
 
 

 

   
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО  УНІВЕРСИТЕТУ 

 
 
 

Рік  заснування  1996 
 
 
 
 

Випуск  92 
 
 

ФІЗИКА. ЕЛЕКТРОНІКА 
 

Збірник наукових праць 
 
 
 
 
 
 
 

 

Чернівці 
"Рута" 
2000 

 



Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 92: Фізика. 
Електроніка. – Чернівці: ЧНУ, 2000. – 112 с. 

 
Naukovy Visnyk Chernivetskogo Universitetu: Zbirnyk Naukovyh Prats. Vyp. 92: Fizyka. 

Elektronika. – Chernivtsi, 2000. – 112 p. 
 
До збірника увійшли статті з розділів: теоретична фізика, мікроелектроніка, 

оптоелектроніка, фізика напівпровідникових матеріалів, фізика твердого тіла, 
матеріалознавство, радіотехніка, термоелектрика, твердотільна електроніка. 

 
 
The collection includes articles on such sections: theoretical physics, micro-

electronics, optoelectronics, physics of semiconductor materials, solid state physics, 
material science, radioengineering, thermoelectricity and solid-state electronics. 

 
 

Друкується за ухвалою Вченої ради  
Чернівецького національного університету ім.Ю.Федьковича. 

 
Редколегія випуску: 

д. фіз.-мат. н., проф. Раранський М.Д. (науковий редактор) 

д. фіз.-мат. н., проф. Ангельський О.В. д. фіз.-мат. н., проф. Михальченко В.П. 
д. т. н., ст.н.с. Ащеулов А.А. д. фіз.-мат. н., проф. Ніцович Б.М. 
д. фіз.-мат. н., чл.-кор.НАНУ, проф. Булавін Л.А. д. фіз.-мат. н., проф. Паранчич С.Ю. 
д. фіз.-мат. н., проф. Венгренович Р.Д. д. фіз.-мат. н., проф. Покутній С.І. 
д. фіз.-мат. н., проф. Горлей П.М. д. т. н., проф. Політанський Л.Ф. 
д. фіз.-мат. н., проф. Дугаєв В.К. д. фіз.-мат. н., проф. Раренко І.М. 
д. фіз.-мат. н., проф. Заячук Д. М. д. фіз.-мат. н., проф.Савчук А.Й. 
д. т. н., проф. Карпінський М.П. д. т. н., проф. Сахновський М.Ю. 
д. фіз.-мат. н., проф. Ковалюк З.Д. д. фіз.-мат. н., проф. Стахіра Й.М. 
д. фіз.-мат. н., проф. Косяченко Л.А. д. фіз.-мат. н., проф. Ткач М.В. 
д. фіз.-мат. н., проф. Махній В.П. д. хім. н., проф. Фреїк М.Д. 
д. фіз.-мат. н., проф. Мельничук С.В. д. т. н., проф. Шокало В.М. 

д. фіз.-мат. н., проф. Фодчук І.М. (відповідальний за випуск) 
к. фіз.-мат. н. Новіков С.М. (технічний редактор) 
к. фіз.-мат. н. Борча М.Д. (технічний секретар) 

 
 
Адреса редакції: 58012 Чернівці, вул.Коцюбинського, 2. 
          тел. 4-48-34, E-mail: ss-dpt@chnu.cv.ua 
 

Збірник входить до переліку наукових видань ВАК України 
 

Свідоцтво Міністерства України у справах преси та інформації 
№ 2158 серія КВ від 21.08.1996 

Загальнодержавне видання 
 
ISBN 966-568-316-0 

© Чернівецький університет, 2000 



 
 

ЗМІСТ 

Гуцул І.В., Ащеулов А.А. Поперечна термоерс і вольт-ватна чутливість анізотропного оптикоелемента 
у випадку термостатування його бокових граней 

5 

Головацький В.А. Розрахунок електронної зонної структури у надгратці сферичних квантових точок 9 
Гончарук А.Н., Конопальцева Л.І., Мартинюк О.Б., Раренко І.М. Структури  інтегрально-оптичних 
фокусуючих  лінз  та  алгоритм для їх  виготовлення 

11 

Фодчук І.М., Раранський М.Д., Струк Я.М., Фесів І.В., Регульський В.Є. Муарові зображення дефектів 
у рентгенівській трикристальній інтерферометрії 

14 

Гімчинський О.Г., Гуцуляк Т.Г., Гевик В.Б., Маслюк В.Т., Раранський М.Д., Фодчук І.М.. Ренгено- 
акустичні дослідження кристалів Si, опромінених високоенергетичними електронами 

20 

Ткачук П.М. Крайова фотолюмінесценція та електронна структура монокристалів ZnSe<As> i 
ZnSe<Ga> 

26 

Семізоров О.Ф., Олійнич А.В. Анізотропія електричних властивостей пресованого n-Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15 30 

Фодчук І.М., Баловсяк С.В. Розробка контролера і програмного забезпечення для керування рент-
генівським дифрактрометром ДРОН-3М 

32 

Балазюк В.Н., Драпак З.Т., Лотоцький В.Б., Опир Ю.В. Фазовий перехід у твердому розчині Pb0,65Sn0,35Se 33 

Юзевич В.М., Луговий П.В. Параметри поверхневих шарів металів при охолодженні 37 
Барасюк Я.М., Белтовська-Леман Є., Демич М.В., Махній В.П., Малімон І.В., Склярчук В.М. Механіз-
ми проходження прямого струму у поверхнево-бар’єрних діодах на основі високоомного n-CdTe 

41 

Косяченко Л.А., Захарук З.І., Склярчук В.М., Склярчук О.Ф., Палагнюк С.М. Можливості використання 
твердих розчинів Cd1-xMnxTe як матеріалу для фотоприймачів 

44 

Охрем В.Г., Охрем О.А. Анізотропний термоелектричний холодильник 48 
Охрем В.Г. До питання про вихрові термоелектричні струми в анізотропному середовищі 50 
Косяченко Л.А., Кабанова І.С., Солончук І.В. Комбінаційне розсіяння у широкозонних напівпровідниках 52 
Мар’янчук П.Д., Майструк Е.В. Коефіцієнт термоелектричної добротності кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey 56 

Ковалюк З.Д., Слинько В.В., Хандожко О.Г. Вплив квадрупольної взаємодії на спектри ЯМР в 
інтеркальованих кристалах GaSe:Li 

58 

Катеринчук В.М., Ковалюк З.Д., Беца Т.В. Механізм протікання струму і зонна діаграма гетеропере-
ходу оксид-p-InSe, орієнтованого паралельно вісі с 

62 

Ковалюк З.Д., Махній В.П., Янчук О.І. Фотоелектричні властивості гетеропереходів p-GaSe-n-InSe 65 
Максимяк О.П., Максимяк П.П., Рюхтін В.В. Дослідження дифракції оптичного випромінювання на 
серветках Серпинського 

68 

Монастирський Л.С., Булик І.І., Оленич І.Б., Парандій П.П., Брода А.М. Ефекти наводнення в порис-
тому кремнії 

73 

Остафійчук Б.К., Гасюк І.М., Копаєв О.В. Рентгеноспектральне дослідження магній-цинкових феритів 77 
Ковальчук В.В., Грама Г. Нанорозмірні частинки кремнія: молекулярно-динамічне моделювання 81 
Турченко В.О. Спеціалізований контролер нейро-обчислень дистрибутивної мережі збору і обробки 
сенсорних даних 

86 

Колесніков М.М. Метод технічного захисту інформації в автоматизованих системах на базі сегменто-
ваних локальних мереж ЕОМ специфікації 10BASE-T 

91 

Коровайченко Ю.М. Вплив термоциклічної обробки на характер руйнувань деталей, відновлених на-
плавленням 

96 

Лавренко С.С. Ефекти самоподібності при міграції радіоактивних речовин у грунті водозбірного басейну 99 
Дуда О.М., Дуда М.О., Карпінський М.П. Елементарні функції у некласичній двозначній алгебрі логіки 101
Черепачинський В.І. Ще раз про перетворення відстані між початками координат двох систем відліку 109

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 92. Фізика.Електроніка. 



