відтік домішки в грунт. 
Отже, будемо розглядати такі концентрації 

домішки:  – концентрація домішки у воді пас-

ток,  – концентрація домішки у воді річки, 

 – домішка в поверхневому прошарку грунту 

заплави,  – домішка в грунті заплави,  – 
концентрація в поверхневому прошарку грунту 
пасток і  – концентрація в 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 знехтувати, вважаючи, 
що тривалість періоду паводка мала і дифузійні 
процеси не встигають зробитити значний внесок 

в обмін домішкою. Варто врахувати також те, 
що на початку паводка встигає розмерзтися тіль-
ки верхня частина грунту. Тому можна вважати, 
що спочатку здійснюється переповнювання пас-
ток і розлив річки, і лише потім відбувається її 
забруднення з поверхневого прошарку грунту 
пасток. 

2. Період сходу паводка. Будемо вважати, що 
схід паводка відбувається ''миттєво", але при цьо-
му вся домішка, захоплена пастками з водою, ад-
сорбується 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 в грунт. У грунті обмежуємося розгля-
дом 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 в поверхневому 
прошарку грунту пасток на другий рік у літньо-
осінній період. ,  - початко-
вий і кінцевий розподіл концентрації у грунті 
заплави на початку і в кінці періоду сходу паводка 
на третій рік після випадання домішки. 
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Система рівнянь, що описують еволюцію 
концентрації домішки 

1. Період паводка. 
Поверхневий прошарок грунту пасток:  

П
П
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П
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П
П 11 CC

dt
dC

τ
−

τ
= , 

де τB, τГ - час релаксації прямого й оберненого 
процесів обміну домішкою між водою і поверх-
невим прошарком грунту. Вони не збігаються, 
тому що не збігаються рівноважні концентрації 
домішки. Для простоти тут виключений відтік 
домішки в грунт, тобто розглянутий випадок до-
мішок, сильно пов'язаних грунтом. Аналітично це 
виражається умовою τГ, τВ<<τg=l2/D. 

Вода в пастках: 
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. 

Перший доданок правої частини описує відне-
сення домішки з пасток із поверхневим стоком 
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води в річку. Вважаючи, що режим у воді пасток 
і річки стаціонарний, величину q0 визначаємо 
як об'ємний потік води на одиницю поверхні во-
дозбору, fВ – питома поверхня водозбору, vП – 
питомий об'єм пасток, fП – питома площа повер-
хні пасток, l – глибина поверхневого прошарку 
грунту. Другий і третій доданки рівняння опи-
сують обмін між поверхневим прошарком грун-
ту і водою, яка обмиває поверхневий прошарок 
грунту. 

Вода у річці: 

Р
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B
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B
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dt
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ν
= ,          (1) 

де vP - питомий об'єм води в річці (на одиницю 
русла) у період "стаціонарного" паводка Обміном 
між водою річки і поверхневим прошарком грун-
ту заплави нехтуємо, тому що його внесок у зміну 
концентрації домішки у воді річки малий. 

Поверхневий прошарок грунту заплави: 

.11 З
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З
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dt
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τ
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τ
=  

Тут обміном домішкою між водою і поверхневим 
прошарком грунту нехтувати не можна, тому що 
єдине джерело домішки з грунту заплави в пе-
ріод паводка – вода річки. 

Початкові умови такі: 
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2. Схід паводка. 
Вважаємо, що схід паводка відбувається прак-

тично миттєво і єдиним його результатом є зба-
гачення поверхневого прошарку грунту пасток 
за рахунок домішки, захопленої з водою пасток 
так, що 
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3. Літньо-осінній період. 
Поверхневий прошарок грунту і грунт пасток: 
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Граничні умови: 
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Вісь X спрямована від поверхні у глибину грунту. 
Початкові умови такі: 
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Перший доданок правої частини рівняння вра-
ховує зв'язування домішки при рості трави у по-
точному сезоні, другий описує звільнення доміш-
ки, пов'язаної травою при її рості у наступному 
сезоні [8], третій описує дифузійний потік у грунт. 
Поверхневий прошарок грунту і грунт заплави:  
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Граничні умови: 
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Початкові умови: 
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Початкові концентрації домішки, які пов'язані 
травою, будуть дорівнювати: 
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У рік випадання домішки приймаємо такі почат-
кові умови: 