 
 

CONTENTS 

Gutsul I.V., Ascheulov A.A. Transverse thermoelectromotive and volt-watt sensitivity of anisotropic optic 
thermoelement for case of thermostating its lateral face 

5 

Golovatsky V.A. The calculation of electron band structure in the supperlatice of the spherical quantum dots  9 
Goncharuk A.N., Konopaltseva L.I., Martynyuk O.B., Rarenko I.M. The structure of integrated optics focus-
ing diffraction lenses and algorithm of their production  

11 

Fodchuk I.M., Raransky M.D., Struk Ya.M., Fesiv I.V., Regulskiy B.E. Moire images of defects in X-ray 
threecrystal interferometry  

14 

Gimchynsky O.G. Gutsulyak T.G., Gevyk V.B., Maslyuk V.T., Raransky M.D., Fodchuk I.M. X-ray and acous-
tic investigations of Si crystals irradiated by high-energy electron  

20 

Tkachuk P.M. The edge photoluminescence and electronic structure of the ZnSe<As> and ZnSe<Ga> single 
crystals  

26 

Semizorov O.F., Oliynych A.V. The anisotropic electrical properties of pressed n-Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15 30 

Fodchuk I.M., Balovsyak S.V. Creating of the controller and software for computer control of the X-ray dif-
fractometer DRON-3M  

32 

Balazyuk V.N., Drapak Z.T., Lototsky V.B., Opyr Yu.V. The phase junction in solid solution Pb0,65Sn0,35Se 33 

Yuzevich V. M., Lugovyi P.V. Evolution of parameters of metal surface layers at freezing 37 
Barasyuk Ya.M., Beltowska-Lehman E., Demych M.V., Makhniy V.P., Malimon I.V., Skliarchuk V.M. 
Mechanisms of direct current flowing in surface-barrier diodes on the base of high-resistant n-CdTe 

41 

Kosyachenko L.A., Zaharyk Z.I., Sklyarchuk V.M., Sklyarchuk O.F., Palagnyuk S.M. Possibilities of use of 
solid solutions Cd1-xMnxTe as material for photodetectors 

44 

Okhrem V.G., Okhrem O.A. Anisotropic thermoelectric coler  48 
Okhrem V.G. To question about eddy thermoelectrical currents in anisotropy material  50 
Kosyachenko L.A., Kabanova I.S., Solonchuk I.V. Raman Scattering in Wide-Gap Semiconductors 52 
Maryanchuk P.D., Maistruk E.V. Thermoelectrical Q-factor of Hg1-xMnxTe1-ySey crystals  56 

Kovalyuk Z.D., Slynko V.V., Khandozhko O.G. The influence of quadrupole interaction on NMR spectrа in 
intercalated GaSe:Li crystals 

58 

Katerinchuk V.M., Kovaluk Z.D., Betsa T.V. Mechanism flow of currency and bending diagram of getero-
junction oxide-p-InSe oriented in a parallel way of the c axis 

62 

Kovaluk Z.D., Makhniy V.P., Yanchuk O.I. Photoelectric properties of heterojunctions p-GaSe-n-InSe 65 
Maksymyak O.P., Maksymyak P.P., Ryuhtin V.V. The investigation of optic rays diffraction on Sierpinski's 
carpet  

68 

Monastyrsky L.S., Bulyk I.I., Olenych I.B., Parandiy P.P., Broda A.M. The effects of hydrogenation in porous 
silicon  

73 

Ostafiychuk B.K., Gasyuk I.M., Kopaev O.V. X-ray spectrum reserch of magnesium-zinc ferrites  77 
Kovalchuk V.V., Grama G. Nanodimensional silicon particles: molecular-dynamics simulation  81 
Turchenko V.O. The specialized neuro-computation controller for distributed network of sensor data acquisi-
tion and processing  

86 

Kolesnikov M.M. The method of the information security in automized systems on the base of segmented lo-
cal computer networks of the specification 10BASE-T  

91 

Korovaychenko Yu.M. The influence of thermocyclic processing on the character of components' disruption re-
stored by fusing processes 

96 

Lavrenko S.S. The effects of self-similarity at migration of radioactive substances in soil intake basin  99 
Duda O.M., Duda M.O., Karpinskyi M.P. Elementary functions in non-classic two-digit logics algebra 101
Cherepachynsky V.I. On distance transfofmation between coordinate oriqins of two reference frames once more 109

 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 92. Фізика. Електроніка. 



 

УДК 621.315.592 

© 2000 р.  І.В.Гуцул, А.А.Ащеулов  

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці 

ПОПЕРЕЧНА  ТЕРМОЕРС  І  ВОЛЬТ-ВАТНА  ЧУТЛИВІСТЬ 
АНІЗОТРОПНОГО  ОПТИКОТЕРМОЕЛЕМЕНТА  У  ВИПАДКУ 

ТЕРМОСТАТУВАННЯ  ЙОГО  БОКОВИХ  ГРАНЕЙ 

Проведено розрахунок поперечної термоЕРС і дослідження вольт-ватної чутливості анізот-
ропного оптикотермоелемента для випадку термостатування його бокових граней. 

The calculation of transverse thermoelectromotive is carried out and volt-watt sensitivity of anisot-
ropic optic thermoelement is investigated for case of thermostating its lateral face. 

Розглянемо прямокутну пластину розмірами 
 (рис.1) з матеріалу, анізотропного за 

коефіцієнтами термоЕРС  і теплопровідності 
. Тензори  і  мають вигляд : 

cba ××

χ̂
α̂

α̂ χ̂

,

00

0sincoscossin)(

0cossin)(cossin
ˆ 22

22

⊥

⊥||⊥||

⊥||⊥||

α

ϕα+ϕαϕϕα−α

ϕϕα−αϕα+ϕα

=α   

.

00

0sincoscossin)(

0cossin)(cossin
ˆ 22

22

⊥

⊥||⊥||

⊥||⊥||

χ

ϕχ+ϕχϕϕχ−χ

ϕϕχ−χϕχ+ϕχ

=χ  (1) 

На верхню грань термоелемента 1 падає про-
меневий потік енергії густиною q0. Бокові грані 
знаходяться в теплоконтакті із термостатом 2 
при температурі T=T0, а нижня і торцеві грані 
адіабатично ізольовані. Рівномірний монохрома-
тичний потік густиною q0 і довжиною хвилі λ0, 
пройшовши через таку пластину, зумовлює по-
яву в ній градієнта температури і однозначно 
зв’язаної з ним поперечної термоЕРС. При на-
явності внутрішніх джерел тепла розподіл тем-
ператури в пластині знаходимо із закону тепло-
провідності [1], який для стаціонарного випад-

ку 0=
∂
∂

t
T  в наближенні χ12<χ22 має такий ви-

гляд 
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де 
33
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χ
χ

=ξ , γ – коефіцієнт поглинання матері-

алу пластини. 
Крайові умови для рівняння теплопровідно-

сті (2) вибираємо так: 
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Функція ynωcos  – власна функція задачі 
Штурма-Ліувіля 
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яка відповідає власному значенню bnn /π=ω , 

де n=0,1,2,… . Система { }∞=ω 0cos nn y  є повною, 
замкнутою, ортогональною системою функцій 
на відрізку [0,b], що дозволяє ставити питання 
про розклад функцій v(y) в ряд Фур'є за цією 
системою. 

 
Рис.1. Схема АОТ: анізотропна пластина (1); термо-
стат (2); електровиводи (3). Праворуч – лабораторна 
система координат XYZ і орієнтація кристалографі-
чних осей X'Y'Z' монокристалічної пластини 1. 
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Тоді функція v(y) за своїми зображенням [2] 
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При n=0 розв'язок задачі (7)-(9)  такий 
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Для n>0 загальний розв'язок неоднорідного 
рівняння (7) шукаємо у вигляді 
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Для часткового розв'язку неоднорідного рівнян-
ня (7) із врахуванням (8) одержимо 
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Коефіцієнти  і  знаходимо за крайови-
ми умовами (9) для n>0: 
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Тоді загальний розв’язок неоднорідного ди-
ференціального рівняння (7) для n≥0 при вра-
хуванні (10)-(14) матиме вигляд 
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Застосовуючи обернене інтегральне коси-
нус-перетворення Фур'є (6) до розв'язку (15), 
одержимо такий вираз для розподілу темпера-
тури АОТ 
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Рис.2. Залежність вольт-ватної чутливості S0 АОТ 
із ZnAs2 у випадку оптичного пропускання (γb<<1) 
при двобічному термостатуванні. 
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Рис.3. Залежність вольт-ватної чутливості S0 АОТ 
із ZnAs2 у випадку поверхневого поглинання 
(γb>>1) при двобічному термостатуванні. 
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Поперечна термоерс і вольт-ватна чутливість анізотропного оптикоелемента  
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Поперечна термоЕРС згідно з [3] визначається 
співвідношенням  
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де . Підставляючи (16) в (17), 
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Вольт-ватна чутливість S0 розглянутого АОТ 
визначається таким співвідношенням 
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На рис.2, 3 наведено графіки залежності 
вольт-ватної чутливості від γb у випадках опти-
чного пропускання і поверхневого поглинання 
для АОТ із ZnAs2 при двобічному термостату-
ванні. 

 
Рис.4. Схема АОТ: анізотропна пластина (1); тер-
мостат (2); електроконтакти (3).  
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Рис.5. Залежність S0 віл γb для АОТ із ZnAs2 у ви-
падку γb<<1 при однобічному термостатуванні. 
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Рис.6. Залежність S0 віл γb для АОТ із ZnAs2 у ви-
падку γb>>1 при однобічному термостатуванні. 

Вольт-ватна чутливість АОТ, ліва бокова 
грань якого термостатована (рис.4), визначаєть-
ся за допомогою розподілу температури, одер-
жаного з рівняння теплопровідності (2) за кра-
йовими умовами 
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і має такий вигляд 
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Співвідношенням (21) задається і вольт-ватна 
чутливість АОТ, права бокова грань якого термо-
статована, а всі інші – адіабатично ізольовані. 
На рис.5, 6 наведено графіки залежності вольт-
ватної чутливості АОТ, виготовленого із ZnAs2 
і термостатованого через ліву бокову грань від 
γb у випадках оптичного пропускання і поверх-
невого поглинання. 

Із порівняння графіків залежності S0 АОТ 
від γb (рис.2, 3 і рис.5, 6) випливає, що вольт-
ватна чутливість АОТ, термостатованих через 
ліву або праву бокову грань більша, ніж у ви-
падку термостатування обох бокових граней. 
Застосування таких АОТ дозволяє проводити 
реєстрацію променевих потоків з найменшим 
спотворенням їх енергії. В цьому випадку непо-
трібно оптично прозорих тепловідводів і клеїв, що 
веде до зростання часової стабільності роботи 
приладів на їх основі. 
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РОЗРАХУНОК  ЕЛЕКТРОННОЇ  ЗОННОЇ  СТРУКТУРИ   
У  НАДГРАТЦІ СФЕРИЧНИХ  КВАНТОВИХ  ТОЧОК 

У наближенні ефективних мас методом приєднаних плоских хвиль виконано розрахунок 
електронної зонної структури у надгратці сферичних квантових точок. Досліджено залежність 
найнижчої зони енергій від розмірів квантової точки та відстані між найближчими сусідами. 
Встановлено, що зі збільшенням розмірів квантової точки дно найнижчої зони енергій зсува-
ється в область нижчих енергій, із збільшенням відстані між ними ширина енергетичних зон 
зменшується. 

In effective mass approximation by the joined plane waves method calculation of electron band struc-
ture in the supperlatice of the spherical quantum dots was performed. It was investigated the dependence 
of the lowest band structure on the dimension of the quantum dot and on the distance between the 
nearest neighbours. It is established, that with increase of the quantum dot's dimensions the bottom of the 
lowest energy band shift into the region of lower energies and with increase of the distance between 
them, the width of energy bands decreases. 

Напівпровідникові лазери на основі коротко-
періодних плоских надграток, які інтенсивно по-
чали вивчатись наприкінці 80-х років наглядно 
продемонстрували важливі наслідки просторового 
квантування електронів. Це насамперед більш 
короткі довжини хвиль випромінювання, менші 
значення порогового струму і слабша його тем-
пературна залежність [1]. 

Прогрес у фізиці двовимірних гетероструктур 
з квантовими ямами та їх прикладне застосуван-
ня залучив багатьох вчених до вивчення систем, 
що володіють меншою розмірністю – квантових 
дротів та квантових точок (КТ). Лазери на КТ, 
як очікується, будуть мати більш високі харак-
теристики у порівнянні з стандартними лазерами 
на квантових ямах. В них повинні проявитись такі 
риси, як наднизьке значення порогової густини 
струму та її висока температурна стабільність. 
Основна мета досліджень у цій області – виго-
товлення ідеальної напівпровідникової кван-
тової точки, яка подібно до ізольованого атома 
мала би енергетичний спектр, що описується δ-
функцією. Для найбільш повної реалізації пере-
ваг дискретного спектра КТ необхідно створити 
однорідний масив квантових точок, бо розмиття 
спектра через неоднорідність форм та розмірів 
КТ зведе нанівець всі переваги пониженої роз-
мірності. Велика густина квантових точок та-
кож може привести до великої ширини енерге-
тичних зон, що збільшить температурну залеж-

ність характеристик лазерного випромінювання. 
Мета даної роботи – розрахунок електронної 

зонної структури впорядкованого масиву сфе-
ричних КТ на прикладі тривимірної надгратки 
сферичних нанокристалів HgS, розміщених у се-
редовищі CdS (рис.1). Радіус КТ – R, а відстань 
між ними – L. 

Впорядкований масив сферичних квантових 
точок у рамках наближення ефективної маси опи-
сується східцеподібним m-t-потенціалом. 

За початок координат виберемо центр кванто-
вої точки, тоді потенціал у межах сфери Вігнера-
Зейтца набуде вигляду 
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Рис.1. Схематична модель надгратки сферичних 
квантових точок HgS у матриці CdS. 
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Рис.2. Еволюція найнижчої електронної мінізони із 
зміною періоду надгратки L. Суцільна лінія – R=10aHgS, 
штрих-пунктирна – R=5aHgS. 
Рівняння Шредінгера для електрона, що зна-

ходиться в області сферичного нанокристала 
матиме вигляд  
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Розв'язками цього рівняння є функції  
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Згідно з методом приєднаних плоских хвиль 
[2], хвильова функція, що задовольняє умови 
періодичності Блоха та умови неперервності 
повинні бути лінійною комбінацією приєднаних 
плоских хвиль, які містять функції (4) та плоскі 
хвилі, розкладені за сферичними функціями 
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який задовольняє умові R≤r0<RВЗ, RВЗ – радіус 
сфери Вігнера-Зейтца. 

Шукана хвильова функція матиме вигляд 
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Коефіцієнти bg можуть бути знайдені з системи 
лінійних однорідних рівнянь  
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Прирівнюючи до нуля визначник системи рів-
нянь (7), отримаємо секулярне рівняння 

[ ] 0)(det ''
2 =Γ+δε−+ gggggk rr

,          (8) 

яке використовують при знаходженні спектра 
власних значень енергії електрона )(k

r
ε . 

На рис.2 зображено результати розрахунків 
)(k
r

ε  для надгратки КТ HgS у напівпровіднико-
вій матриці CdS. Видно, що зі зменшенням пе-
ріоду гратки збільшується ширина енергетичних 
зон і відбувається їх зсув у низькоенергетичну 
область. Це пояснюється зменшенням перекриття 
хвильових функцій електронів, що знаходяться 
у сусідніх КТ. 

Із зменшенням розмірів КТ ширина зон сут-
тєво зростає з одночасним зсувом у високоене-
ргетичну область. Це зрозуміло з фізичних мір-
кувань. Зменшення розмірів КТ приводить до 
сильнішого розмірного квантування, яке супро-
воджується зростанням повної енергії електронів, 
що й полегшує тунелювання в матрицю, а отже і 
зростання інтегралу перекриття хвильових функ-
цій. 
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СТРУКТУРИ  ІНТЕГРАЛЬНО-ОПТИЧНИХ  ФОКУСУЮЧИХ  ЛІНЗ  
ТА  АЛГОРИТМ  ЇХ  ВИГОТОВЛЕННЯ 

Проведено розрахунок структур інтегрально-оптичних фокусуючих дифракційних лінз та 
наведено алгоритм керування електронним променем для їх виготовлення. 

Calculation of structures of integrated optics focusing diffraction lenses is carried out and 
algorithm of electron beam control for their production is developed. 

Елементи інтегральної оптики мають складну 
субмікронну структуру, для виготовлення якої не-
обхідно застосування електронно-променевої 
літографії з її високою роздільною здатністю. 
В загальному випадку ці елементи не мають пев-
ної правильної форми – прямокутника, кола і т.д. 
Це означає, що для їх виготовлення не можливо 
застосувати генератор зображень електронно-
променевої установки. В такому випадку на елек-
тронно-растровий мікроскоп із великою швид-
кістю повинні передаватись значні масиви інфор-
мації – координати всіх точок інтегрально-оптич-
ного елемента із кроком близько 0,1 мкм. При 
цьому обчислення і передача координат точок 
повинні здійснюватись безпосередньо в процесі 
експонування, що проблематично навіть для су-
часних потужних персональних комп’ютерів. 
Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є роз-
робка алгоритмів і програм, які дозволили б знач-
но прискорити процес обчислення заданої струк-
тури заданого інтегрально-оптичного елемента, 
не виходячи при цьому за межі встановленої точ-
ності. Саме такий підхід, в якому поєднано мате-
матичний аналіз і комп’ютерні алгоритми, викла-
дено нижче при розгляді інтегрально-оптичних 
фокусуючих дифракційних лінз (ІОДЛ). 

z 

θ 

f 
0 n* x 

у 

f 
0 x

Розглянемо спочатку структуру фокусуючої 
ІОДЛ у найбільш простому випадку паралельного 
зовнішнього світлового пучка. Виберемо систему 
координат так, щоб її площина х0у збігалася з 
площиною ІОДЛ, а початок координат – з її 
центром. важатимемо т кож, щ  зов ішнє ви-
промінювання поширюється з кутом падіння θ 
вздовж осі 0х, на якій на відстані f від центра 
ІОДЛ розташована точка фокусування. Сказане 
схематично зображено на рис.1. 

Рис.1 Фокусування паралельного світлового пучка. 
 

Як відомо [1], сукупність смуг дифракційної лін-
зи визначається із 

,)5,0(2Ф),(Ф

2Ф)(Ф

)0(
1212

)0(
1212

−π=−

π=−

myx

m,yx,
         (1) 

де Ф12(x,y)≡Ф1(x,y)-Ф2(x,y), Ф1(x,y) і Ф2(x,y) – 
фази падаючого і дифрагованого випромінювання 
в площині лінзи, Ф(0)12(x,y) – найменше значення 
Ф12(x,y) на площині х0у, m – ціле додатне число. 
Перше рівняння (1) визначає зовнішню, а друге – 
внутрішню межу m-ї смуги дифракційної лінзи. 

 

В а о н

Оскільки 
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2 yfxnyx +−

λ
π
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де n* – ефективний показник заломлення хвиле-
водної моди, то отримуємо: 

f s
0 xn*

( ) .*sin2),(Ф 22
12 






 +−+⋅θ

λ
π

= yfxnxyx  

Надалі зручно перейти в систему координат із 
початком в точці фокусування. Тоді, враховую-
чи, що фаза визначена із точністю до постійної, 
маємо: 

s f 
0 x






 ++⋅θ

λ
π

= 22*sin2),(Ф12 yxnxyx .    (2) 

Легко доказати, що мінімум Ф12(x,y) знаходиться 
в точці x(0)=y(0)=0 і дорівнює нулю. Остаточно 
загальне рівняння (1) набуває такого вигляду (для 
зовнішньої межі m-ї смуги): 

.*sin 22 myxnx λ=++⋅θ              (3) 

Переходячи до полярних координат x=ρcosϕ 
x=ρ, y=ρsinϕ, легко знайти явний аналітичний 
вираз форми m-ї смуги 

( )
ϕθ+

λ
=ϕρ

cossin*n
m

m .                (4) 

Як видно із (4), кожна смуга (точніше її межа) 
фокусуючої ДЛ має вигляд еліпса, видовженого 
вздовж напрямку фокусування, при цьому пра-
вий фокус еліпса збігається із точкою фокусу-
вання, ексцентриситет e=sinθ/n*, а велика піввісь 
a=n*λm/(n*2–sin2θ). 