,0)()( 0
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0
30

П
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де C0 - початкова концентрація домішки в поверх-
невому прошарку грушу пасток, яка розрахову-
ється як повна кількість домішки, що випала на 
площі водозбору, віднесена до обсягу поверхне-
вого прошарку грунту пасток. 
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Розв'язання системи рівнянь 
Використовуючи пряме й обернене перетво-

рення Лапласа для кожного з тимчасових пері-
одів, побудовано такий розв'язок системи рів-
нянь: 

а) Період паводка. Пастки.  
Використовуючи перетворення Лапласа в 

операторній формі виду: 
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Для похідних за часом маємо: 
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Діючи оператором на рівняння системи, одер-
жуємо: 
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Введемо позначення: ,
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Знаходимо розв'язок алгебраїчних рівнянь: 
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Прирівнявши знаменник до нуля, одержуємо: 
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Дискримінант завжди більше від нуля, отже, ко-
рені дійсні. Крім того, вони негативні при будь-
яких значеннях параметрів. Тоді: 
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Використовуючи таблицю оберненого пере-
творення Лапласа, знаходимо: 
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Тоді розв'язок такий: 
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Відкриваючи дужки і повертаючись до старих 
позначень, маємо: 
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Відзначимо, що  – час, який вимірюється 

від початку паводка в і-му році, а  означає 
осінньо-літній період попереднього року. 
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б) Період паводка в заплаві. 
Розв'язуючи рівняння (1) з початковою умовою 

(2) методом перетворення Лапласа, одержує-
мо розв'язок виду: 
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в) Схід наводка. 
У період сходу паводка розв'язок рівняння 

такий: 
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г) Літньо-осінній період. 
У цей період система рівнянь, яка описує міг-

рацію концентрації радіоактивної домішки у по-
верхневому прошарку грунту і грунті пасток із 
точністю до позначень збігається із системою, 
яка описує концентрацію в поверхневому про-
шарку грунту і грунті заплави. Розбіжність вини-

кає лише при підстановці конкретних початкових 
умов. Оскільки формальний аналітичний розв'я-
зок в обох випадках має однаковий вигляд, то 
наводячи його, опустимо індекси, що вказують 
на приналежність до пасток або заплави. 

Отже, маємо систему рівнянь: 
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де λ - коефіцієнт захоплення домішки при рості 
трави α - коефіцієнт звільнення при розпаді трави. 
Граничні умови такі: 
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Початкові умови, виду (3) вважаємо відомими. 
У загальному випадку вони знаходяться інтегру-
ванням по сезонах із використанням отриманих 
формальних розв'язків, починаючи від "нульо-
вого" сезону, у якому в певний момент часу вся 
домішка опиняється в поверхневому прошарку 
грунту пасток 

Що стосується граничних умов, то друга з них 
очевидна. Для обгрунтування першої, роздиви-
мося поведінку функції СГ поблизу поверхні. 

Введемо концентрацію поверхневого прошар-
ку грунту як середнє: 
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Вважаючи l невеликим (щодо глибини грунту), 
розкладемо функцію в ряд Тейлора щодо нуля: 
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що і було потрібно. 
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Продовжуючи перетворення Лапласа для сис-
теми рівнянь поверхневий прошарок грунту-
грунт, одержимо таку систему для зображень 
концентрацій: 
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Граничні умови при цьому: 
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Загальний розв'язок останнього рівняння, як 
відомо, такий: 
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З іншого граничної умови випливає, що В=0. 
Тоді з урахуванням першої умови одержуємо: 

.),()exp(
2

1

),()exp(
5,01
5,01

2
1)exp(

5,01
1)(),(

0

1
1Г

0

1
1Г

ПГ

∫

∫

∞
−

∞
−

′′′−−+

+′′′−−−
+

−
×

×−−
+

=

xdxtCxx/Dр
Dp

xdxtCxx/Dр
/Dрl
/Dрl

Dp
x/Dр

/Dрl
pSpxS

i
З

i
З  

Виразивши звідси )  і підставивши у рів-
няння для зображення )  одержимо: 
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Звідси легко одержати вираз для SП, причому 
звільняючись від ірраціональності у знаменнику, 
одержуємо там поліном третього ступеня по p. 
Крім того, вираз можна спростити, маючи на ува-
зі, що в цікавих для нас випадках значення кое-
фіцієнта дифузії D знаходиться у межах 104÷102 
м2/с, а товщина поверхневого про-шарку грунту l 
можливо грубо оцінити величиною 0,1-0,2 м. Тоді 

характерний дифузійний час  дорівнює 
(1-100) с. Оскільки тривалість літньо-осіннього 
періоду складає декілька місяців, то правомірно 
використовувати асимптотику більших часів: 
t>>τg, або в області зображень p<<D/l2. Це дозво-
ляє відкинути старші ступені 

Dl 2
g /=τ

p  в чисельниках і 
знаменниках виразів, там, де це припустимо. Для 
зручності запису введемо позначення: 
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Використовуючи теорему про згортку, одер-
жуємо залежність концентрації домішки у по-
верхневому прошарку грунту від часу для літньо-
осіннього періоду в такому вигляді: 
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Нагадаємо, що  позначає час, який відрахо-
вується від початку осінньо-літнього періоду і-го 
року. Для полегшення запису в правій частині 
виразу індекси опущені і та ж змінна позначена 
індексом t. 

it3

Неважко одержати тимчасову залежність роз-
поділу концентрації домішки в грунті заплави, 
але вирази виявляються занадто громіздким. Тому 
доцільніше використання аналітичних виразів для 
тимчасової залежності концентрації домішки у 
воді річки в періоди паводків і числовий розра-
хунок концентрації домішки у поверхневому 
прошарку грунту і грунті водозбірного басейну. 
Такий підхід – природний тому, що впливом по-
верхневого прошарку грунту і грунту запливи на 
міграцію концентрації домішки у воді можна 
знехтувати, тоді як перенос домішки водою у 
поверхневий прошарок грунту має вирішальне 
значення для зміни концентрації у поверхневому 
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прошарку грунту. Відзначимо, що саме вода річ-
ки в періоди паводків – найзручнішим об'єктом 
моніторингу, адже вона несе в собі інтегральну 
інформацію про процеси обміну в області водо-
збору. 

Розглянемо більш детально тимчасову залеж-
ність концентрації домішки у воді річки та у воді, 
захопленій пастками у період паводка Вважаючи, 
що початкова концентрація домішки дорівнює 
нулю, для води в пастках одержуємо: 
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Даний розв'язок такий, як на рис.1. 
Час досягнення концентрацією домішки мак-

симального значення визначається виразом: 
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Залежність концентрації домішки у воді річки, 
на відміну від пасток, більш складна, але якісний 
вигляд залежності такий же, що і для пасток 
(рис.1). 
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Час досягнення максимуму концентрації ви-
значається рівнянням: 
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Рис.1. Залежність концентрації радіоактивної до-
мішки у воді річки (1) і пасток (2) від часу. 
Тимчасова залежнвсть концентрації домішки 

у воді в періоди паводка добре узгоджуються з 
даними, отриманими при побудові числових 
моделей, що описують дослідний розподіл радіо-
активної домішки в грунті водозбірного басейну. 
Це дозволяє розглядати отримані результати як 
основу для побудови феноменологічної моделі, 
що описує еволюцію забруднення водозбірного 
басейну річки. Як вже зазначалось, частина пара-
метрів цієї моделі може бути визначена за даними 
опису району водозбірного басейну конкретної 
річки, а інші можуть бути розраховані за кривими 
зміни концентрації домішки у воді річки в пері-
оди одного, двох паводків. 

Подальша еволюція забруднення може бути 
розрахована без залучення додаткових даних і 
дорогого моніторингу територій. 
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ДО  ПИТАННЯ  ПРО  ТЕПЛОФІЗИЧНІ  ОСНОВИ   
РОБОТИ  АНІЗОТРОПНОГО  ТЕРМОЕЛЕМЕНТА 

Розглянуто вплив анізотропії теплопровідності на температурне поле анізотропного термо-
елемента. Зроблено висновок про те, що анізотропія теплопровідності нівелює принцип дії ані-
зотропного термоелемента. 