Розглянемо тепер загальну структуру фоку-
суючої ІОДЛ у випадку, коли джерело зовніш-
нього випромінювання – точка, яка знаходиться 
на кінцевій відстані від дифракційної лінзи, як 
це зображено на рис.2. 

На відміну від попереднього випадку, тепер  

( ) 2222),(Ф1 hysxyx ++−
λ
π

=  

і тому 

( )

 +++−

λ
π

= 2222),(Ф12 hysxyx  

( ) 

+−+ 22 yfx .                      (5) 

Переходячи знову ж таки в систему координат із 
центром в точці фокусування, отримуємо 

Рис.2. Фокусування сферичного світлового пучка. 
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 ++−+

λ
π

= 2222),(Ф12 hysfxyx  



++ 22* yxn .                   (6) 

Знайдемо мінімум Ф12(x,y) (6). Очевидно, що 
він реалізується при y=0. Аналізуючи далі цей 
спрощений вираз для Ф12(x,0), легко встановити, 
що його мінімум досягається при x=0. Отже, 

( ) .2)0,0(ФФ 22
12

)0(
12 hsf +−

λ
π

==  

Остаточно загальне рівняння (1) набуває вигляду 
(для зовнішньої межі m-ї смуги): 

( ) −++++−+ 22222 * yxnhysfx  

( ) mhsf λ=+−− 22 .               (7) 

На відміну від (3) рівняння (7), якщо позбавитись 
радикалів, є рівнянням не 2-го, а 4-го степеня. 
Тому крива визначена рівнянням (7) не є однією із 
стандартних кривих 2-го порядку. Однак її явний 
вигляд у полярних координатах можна отримати 
і в цьому випадку, розв’язуючи квадратне рів-
няння для ρ, що виводиться з (7), і відкидаючи 
фіктивний корінь. Якщо відстань від джерела до 

точки фокусування 22)( hsfd +−= , а "кут па-
діння" sinθ=(f-s)/d, то маємо із (7): 
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 Структури  інтегрально-оптичних  фокусуючих  лінз  та  алгоритм для їх  виготовлення 

При виготовленні ІОДЛ методом електронно-
променевої літографії електронний промінь по-
винен "засвітити" всі ті точки електронрезисту 
в області ІОДЛ, які належать смугам дифракцій-
ної лінзи і пропустити всі інші, розташовані між 
смугами. Слід взяти до уваги, що діаметр елек-
тронного променя близько 0,25 мкм, а точність 
його позиціювання приблизно 0,1 мкм. Суть раст-
рового алгоритму керування скануванням елек-
тронним променем полягає в тому, що промінь 
послідовно рухається по прямих x=xi=const або 
y=yi=const, розташованих на відстані 0,1 мкм 
одна від одної, змінюючи свою інтенсивність від 
0 в області між смугами ІОДЛ до 1 в області цих 
смуг. Розглянемо всі прикладні аспекти растро-
вого алгоритму більш детально. При цьому ми 
почнемо відразу із найбільш загального і склад-
ного випадку, що описується рівнянням (7). Наше 
завдання дуже просте: зафіксувавши відповідне 
значення x=xi, або y=yi із області ІОДЛ, знайти 
лінії перетину прямої x=xi, або y=yi із смугами 
дифракційної лінзи в області ІОДЛ. Саме на цих 
лініях електронний промінь повинен "вмикатись" 
і "вимикатись" між ними. Оскільки смуги диф-
ракційної лінзи в тій області ІОДЛ, що вибираєть-
ся на практиці, тягнуться скоріше вздовж осі 0у, 
ніж 0х, то ясно, що сканування доцільніше про-
водити вздовж прямих x=xi. Достатньо знайти 
у1<y2 – координати пар точок, що є точками пере-
тину меж смуг дифракційної лінзи прямою x=xi в 
області ІОДЛ. Враховуючи симетрію системи, 
досить розглянути лише половину області допус-
тимих значень у, наприклад y<0. 

В основі безпосереднього знаходження точок 
у1<y2 лежать такі прості міркування і вирази. 

По-перше, введемо функцію 

( )

 +++−+λ= − 2221)( hysfxyFi  

( ) 

+−−++ 2222* hsfyxn .           (8) 

Тоді довільна точка у на прямій x=xi належить 
якійсь смузі ІОДЛ у випадку 

( )[ ] 5,0fix ≥yFi  ,                     (9) 
де fix – функція виділення дробової частини і 
лежить між смугами в іншому випадку. 

По-друге, оскільки нам досить знати точки 
у1<y2 лише з точністю до 0,1 мкм, то вони мо-
жуть бути знайдені шляхом простого послідовно-
го тестування із кроком 0,1 мкм, використовуючи 
критерій (9) і прості правила розрізнення у1<y2 
і граничних випадків. 

По-третє, вищевказаний процес тестування 
точок можливо багатократно (в десятки, сотні 
разів) прискорити, переходячи від уже знайде-
ної крайової точки ук (к=1,2) відразу як найближ-
че до наступної крайової точки. В основі цього 
лежить таке. Функція Fi(y) з ростом у в області 
y<0 монотонно зменшується, причому при пере-
ході від даної крайової точки до наступної вона 
зменшується на 0,5. За теоремою Лагранжа від-
повідне збільшення у, що водночас і є відстанню 
від даної крайової точки до наступної, можна 
записати як ∆yk=0,5/|Fi'(y*)|, де Fi' – похідна від 
Fi, а y* – деяка невідома точка із інтервалу (ук, 
ук+∆yk). Розглядаючи явний вираз для Fi', легко 
встановити, що |Fi'(y)| – функція, яка монотонно 
спадає з ростом у в області у<0. Тоді ми можемо 
стверджувати, що має місце нерівність  

∆yk min=0,5/|Fi'(yk)|≤∆yk. 
Це означає, що коли ми від знайденої крайової 
точки yk перейдемо відразу до точки (yk+∆ykmin), 
то попадемо в область наступної крайової точки. 
Після цього шукану крайову точку можливо 
знайти шляхом подальшого послідовного тес-
тування із кроком 0,1 мкм за критерієм (9) і за 
невеликою кількістю кроків. 
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МУАРОВІ  ЗОБРАЖЕННЯ  ДЕФЕКТІВ  
У  РЕНТГЕНІВСЬКІЙ  ТРИКРИСТАЛЬНІЙ  ІНТЕРФЕРОМЕТРІЇ 

Проведено дослідження закономірностей і механізмів формування рентгенівських муарових 
зображень деформаційних полів при дії зосередженої сили на аналізатор трикристального LLL-
інтерферометра. Встановлено вплив різноманітних факторів на формування муарових картин. 
Подано основи теорії формування муарових зображень дефектів у LLL-інтерферометрі. 

The research of regularities and mechanisms of forming x-ray moire images of strain fields at the 
acting point force on the analyzer of threecrystal LLL-interferometer is carried out. The influence of the 
various factors on forming moire pattern is determined. The theory fundamentals of moire images of 
defects in LLL-interferometer are represented. 

Вступ 
Успіхи у розвитку динамічної теорії розсіян-

ня рентгенівських променів стали важливими 
передумовами для розробки високочутливих ме-
тодів дослідження структурної досконалості 
кристалів (рентгенівський дифракційний муар, 
дифракційне фокусування, маятникові смуги) 
[1-13]. Ці методи не пов'язані з вимірами енерге-
тичних характеристик розсіяння, тобто інтенсив-
ності, що дозволяє визначати дисперсійні поправ-
ки до структурних амплітуд за геометричними 
параметрами інтерференційної картини. Водно-
час рентгенівська інтерферометрія є потужним 
засобом дослідження медичних і біологічних 
зразків у фазовій томографії [7]. При цьому де-
фекти структури і макродеформації в пластинах 
інтерферометра суттєво впливають на якість ін-
терференційних зображень [10-13]. Тому вста-
новлення загальних принципів і механізмів фор-
мування муарових розподілів інтенсивності має 
важливе наукове і практичне значення, оскільки 
дає змогу уникати помилкових тлумачень отри-
маних інтерференційних картин і значно полег-
шує інтерпретацію причин утворення складних 
муарових картин. 

У даній роботі викладені основи теорії фор-
мування муарових зображень дефектів у трикрис-
тальній інтерферометрії. Використано ейкональне 
двохвильове наближення, в якому вектор дифрак-
ції є функцією просторових координат і відіграє 
роль повільно змінного показника заломлення (як 
в оптиці) [14]. На базі отриманих співвідношень 

проведено теоретичні дослідження закономірно-
стей і механізмів формування інтерферометрич-
них зображень дефектів у реальних кристалах. 