The thermal conductivity anisotropy influence over temperature field of anisotropic thermoele-
ment has been considered. The conclusion is that, the anisotropy of thermal conductivity levels the 
principle action of anisotropic thermoelement. 

У термоелектрично-анізотропному середови-
щі при наявності одновимірного градієнта темпе-
ратури виникає перпендикулярна до нього термо-
ерс [1]. На цьому явищі оснований принцип дії 
анізотропного термоелемента (АТЕ) (рис.1) [2]. 

y
TH 

H
TAK 

x'1 2∇yT y'
Градієнт температури (і тепловий потік) пе-

рестає бути одновимірним, якщо анізотропією 
теплопровідності знехтувати не можна. Розподіл 
температури стає при цьому як мінімум двови-
мірним. Автори цієї публікації серед праць, при-
свячених АТЕ [3-7], не знайдено таких, в яких 
би послідовно враховувалась остання обставина. 
Дана стаття присвячена принциповому з'ясуван-
ню впливу анізотропії теплопровідності на роз-
поділ температури в анізотропному середовищі. 

ϕ
0 T0 L x

Вважатимемо, що компоненти тензора пито-
мої теплопровідності χij не залежать від темпе-
ратури. Тоді закон збереження енергії у стаціо-
нарному випадку матиме вигляд 
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де Т – температура. Зазначимо, що у (1) не врахо-
вано явище вихрових термоелектричних стру-
мів, яким при розгляді теплової частини задачі 
нехтують [7]. 

Рівняння (1) розглянемо сумісно з граничними 
умовами 
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Рис.1. Принципова схема АТЕ: ТАК – термоелек-
трично-анізотропний кристал, x’, y’ – кристалогра-
фічні осі, ∇yT=(TH-T0)/H – градієнт температури, 
T0, TH  – температури термостатів, H і L – висота і 
довжина АТЕ. Між точками 1 і 2 встановлюється 
поперечна термоерс. 

Рівняння (2) означають ізотермічний контакт 
нижньої і верхньої граней АТЕ (рис. 1) з термо-
статами при температурах Т0 і ТН відповідно, а 
умови (3) і (4) – адіабатичну ізоляцію торцевих 
граней від навколишнього середовища. Компо-
ненти тензора теплопровідності χij залежать від 
орієнтації кристала. Звичайно для АТЕ вибира-
ється така орієнтація кристалографічної осі, що 
χ11=χ22=(χ||+χ⊥)/2, χ12=(χ||–χ⊥)/2, де χ||, χ⊥ – ком-
поненти тензора питомої теплопровідності вздовж 
і поперек кристалографічної осі, тобто кут ϕ=45° 
(рис.1). 

Сформульована задача про розподіл темпе-
ратури в анізотропній пластині нелінійна, тому 
записати її розв’язок в аналітичному вигляді важ-
но. Наближений розв’язок можна знайти методом 
сіток (він називається також методом кінцевих 
різниць), який полягає у тому, що область зразка 
розбивається на окремі прямокутні комірки зі 
сторонами l і h (рис.2). Перетини горизонтальних 
і вертикальних ліній утворюють вузли сітки. Пер-
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ші похідні у граничних умовах (3) і (4) і другі у 
рівнянні (1) замінюються відповідними різниця-
ми температур вузлів [8,9]. Вузли сітки нумеру-
ються двома індексами (n,k) (рис.2). Тоді згідно 
з цим методом рівняння для Tn,k матиме вигляд 
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де δ=h/l, ε=(χ||+χ⊥)/(χ||–χ⊥), 1≤n≤N, 1≤k≤K, а гра-
ничні умови запишемо так: 
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де TM,K+1=TH, TM,0=T0, 0≤M≤N+1, значення N і K 
зрозумілі з рис.2а. Отже, метод кінцевих різниць 
дає змогу замінити наближено нелінійну задачу 
(1)-(4) системою лінійних алгебраїчних рівнянь 
(5), (6). Зрозуміло, що чим більше буде вузлів, 
тим точніше буде розв'язана задача. 

Оскільки у даній праці мова йде лише про 
принципове з’ясування ролі анізотропії питомої 
теплопровідності у формуванні температурного 
поля АТЕ, то нами використана невелика кіль-
кість розбиттів. Це робить задачу не дуже гро-
міздкою і дає можливість досить упевнено зро-
бити необхідні висновки. 

При розрахунках прийнято l=h, тобто δ=1, 
ε=0,2. Параметр анізотропії, який тут указаний, 
може характеризувати, наприклад, Bі, для якого 
χ||=0,14 Вт/(см⋅К), χ⊥=0,085 Вт/(см⋅К). Розв'язок 
системи лінійних алгебраїчних рівнянь зроблено 
методом Гауса на різницевій сітці [9]. Результати 
розрахунків температурного поля представлені 
на рис.3. Пунктирними лініями показані ізотерми. 
На рис.3 видно, що температурне поле, взагалі 
кажучи, є двовимірним і чим менше L, тим силь-
ніше двовимірність виражена. Двовимірність ви-
значається також перепадом температури ТН–Т0:  

Рис.2. Розбиття області кристала АТЕ на прямокутні 
комірки розміром l і h (а). Схема вузла (n,k), оточе-
ного сусідніми вузлами, яка використана для запису 
рівняння (5) (б). 

Рис.3. Залежність розподілу температури для двох 
співвідношень L/H=2 (a), L/H=0,75 (б) і двох пере-
падів температури. Пунктирні лінії – ізотерми. 

чим він більший, тим сильніше вона виражена. 
Потрібно відмітити, що тепловий потік при цьо-
му теж – двовимірний. 

Загальний висновок, який слідує з наведених 
розрахунків зводиться до наступного: поняття 
АТЕ при врахуванні анізотропії теплопровідності 
втрачає силу і говорити про АТЕ немає змісту. 
Хоча електрорушійну силу і можна одержати, 
однак вона уже не буде електрорушійною силою 
АТЕ. 
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КРИСТАЛІЧНА  СТРУКТУРА  І  СИЛОВІ  СТАЛІ  
МІКРОСКОПІЧНОЇ  ТЕОРІЇ  У  CdTe 

Проведено дослідження силових сталих мікроскопічної теорії і їх впливу на формування 
кристалічної структури у CdTe. 

The work with exploration of the force constants of the microscope Theory and their influence on 
the forming structure of the crystal CdTe was carried out. 

В якості об'єкта дослідження вибрано CdTe. 
Це зумовлено тим, що CdTe – типовий представ-
ник сполук A2B6, кристалографія яких ускладню-
ється їх здатністю кристалізуватися у різних полі-
морфних модифікаціях [1]. Ці сполуки можуть 
належати до двох основних структурних типів – 
кубічної структури сфалериту та гексагональні 
структури вюрциту, для яких характерний тетра-
едричний розподіл атомів у елементарній комірці. 
Вони також утворюють ряд близьких за струк-
турою політипів, які також характеризуються 
тетраедричним розміщенням атомів і по суті є 
похідними структурами цинкової обманки та 
вюрциту. Деякі сполуки під впливом тиску мо-
жуть переходити у структуру з октаедричним 
розміщенням атомів, і хоча ці фази при звичай-
них умовах нестійкі, у деяких випадках вони 
можуть існувати при низьких температурах. 

Відомо [1], що CdTe переходить у структуру 
NaCl при тисках у межах 30 Кбар. Перехід від 
тетраедричної до октаедричної координації су-
проводжується зменшенням об'єму на 20%. До-
сить легке перетворення структури NaCl у струк-
туру ZnS пов'язують з тим, що аніони в обох 
структурах розміщені у щільній кубічній упаков-
ці, а перехід супроводжується простим перемі-
щенням катіонів із октаедричних пустот кам'я-
ної солі в одну із двох суміжних тетраедричних 
пустот і не вимагає перерозподілу аніонної під-
гратки. Питання хімічного зв'язку сполук A2B6 
розглядалось у працях [2,3]. Для більшості спо-
лук A2B6 характерний змішаний тип зв'язку, що 
має як іонну, так і ковалентну складові. Хоча ряд 
авторів дають різний якісний опис кристалічних 
зв'язків, на даний час відсутня кількісна теорія. 
У залежності від характеру розгляду, підкреслю-