Теоретична частина 
У загальному випадку розсіяння рентгенівсь-

ких променів на дефектах у кристалах і форму-
вання дифракційного контрасту описуються сис-
темою диференційних рівнянь гіперболічного 
типу, що отримали назву рівнянь Такагі [15]. За 
видом функції, що описує локальні розорієнта-
ції відбивних площин )(rrα  поблизу дефектів, 
можна розрахувати хвильові поля всередині крис-
тала і побудувати їх дифракційні зображення. 
Проте такі задачі не завжди можна розв'язати 
аналітичними методами. Тому, як правило, вико-
ристовуються чисельні методи розв'язання рів-
нянь Такагі [16]. 

Якщо в одному з компонентів інтерферомет-
ра (рис.1) існують порушення ідеальності крис-
талічної гратки, то це призводить до локальної 
зміни вектора дифракції з H

r
 на HH

rr
∆+ , а, отже, 

і до зміни розподілу інтенсивностей R0 і Rh пучків 
у площині розсіяння і формування відповідної 
геометрії інтерференційної картини. При цьому 
принципове значення має різниця фаз ϕ, з якою 
інтерферуючі хвилі приходять на поверхню крис-
тала-аналізатора. Знаючи її та зміну періодів муа-
рових смуг, можна досліджувати вплив тих чи 
інших факторів на формування інтерферомет-
ричного хвильового поля. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 92. Фізика.Електроніка. 14 



Муарові  зображення  дефектів у  рентгенівській  трикристальній  інтерферометрії 

Рис.1. Схема рентгенівського LLL-інтерферометра: 
S – розщеплювач, М – дзеркало, А – аналізатор. 

Зауважимо, що теорія Джіверса [8], розвину-
та для дифракції електронів, може бути засто-
совна і для розсіяння рентгенівських променів 
у випадку симетричних відбивань, тоді 
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Для спрощення розрахунків можна вважати, 
що після проходження перших пластинок у тре-
тьому кристалі-аналізаторі накладаються лише 
дві плоскі когерентні хвилі з однаковою інтен-
сивністю:  
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У слабо деформованих кристалах амплітуди 
Е0,h хвильових полів є повільно змінними і фор-
мування муарової картини пов'язано, в основно-
му, з фазовою невідповідністю інтерферуючих 
в аналізаторі хвильових полів. Це дає змогу ви-
користати ейкональне наближення теорії Като 
[17], в якій H

r
 є функцією просторових коорди-

нат і відіграє роль повільно змінного показника 
заломлення. В оптиці для середовищ з повільно 
змінними характеристиками неоднорідностей 
широко використовується так зване хвильове 
наближення (розмір неоднорідності L повинен 
значно перевищувати довжину хвилі λ). У ви-
падку рентгенівського випромінювання такий 
критерій має дещо жорсткіші умови. Тут необ-
хідно, щоб L>Λ, де Λ – екстинкційна довжина. 
Такий підхід дає змогу виділити в амплітудах 
Е0 і Еh швидко змінні фазові множники: 

),(~e),(~e~ ),(),(0 zxzx
E
E

E zxiSzxiS

h

−+ Ψ+Ψ=







=

−+
,   (5) 

де S+, S– - два ейконала (фази), що відповідають 
двом різним листам дисперсійної поверхні, пер-
ший з яких пов'язаний з сильним поглинанням 
випромінювання, а другий – зі слабким [2,3]. 

Для опису хвильового поля всередині однієї 
з пластин інтерферометра, слід, по-перше, вве-
сти деякий постійний приріст rr∆  до радіус-
вектора rr , що відповідає або зміщенню, або 
повороту пластини, а по-друге, для того, щоб 
зберегти незмінним коефіцієнт Фур'є-
поляризовності χh, використаємо відоме на-
ближення [16] 

)],(2exp[ rrHHihh
A rrrr

∆+∆+π−χ=χ  
rr r

і замінимо ),( rrHH rr
∆+∆+  на )()( HrrH

rrr
∆+∆

)H

, 

беручи до уваги, що (rrH
rrrr

∆−=∆ . 
Для знаходження комплексних амплітуд Е0,h 

хвиль на виході з аналізатора можна використа-
ти такий хід розв'язання рівнянь Такагі [18]: 

0~)( =+ EDDs .                     (6) 
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Існування нетривіального нульового розв'яз-
ку рівняння ψ)sD =0 вимагає, щоб детермінант 
матриці Ds дорівнював нулю, тобто 
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У розгорнутому вигляді ця умова для ейконалів 
 і є рівнянням у частинних похідних пер-

шого порядку: 
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α0 – характеризує розорієнтацію кристала як ці-
лого, H

r
 – вектор дифракції, U

r
 – векторне поле 

зміщень. 
Рівняння (8) аналогічне до одновимірного ре-

лятивістського рівняння Гамільтона-Якобі для 
частки масою  у деякому змінному зовніш-
ньому полі. Відмінність полягає в тому, що у 
формулі (6) цей коефіцієнт комплексний 

χ±~

χ~ =χ-iγ 
і, як наслідок, траєкторії та ейконал також ком-
плексні. Фізично це обумовлено затуханням хви-
льового поля у кристалі. У випадку довільних χ 
і γ рівняння (8) є системою двох нелінійних рів-
нянь відносно дійсної і уявної частини ейкона-
ла S=s+iq. Та обставина, що для рентгенівських 
хвиль s>q, дозволяє вважати уявну ейкональну 
частину малою в порівнянні з її дійсною части-
ною. Використовуючи загальний метод теорії 
збурень і опускаючи громіздкі проміжні виклад-
ки, отримаємо рівняння, які дозволяють одно-
значно визначити в нульовому і першому набли-
женні зміну амплітуди поля вздовж траєкторії, 
якщо відомі початкові значення Е0 і Еh на вхід-
ній поверхні кристала: 

)~~(e~ )1,(

2,1

)0,(
)(

2 δ

=δ

δ
δχ

+≈ ∑ EEE
Shi

.       (9) 

У загальному випадку фаза дифрагованого 
муарового пучка пов'язана з фазою структурної 

амплітуди діючих брегівських відбивань. Якщо 
відбивні площини спотворені, то ефективна фаза 
структурної амплітуди локально модифікується. 
Коли така дифрагована хвиля на межі кристала 
інтерферує з іншою хвилею, то локальні зміни 
інтенсивності спостерігатимуться вздовж пере-
різу пучка. Отримане зображення буде топогра-
фічною картиною розподілу локальних спотво-
рень гратки. Зміна фази на π повторює макси-
мальну зміну інтенсивності, що є результатом змі-
ни періоду гратки на dhkl (наприклад, dhkl=0,1 нм 
для (220) Si [4]). Це дало можливість у роботі 
[4] із умов експерименту встановити, що вектор 
Бюргерса крайової дислокації відповідає най-
меншій міжплощинній відстані в кремнії. 

Для зручності аналізу вважатимемо, що три-
кристальний "сендвіч" дає картину муару вна-
слідок зміщень атомних площин у кристалі-
ана-лізаторі по відношенню до двох перших 
пластин LLL-інтерферометра. Ці зміщення 
описуються функцією 

)(rUr rrr
=∆ .                        (10) 

Фазовий зсув між хвилями, що дифрагують в 
аналізаторі, дорівнює 

UH
rr

π=ϕ 2 .                       (11) 
r

Якщо зміщення )( Urr ≡∆  таке, що H
r

∆  не зале-
жить від rr , а вираз (11) аналогічний до 2π(x-x0)/Λ, 
то контури однакової інтенсивності – це прямі 
лінії, перпендикулярні до вектора H

r
∆ . Оскільки 

ϕ входить в аргумент експоненціальної функції, 
така система ліній буде періодичною. При цьому, 
якщо в інтерферометрі відстані між пластинами 
не однакові або є зміщення компонент інтерфе-
рометра, то контрастність смуг у цьому випадку 
суттєво залежить від розмірів джерела, а 
структурні муарові смуги викривляються. 

Якщо поле зміщень дефекту складним чином 
залежить від координат, то фаза ϕ, що набігає 
вздовж одного з шляхів розповсюдження, визна-
чається функцією зміщень атомних площин, яка 
не володіє парністю щодо зміни напрямку век-
тора дифракції H

r
. 

Зазначимо, що у відомих опублікованих пра-
цях інтерпретація експериментальних результа-
тів зводиться, в основному, до використання 
простих геометричних співвідношень зміни періо-
да гратки. Розглядають три характерних випадки 
залежності періоду смуг Λ муару від величини 

H
r

∆ . Перший випадок – змінюється лише модуль 
H
r

, тобто гратка одного з кристалів стиснута або 
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розтягнута; такий муар називають дилатаційним, 
при цьому | H

r
∆ |=1/d1-1/d2, а період смуг 
1
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на кут ε, а абсолютна величина H

r
 залишається 

постійною, тобто d1=d2, це – ротаційний муар, і 
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змінюється за величиною і за напрямком, це – 
змішаний муар. Тоді: 
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Смуги дилатаційного муару паралельні до на-
прямку брегівської площини, а для ротаційного 
муару смуги інтерференції перпендикулярні до 
напрямку брегівської площини. У випадку змі-
шаного муару напрямок смуг визначається від-
ношенням величин DH

r
∆  і RH

r
∆ . Як витікає з на-

ведених співвідношень, період муару не зале-
жить від довжини хвилі рентгенівського випро-
мінювання. Проте при отриманні картин муару 
на різних довжинах хвиль їх зміна може відбу-
тись внаслідок зміни опромінених областей крис-
тала. Водночас, період муару завжди зменшу-
ється при переході до вищих порядків відбивань, 
тоді як період маятникових смуг збільшується, 
якщо структурні амплітуди відповідних відби-
вань зменшуються. 

Отже, підставляючи (9) у співвідношення (3) 
і (4) з врахуванням (8), отримуємо можливість 
моделювання інтерферометричних зображень 
дефектів у аналізаторі трикристального рентге-
нівського інтерферометра. 

Експериментальна частина 
Знання основних механізмів і особливостей 

формування рентгеноінтерферометричного зо-
браження дефектів дозволяє однозначно інтер-
претувати одержані експериментальні інтерфе-
рограми. Існують значні труднощі при інтерпре-
тації муарових картин, оскільки ще не вияснена 
роль усіх факторів, які впливають на розподіл 
інтенсивності на муарових картинах. Як правило, 
не завжди відомі результуюча дія кількох факто-
рів, хоча вплив кожного з них може бути відо-
мий. 

У даній частині роботи досліджено механізми 
формування муарових смуг у клиноподібному і 
плоскопаралельному кристалах-аналізаторах 
LLL-інтерферометра (рис.1). Муарові зображен-
ня деформаційного поля є досить складними і 
різноманітними через взаємодію у кристалі вось-
ми хвильових полів (при врахуванні двох поля-
ризацій). Якщо дві перші пластини інтерферо-
метра досконалі і досить товсті (µt>4), то хви-
льові поля, пов'язані з π-поляризацією, до уваги 
можна не брати, а сформовані хвильові пакети 
вважати когерентними, плоскими і монохрома-
тичними, зміни їх фаз за величиною однаковими, 
але протилежними за знаком. Це дозволяє знач-
но спростити співвідношення (3) і (4) при моде-
люванні муарових розподілів інтенсивності в 
реальних кристалах. Причому у випадку ідеальної 
геометрії інтерферометра, досконалих його ком-
понент і падаючої плоскої хвилі на вихідній по-
верхні клиноподібного аналізатора маятникові 
смуги не спостерігатимуться. Це відбувається 
внаслідок зміщення максимумів маятникових 
осциляцій інтенсивності на половину екстинк-
ційної довжини в заломленому пучку по відно-
шенню до дифрагованого. 

На рис.2-5 наведені експериментальні і теоре-
тично розраховані муарові картини для модель-
них зображень зосередженої сили [19], розгляну-
тих у роботах [20-21] за однакових умов дифрак-
ції на клиноподібному і плоскопаралельному ана-
лізаторі інтерферометра. На експериментальних 

        
             а                    б                     в                   г 

Рис.2. Муарові і топографічні картини дії зосере-
дженого навантаження на клиноподібний кристал-
аналізатор інтерферометра. Si, (220), СuKα: Rh, Р= 
=2,2 г (а), Rh, Р=3,6 г (б), Rh, Р=35 г (в), R0, Р=35 г 
(г). Збільшення *20. 
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Рис.3. Муарове і топографічне зображення від верх-
ньої частини клиноподібного кристалу Si. (220), СuKα: 
Rh, Р=10 W (а), Rh, Р=20 W (б), R0, Р=20 W (в), W – 
півширина кривої гойдання. 

топограмах (рис.2а,б) від тонкої частини клино-
подібного аналізатора спостерігаються дві сім'ї 
смуг: звичайні муарові смуги, направлені раді-
ально до точки прикладання сили, і смуги, що їх 
перетинають майже перпендикулярно. Із ростом 
прикладеного навантаження збільшується кіль-
кість "деформаційних" смуг, дещо покращується 
їх контрастність. Характерно, що з ростом наван-
таження вони набувають випуклої форми, їх вер-
шини розміщені по лінії дії сили і направлені в 
товсту частину кристала (рис.2а,б). Появу на 
топограмах від тонкої частини клиноподібного 
аналізатора "деформаційних" смуг можна пояс-
нити зміною в деформованому кристалі фазових 
співвідношень між хвильовими полями, що ін-
терферують в аналізаторі. В цілому, така сама 
картина спостерігається і на теоретичних топо-
грамах (рис.3а). 

В області слабких деформацій, подалі від точ-
ки прикладення сили, муарова картина відобра-
жає поле зміщень відбивних площин відносно 
своїх положень для ненавантаженого кристала. 
В області значних деформацій, де сильно пору-
шені фазові співвідношення між інтерферуючи-
ми пакетами, кожний з них розповсюджується 
незалежно і на топограмах має місце накладання 
їх інтенсивностей (квадратів модулів амплітуд), 
тобто матимемо топографічне відображення фун-
кції локальних розорієнтацій )(rrα . 

Зазначимо, що для даного інтерферометра на 
топограмах відсутній так званий структурний 
муар. Це означає, що фазовий набіг дифрагую-
чих і заломлених хвиль в усіх пластинах інтерфе-
рометра при накладанні в аналізаторі однакової 
величини, але протилежний за знаком. 
Отже, форма "деформаційних" смуг на рис.2а,б 

свідчить про відповідність їх фазових співвідно-
шень характеру зміни поля деформацій. Смуги 

такої самої природи спостерігаються при дії зосе-
редженого навантаження і на плоскопаралельну 
пластину кристала-аналізатора (рис.4,5). Збіль-
шення прикладеної сили приводить до зменшення 
періоду муарових смуг. Дилатаційна складова 
деформації зростає, що відображається у "випрям-
ленні" муарових смуг відносно напрямку H

r
. 

Досить цікавим є дифракційне зображення на 
рис.2в,г, що виникає при дії зосередженої сили 
на тонку частину клиноподібного аналізатора. 
Тут спостерігається одночасно стрілоподібне то-
пографічне і муарове зображення сильно дефор-
мованої області. При чому муарові смуги про-
довжують дифракційне зображення і віялом на-
правлені у товсту частину кристала. Зображен-
ня сильно деформованої області в заломленому 
(рис.2в) і дифрагованому (рис.2г) пучках повні-
стю ідентичне. Із збільшенням навантаження по-
перечні розміри топографічного зображення від-
носно відбивних площин зменшуються, а по-
вздовжні – збільшується. Таке стрілоподібне зо-
браження з різко інтенсивними краями сильно 
деформованої області зумовлене, напевно, 
специфічним характером зміни деформаційного 
поля між областями стиску і розтягу кристала, що 
призвело, очевидно, до спільного прояву ефе-
ктів каналювання і міжгілкового розсіяння. 

Відзначимо не тільки якісний, але й задовіль-
ний кількісний збіг розподілів інтенсивності як 
в області сильних деформацій (топографічне 
зображення), так і розподілу та видності муаро-
вих смуг в області слабких пружних деформа-
цій (рис.2-5). Крім того, що відповідні топогра-
фічні зображення дії зосередженої сили допов-
нюють інтерференційну картину і в принципі 
допомагають встановити області когерентної су-
перпозиції хвильових полів. 

       
           а                    б               в                       д 

Рис.4. Муарові зображення дії зосередженого на-
вантаження на плоскопаралельний аналізатор. Si, 
(220), СuKα, Rh, Р=16 г (а), Р=18 г (б), Р=21 г (в), 
збільшене зображення верхньої частини (б)-топо-
грами (д). 
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                            а                               б  

Рис.5. Розраховані муарові картини. Si, (220), 
CuKα, Rh  Р=16 г (а), Р=18 г (б). 

Висновки 
Розроблено основні принципи моделювання 

рентгенівських інтерферограм, які полягають у 
визначенні комплексних амплітуд заломленої і 
дифрагованої хвиль у кожній точці кристала і 
різниці фаз між ними.  

Проведено моделювання картин муару для 
випадків дії зосередженої сили на кристал-аналі-
затор інтерферометра. Встановлені механізми 
формування муарових смуг та дифракційних зоб-
ражень деформаційних полів у клиноподібному 
і плоскопаралельному аналізаторі інтерфероме-
тра, які пов'язані зі зміною фазових співвід-
ношень між хвильовими пакетами. 
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РЕНГЕНОАКУСТИЧНІ  ДОСЛІДЖЕННЯ  КРИСТАЛІВ  Si,  
ОПРОМІНЕНИХ  ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ  ЕЛЕКТРОНАМИ 

Досліджено вплив високоенергетичного електронного і гамма-опромінення на ступінь струк-
турної досконалості кремнію. Визначені інтегральні параметри структурної досконалості L і µd 
опромінених кристалів. Показано, що такого роду опромінення спричиняє як поліпшення, так і 
погіршення структурної досконалості кристалів. 

The influence of high-energy electron and gamma irradiation on the degree of structural perfection 
of Si was investigated. Integral parameters of structural perfection L and µd for irradiated crystals are 
defined. It is shown that such irradiation cased both improvement and worsening of crystal structural 
perfection. 

Переважна більшість макроскопічних власти-
востей кристалів визначається статичними (усе-
редненими) характеристиками реальної структу-
ри. Тому важливого значення набуває розширення 
можливостей рентгенодифрактометричних 
методів дослідження ступеня дефектності крис-
талічних напівпровідникових матеріалів, яке 
полягає у використанні не тільки традиційних 
підходів у випадку Брега і Лауе дифракцій рент-
генівських променів, але й у використанні мето-
дів рентгеноакустичної взаємодії [1-7]. 