ється та чи інша особливість зв'язку, а іноді для 
однієї і тієї ж сполуки використовують різний 
опис. Тому розв'язання проблеми хімічного зв'яз-
ку значно залежить від наших представлень про 
ефективні заряди, можливостей їх точного ви-
значення, проведення комплексних досліджень 
ряду фізичних властивостей досліджуваних речо-
вин (фононних спектрів, магнітної сприйнятли-
вості, зсуву лінії поглинання ядерного магнітного 
резонансу і інших). Питання хімічного зв'язку 
також тісно пов'язано з дефектами і радіаційною 
стійкістю сполук A2B6. Між точковими дефек-
тами всередині твердої фази і тим станом, при 
якому утворюється ще одна макроскопічна фаза 
у гетерогенній системі, існують ще й проміжні 
дефекти. Саме по собі утворення ще однієї фази 
вимагає на першому етапі утворення цілих ком-
плексів структурних дефектів. Вони можуть 
створюватись як термічним способом, так і в 
результаті опромінення ядерними частинками. 
Аналіз ядерних реакцій, що протікають при 
взаємодії теплового нейтрона з CdTe показав, 
що у CdTe утворюються великі концентрації де-
фектів у підгратці Cd [1]. У зв'язку з цим важливу 
інформацію про природу хімічного зв'язку може 
дати аналіз пружних постійних і характерис-
тик динаміки гратки вихідних компонентів 
при дослідженні процесу формування криста-
лічної структури CdTe. Така постановка задачі 
вимагає комплексного розгляду пружних влас-
тивостей і силових характеристик динаміки 
гратки. Опис силових постійних мікроскопічної 
теорії у кристалах Cd, Te, CdTe проводився у 
наближенні центральних сил і взаємодії най-
ближчих сусідів. Таке допущення приводить до 
співвідношень Коші у випадку кубічної упаковки, 
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тоді як для щільної гексагональної це не має міс-
ця. Крім того, при такому підході необхідно було 
врахувати зміщення і деформацію елементарної 
комірки як цілого, що накладає додаткові умови 
на рівняння, які зв'язують пружні модулі cim,nk, 
силові постійні рівнянь руху у мікроскопічній 
теорії mnikc ,

~  і постійні mkinc ,
~δ

c

, що відобра-
жають симетризований внесок від внутрішніх 
рухів. Перехід від коефіцієнтів mkin,

~δ  до cim,nk 
проводиться способом, описаним у [4]. 

При розрахунках компонент силової матриці 
у кристалах Cd на відміну від класичного під-
ходу [4], коли вираз для пружних модулів запи-
сують через мікроскопічні характеристики αβc~  
( αβc~  – це ті самі mnikc ,

~ , записані у позначеннях 
Фойгта [4]) і розраховують їх, виходячи із мікро-
скопічної теорії, у даній роботі розв'язано обер-
нену задачу: по експериментальних даних пруж-
них модулів і постійних гратки кадмію, наведе-
них у [4], згідно [5] було розраховано компонен-
ти силової матриці у кристалах кадмію. Далі, за 
відомими значеннями силових сталих і з допо-
могою таблиць, приведених у [4], були знайдені 

ijc~  і ijc~δ : 
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Аналогічні розрахунки проведені для кристалів 
телуру: 
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Експериментальні значення пружних модулів 
і постійних гратки для розрахунків взяті із ро-
боти [6]. 

Із зіставлення результатів (1) і (2) випливає, 
що характеристики динаміки гратки вихідних 
компонентів відрізняються принципово і тому 

нема підстав вважати, що синтезований матеріал 
матиме структуру одного із компонентів. Крім 
того, особливість гексагональної упаковки, згідно 
[4], полягає у тому, що у ній характерні невеликі 
відхилення у сторону збільшення чи вкорочення 
гексагональної осі C, і коли відношення гексаго-
нальних осей c/a= 3 , то ми вже маємо справу 
не з гексагональною, а з ГЦК структурою, в якій 
гексагональна вісь C спрямована вздовж просто-
рової діагоналі. На наш погляд, такі особливості 
кристалічної структури вихідних компонентів 
повинні привести до того, що у кристалах CdTe 
реалізується проміжна кристалічна структура з 
упаковкою між щільною кубічною і гексагональ-
ною. Для з'ясування цього питання проведено 
дослідження силових постійних у кристалах 
CdTe. 