Об'єктами досліджень у даній роботі – бездис-
локаційні зразки Si, вирощені методом Чохраль-
ського з концентрацією кисню n∼1018 см-3, що 
містять смуги росту та мікродефекти. Орієнта-
ція вхідної поверхні – (100), р-тип, легування 
бором, питомий опір 7,5 Ом⋅см. 

Високоенергетичне електронне і гамма-опро-
мінення здійснювались в Інституті електронної 
фізики НАНУ (м.Ужгород). Для досліджень під-
готовлено чотири серії зразків, кожна з яких у 
свою чергу складалася з трьох кристалів, отри-
маних з одного вихідного злитку. Кожна серія 
мала приблизно однакову товщину, а один із зраз-
ків використовувався як еталон. По два кристали 
серій №1, №2, №4 були опроміненні такими до-
зами високоенергетичних електронів – 1,8, 3,6, 
2,7, 5,4 кГрей з енергією 18 МеВ. Доза і енергія 
опромінення вибрані для дослідження гранично 
можливої дози і енергії, яка має суттєвий вплив 
на структурну досконалість кристала. Кристали 

серії №3 опромінювались гамма-променями. 
Оскільки єдиний підхід до дифрактометричної 

діагностики ступеня структурної досконалості 
високодосконалих монокристалів перебуває на 
стадії формування, то практичне поширення одер-
жали підходи, що враховують лише випадки, ко-
ли у середовищі домінують локалізовані дефекти 
різної природи (мікродеформації) або макроде-
формації. З технологічних причин у кристалах, 
як правило, присутні як локалізовані дефекти, так 
і макродеформації.  

Для отримання інформації про загальний стан 
дефектної структури, зразки досліджувались 
топографічними методами Ланга і Бормана. На 
отриманих топограмах спостерігаються як раді-
альні, так і повздовжні смуги росту з періодом 
порядка 150-200 мкм (рис.1а). Після селективно-
го травлення зразків серії №1 виявлено ростові 
дислокації густини Nd∼2,2⋅103 см-2. Водночас, 
вибіркове травлення зразків серій №2-4 виявило 
характерні для мікродефектів ямки травлення 
концентрації ∼2,4⋅104 см-3. Деякі із мікродефек-
тів мали значні розміри ∼30-40 мкм.  

Для дифрактометричних вимірів вибиралися 
ділянки кристалів з однорідним розподілом ямок 
травлення на вхідній поверхні зразка. Аналіз 
інтегральної відбивної здатності (ІВЗ) Rі показав, 
що, присутні у кристалах дефекти, призводять до 
збільшення Rі у порівнянні з досконалим криста-
лом. Ставилась задача встановлення окремого і 
сумарного впливу полів мікро- і макроспотво-
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рень у реальному кристалі на рентгеноакустичну 
взаємодію. Це обумовлено характером впливу 
тих чи інших спотворень структури, пов'язаних 
з принципово важливим питанням про можли-
вість введення середньої гратки в реальному 
кристалі на відстані екстинкційної довжини. Для 
розв'язку такої проблеми нами визначалась ве-
личина екстинкційної довжини кристалів Λ. 

Даний вибір зроблений за цілим рядом при-
чин. Перерахуємо найважливіші: 

1. Величина Λ – фундаментальний параметр, 
оскільки є основою для розрахунку структурних 
факторів, визначається з допомогою різноманіт-
них загальновизнаних методами (із кривих гой-
дання, періодів маятникових смуг [8] і т.д.). 

2. Параметр Λ по-різному реагує на присут-
ність в об'ємі мікро- і макроспотворень [1-7], на 
відміну, до прикладу, від ІВЗ [9-13]. Макроде-
формації приводять до зменшення екстинкційної 
довжини спотвореного кристала у порівнянні з 
ідеальним. 

3. Аналіз профілю товщинного розподілу ін-
тенсивності дифрагованого випромінювання в 
умовах рентгеноакустичного резонансу дозволяє 
визначати Λ із високою точністю і невеликими 
трудозатратами [7], що також вказує на користь 
зробленого вибору. 

Дослідження опромінених кристалів і відпо-
відних еталонів проводились з допомогою ство-
реного на базі рентгенівського дифрактометра 
ДРОН-3М апаратурно-програмного комплексу 
для проведення експериментів в автоматизова-
ному режимі в однокристальній схемі на реф-
лексах (220) і (440) MoКα1- випромінювання. Для 
виключення впливу кратної гармоніки характе-
ристичного спектра дослідження проводились в 
диференціальному режимі рахунку імпульсів. 
Відстань від джерела до кристала ∼0,2 м. При 
цьому рентгенівські промені пропускались через 
пару колімуючих щілин шириною 50 і 100 мкм 
відповідно. Це дозволило отримати горизонталь-
ну розбіжність пучка не більше 5′. Джерелами 
високочастотних синусоїдальних коливань були 
генератори Г4-151, Г4-158. Для перетворення 
високочастотних електричних коливань у по-
перечні ультразвукові використані 
п'єзоперетворювачі з ніобата літія (LiNbO3, зріз 
YZ-17°). Для визначення домінуючого типу дефектів 
структури в опромінених високоенергетичними 
електронами і гамма-променями кристалах крем-
нію реєструвалися залежності відстані ∆x між 
провалами σ-компоненти інтенсивності Іh(x) на 

вихідній поверхні кристала від частоти ультра-
звукових коливань νs. Відстань ∆x між провалами 
для σ- , π-поляризації визначається для гіпербо-
лічної дисперсійної поверхні виразами: 

( ) 2
1

2,
0/1)tg(2πσ, 



 Λλ−θ⋅=∆ πσ

SBTx , 

де Т – товщина кристала, λS – довжина хвилі 
ультразвуку, θB – кут дифракції. Використаний 
в експерименті діапазон частот ультразвукових 
коливань забезпечує необхідну статистику і точ-
ність вимірів, оскільки відхилення Λ від теоре-
тичного значення для неопроміненого кристала 
Λp становлять ∼0,1%. 

Величина ∆x(νs) за фіксованої частоти ульт-
развуку визначається за значеннями кута α, що 
складає вектор Пойнтінга з нормаллю до поверхні 
кристала товщиною t у реальному просторі, що 
відповідає селетивним провалам інтенсивності 
на рис.2. Використавши зв'язок цього кута між 
нормаллю до дисперсійної поверхні і межі зони 
Брілюена – tgα=dY/dX, одержимо рівняння до-
тичної до дисперсійної поверхні в оберненому 
просторі [6]: 

t
x

dX
dY s

2
)(ν∆

= . 

Відзначимо, що у випадку реального кристала, 
дисперсійна поверхня якого є ефективною 
внаслідок усереднення відповідних величин за 
товщиною зразка, така процедура повинна засто-
совуватися з відомою обережністю, оскільки 
рівняння поверхні у математичному змісті вже – 
не гіперболічні. 

         
        а              б            в              г                д 

Рис.1. Топограми кристала Si у геометрії Лауе, 
симетричне (220) відбивання, МоKα-випроміню-
вання. Без УЗК зразок 1а (а), νs=138,1 MГц, 
U=1,031 В для зразка 1а (б), 2а (в), 3а (г), 4а (д). 
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Рис.2. Просторові розподіли інтенсивності Іh(2θ). 
Симетричне (220) відбивання, AgKα-випроміню-
вання. Без УЗК, еталонний зразок БЗП (а), νs= 
=149,8 МГц, U=2 В: зразок БЗП (б), зразок 1а (в). 

Таблиця 1. Параметри рентгеноакустичної взаємодії для 
(220) МоКα1-випромінювання. 

№ Т, мм Λекс, 
мкм 

Доза, 
кГрей 

опромі-
нювання L, 10-2 * 

1 4,27 36,28 –  Еталон 2,56 
1а 4,23 36,18 1,8  Електр. 2,45 
1б 4,27 36,68 3,6  Електр. 3,78 
2 6,21 36,41 –  Еталон 3,07 
2а 6,16 36,20 1,8  Електр. 2,50 
2б 6,09 36,58 3,6  Електр. 3,52 
3 6,47 36,39 –  Еталон 3,01 
3а 6,47 36,24 0,004  Гамма 2,61 
3б 6,43 36,45 0,008  Гамма 3,17 
4 10,42 36,42 –  Еталон 3,09 
4а 10, 51 36,32 2,7  Електр. 2,83 
4б 10, 45 36,13 5,4  Електр. 2,31 

*Параметр L розрахований відносно Λр для доско-
налого кристала, вирощеного методом безтигельної 
зонної плавки (БЗП) Λbp=36,28 мкм. 

Розраховані за експериментально визначеними 
залежностями ∆x(νs) значення екстинкційних 
довжин для всіх зразків зведені у таблицю 1, із 
якої випливає, що знайдені значення Λекс відхи-
ляються від відповідних значень неопромінених 
зразків Λр як у бік збільшення, так і в бік змен-
шення. Зазначимо, що Λр для неопромінених 
зразків значно перевищує теоретичні значення 
для ідеального кристала (Λід=36,08 мкм). Тому 
для порівняння і визначення параметра Дебая-
Валера L із співвідношення Λ=Λbpe-L використали 
значення екстинкційної довжини для кристала, 
вирощеного методом безтигельної зонної плав-
ки – Λbp=36,28 мкм. 