Згідно з [1] CdTe кристалізується у структурі 
цинкової обманки – a=6,4822±0,0051Å. Тензор 

mnikc ,
~  у кубічних кристалах може бути записа-
ний у вигляді: 

( ) ( )∑−=
h
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h
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z
mnik hh

V
c AAΦ

2
1~

, .         (3) 

У випадку структури ГЦК вид силової матриці 
у наближенні найближчих сусідів, згідно [4], – 
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=
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110
ikΦ ,                       (4) 

де α, β, γ – параметри, які можуть бути виражені 
через три незалежні пружні постійні, а Vz=a3/4 – 
частина об'єму елементарної комірки, що припа-
дає на один атом; А – матриця, що задає по-
ложення ядра в гратці. 

Сумування у формулі (3) поширюється на всі 
дванадцять найближчих сусідів атома, розміще-
ного у початку координат (h=0). У результаті 
сумування приходимо до такого результату: 
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Взаємозв'язок між коефіцієнтами αβc~  і пруж-
ними модулями сαβ згідно з [4] такий 
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Підставляючи (5) у (6) і розв'язуючи систему рів-
нянь відносно α,β,γ отримуємо: 

( )

( )
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Використовуючи температурну залежність 
пружних модулів [1], знайдено залежність коефі-
цієнтів пружності α,β,γ від температури (рис.1). 
Як видно з рис.1, ця залежність має монотонний 
характер і з неї не випливає ніяких висновків 
про природу взаємодії і хімічний зв'язок. Тому 
для з'ясування цих питань розглянуто наближен-
ня виключно центральних сил між найближчими 
f і другими сусідами f'. Згідно з [4] у такому на-
ближенні маємо: 
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Підставляючи експериментальні значення a і cij 
з [1], знайдено силові постійні f і f'. Використо-
вуючи далі температурну залежність cij, знайдено 
f'/f  як функцію від температури, яка наведена 
на рис.2. 

Як випливає з роботи [4], відношення f/f' є мі-
рою спадання взаємодії з віддаленням сусідів, а 
специфічна температурна залежність, швидше 
за все, може вказувати на наявність надгратки. 

Згідно [7] надгратками прийнято називати твердо-
тільні структури, в яких на електрон, крім пері-
одичного потенціалу кристалічної гратки, діє 
додатковий потенціал, також періодичний, але 
з періодом, що перевищує постійну гратки. На-
явність такого потенціалу істотно змінює енер-
гетичний спектр, завдяки якому надгратки на-
бувають ряд специфічних властивостей, які від-
сутні у однорідних зразках 
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Рис. 1. Температурна залежність
             коефіцієнтів α, β, γ
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Накладання на кристалічний потенціал додат-
кового потенціалу надгратки з більшим періодом 
приводить до розбиття енергетичного спектра 
вихідного кристала біля країв зон на вузькі міні-
зони. Провідність уздовж осі надгратки при вузь-
ких міжзонах дуже мала і спадає з ростом темпе-
ратури. Нелінійні явища у високочастотній про-
відності проявляються у надгратках при значно 
менших потужностях сигналу, аніж у звичайних 
кристалах. Із наведеного вище випливає, що за 
цілим рядом характеристик CdTe може бути від-
несений до структури надгратки. Сюди треба 
також віднести і праці [8-11], де досліджувались 
динаміка утворення кластерів домішкових іонів, 
спектри люмінесценції екситонного відбивання, 
спектри домішкового поглинання і фотогальва-
нічного струму легованих кристалів CdTe. Крім 
того, якщо проаналізувати структуру вихідних 
компонентів Cd, Te і CdTe, їх хімічний зв'язок, 
умови його формування, то можна прийти до 
висновку, що CdTe не є ідеальною структурою 
ГЦК, а має свою специфіку, що відбивається як у 
залежності фізичних властивостей від умов син-
тезу, так і ряду інших факторів, які характери-
зують дану сполуку як надгратку. У цілому CdTe – 
це об'єкт, який вимагає подальшого детального 
дослідження – не лише експериментального, але 
й теоретичного, що дало б відповідь на питання, 
пов'язані як з природою хімічного зв'язку так і 
умовами синтезу матеріалу на базі CdTe із зада-
ними властивостями. 
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Рис. 2. Температурна залежність f'/ f
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