Таблиця 2. Оцінка відносної деформації Іh 1,0 
№ Λекс, мкм ν, МГц ε, 10-7 

1а 36,18 140,72 42 
1б 36,68 140,039 64 
2а 36,20 144,299 45 
2б 36,58 142,356 60 
3а 36,24 138,81 39 
3б 36,45 139,58 51 
4а 36,32 143,976 59 
4б 36,13 144,160 75 

 ◊ - а
0,75 

 ○ - б
 ♦ - в

0,5 

0,25 

0,0 
16,6 16,8 16,9 17,0 17,1 Топограми на рис.1в-г, одержані за умови 

реалізації рентгеноакустичного резонансу при 
ширині колімуючої щілини 50 мкм. На них чітко 
виявляється тонка інтерференційна структура 
контрасту у вигляді системи майже паралельних 
розмитих ліній абсорбції для σ- і π-поляризацій, 
на яку накладається ледь помітна дрібна пері-
одична система муарових смуг. Мабуть кристал 
в даному випадку є неоднорідним багатошаро-
вим "сендвічем", що породжує “нові” хвильові 
поля, інтерференція яких із вихідними хвильо-
вими полями і створює муарові ефекти [15]. 

θ, град

На рис.2 зображені розподіли Іh(∆θ) від крис-
тала-еталона, вирощеного методом безтигель-
ної зонної плавки. Відзначимо, що для даного 
кристала еталонне значення Λp і експерименталь-
не Λекс добре узгоджуються (Λp=36,26 мкм для 
МоКα-випромінювання і 40,89 мкм для MoКβ). 
Очевидно, що для кристалів такої товщини, де 
розмазування поляризаційних провалів значне, 
використання монохроматичного випроміню-
вання Кβ більш вигідне з точки зору точності 
визначення значення х, а отже, і Λ. 

Із таблиці 1 випливає, що для зразків серії №1 
спочатку спостерігається деяке зменшення екс-
тинкційної довжини відносно еталонного Λp, а 
при збільшенні дози високоенергетичного елек-
тронного опромінення вона наростає. Це можна 
пов'язати з утворенням деформаційних полів 
значної протяжності, що характерно для мікро-
дефектів великих розмірів або протяжних макро-
полів [5]. 

Більш складний характер залежності ∆x(νs) 
спостерігається для зразків серій №2 і №4. Для 
неопроміненого кристала серії №3 профіль роз-
поділу інтенсивності Іh(θ) (рис.3) збігається у 
межах похибки експерименту з аналогічним роз-
поділом для ідеального кристала. 

Найбільшу дозу опромінення отримали крис-
тали четвертої серії. Як випливає з таблиць 1,2, 
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для них характерні ті самі тенденції, що мали міс-
це для кристалів першої і другої серій. Величина 
Ri виявилася істотно (~ на 10%) вищою від ІВЗ 
еталонного кристала [17]. Зокрема, на значення 
фактора L значно впливає ступінь пошкодженості 
поверхні кристала, тобто величина дози опромі-
нення. Це дозволяє зробити висновок про наяв-
ність у кристалі розвинутої дефектної структури. 
Можна припустити, що для даного рефлексу має 
місце компенсація внесків мікро- і макродефор-
мацій у величину Λ, тобто для зразків серії №2а і 
№4б (в більшій мірі) після електронного опромі-
нення ослаблення впливу макродеформацій на 
екстинкційну довжину відбулося не в результаті 
релаксації макродеформації, тому що в цьому 
випадку мало би місце зменшення ІВЗ у порівнян-
ні з вихідним структурним станом, а в результаті 
появи нових мікродефектів. 

Останній факт важливий і пов'язаний з досто-
вірністю інформації про дефектну структуру (тип, 
розмір і концентрацію дефектів), одержуваної з 
аналізу характеру залежностей різноманітних 
дифракційних параметрів від порядка рефлекса 
[17]. 

Як показано в праці [17], перехід до інших по-
рядків дифракції, коли умова "компенсації" може 
порушуватись, дозволяє одержати більш повне 
уявлення про реальну структуру кристала. 

Для зразків серії №3 порівняно значна Λекс, 
напевно, є результатом комбінованого впливу 
на рентгенівське хвильове поле в кристалі хао-
тично розподілених пружних деформацій, які 
виникають при гамма-опроміненні, і макроде-
формацій відбиваючих площин, викликаних не-
однорідним перерозподілом мікродефектів. На 
жаль, з отриманих даних не можна зробити ви-
сновок про домінуючий вплив на характер вимі-
рюваних величин. Наявність такої складної де-
формаційної картини, мабуть, обумовлена не-
однорідним розподілом атомів кисню, а також 
локалізованих спотворень структури (мікродефек-
тів), що утворюються у процесі електронного і 
гамма-опромінення [16]. Нерівноважні умови, що 
виникають при опроміненні, також впливають на 
зарядовий стан міжвузлових атомів, а, отже, і на 
енергію активації термічно активованої дифу-
зії [14]. 

Отже, можливий вплив взаємокомпенсуючої 
взаємодії локальних деформацій і макродефор-
мацій на величину екстинкційної довжини зму-
шує з більшою обережністю поставитися до 

результатів діагностичних методів визначення 
статичного фактора Дебая-Валера за величиною 
зміни Λ у недосконалому кристалі. Врахування 
поправки до Λ, пов'язаної із наявністю в об'ємі ло-
калізованих дефектів і макродеформацій, можна 
зробити лише за наявності об'єктивних даних про 
характер розподілу і величини цих спотворень. 

З огляду на це, заслуговує на увагу метод ви-
значення величини відносної деформації крис-
талічного гратки, який базується на вивченні 
закономірностей трансформації форми профілю 
просторового розподілу інтенсивності на вихід-
ній поверхні кристала при зміні частоти ультра-
звуку. Нагадаємо суть методу. Міграція точок 
збудження по дисперсійній поверхні, пов'язана 
з макрозгином атомних площин, приводить до 
виконання умови резонансного поглинання рент-
генівських променів в умовах ефекту Бормана вже 
для визначеного набору блохівських хвиль. На-
слідок цього – наявність двох розмитих мінімумів 
на профілі замість пари гострих провалів, харак-
терних для досконалого кристала (рис.2). При 
деякій частоті  зазначені мінімуми зливають-
ся, що відповідає перекриттю інтервалів селек-
тивного пригнічення на межі зони Брілюена. Це 
дає змогу пов’язати частоту  та величину де-
формації ε [6]: 

∗ν s

∗ν s

( ) 2
1

2
1/ 



 −νΛω=ε ∗

ss C , 

де ω=2d/Λ, d – міжплощинна відстань, Сs –
швидкість ультразвуку.  

Зауважимо, що даний метод був розроблений 
у праці [7], проте застосовувався до дуже обме-
женого кола об'єктів.  

Рис.3. Кристал серії №3. МоKα1 відбивання (220), 
νs=139,589 МГц. 
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Рис.4. Кристал серії №4. МоKα1 відбивання (220), 
νs=144,160 МГц. 

Згідно з даними таблиці 2 очевидно, що рівень 
деформації ε у зразках майже прямопропорційно 
залежить від дози опромінення. Максимальна 
величина деформації ε зафіксована для кожної 
серії у зразках, для яких доза опромінення най-
більша, наприклад, для зразка №2б і №4б. Разом 
з тим, деяке зменшення екстинкційної довжини 
відносно еталонного (неопроміненого зразка) 
спостерігається у кожній серії, наприклад, майже 
для всіх зразків при малій дозі опромінення. Ви-
няток – зразок №4б при найбільшій дозі елек-
тронного опромінення. Очевидно, що в цьому 
випадку на рентгенодифракційні параметри впли-
вають локалізовані дефекти, оскільки при диф-
ракції рентгенівських променів в умовах ефекту 
Бормана )  значення  практично повніс-
тю визначається величиною вкладу в інтенсив-
ність рефлексу дифузною складовою розсіяння. 
При цьому, як показано в [9-10], можливий ефект 
аномального проходження для дифузного розсі-
яного випромінювання. Даний ефект особливо 
помітний, коли дефекти великі (їх розміри спів-
розмірні з екстинкційною довжиною), тобто ди-
фузно дифраговані рентгенівські промені концен-
труються в порівняно вузькій кутовій області 
навколо вузла оберненої гратки. При цьому хви-
льове поле, прийшовши в когерентну відповід-
ність із середовищем, починає відчувати не фото-
електричне, а менш значне, інтерференційне по-
глинання. 

6( >µT iR

Проте без додаткової інформації про характер 
реальної дефектної структури бездислокаційного 
матеріалу допущення присутності в кристалі 
порушень періодичності гратки тільки одного 
типу не можна вважати обгрунтованим. Як уже 
відзначалося раніше, значення екстинкційної 
довжини реального кристала в результаті взаємо-

компенсації впливу локалізованих дефектів та 
макродеформацій можуть збігатися з Λр. 

Ih, імп⋅30 с 

Наявність більш сильних напруг для зразка 
№1б, ніж у бездислокаційних кристалах, обумов-
лено присутністю дислокацій. Оскільки цей зра-
зок має найменшу товщину (∼4 мм), то одною з 
причин виникнення макродеформацій в об'ємі 
може бути неоднорідний розподіл дислокацій по 
товщині. Важливо наголосити, що поле дефор-
мацій у цьому випадку носить все-таки майже 
однорідний характер, адже відсутній значний 
градієнт деформацій відбивних площин, що про-
являється у незначному порушенні закону Фрі-
деля. 
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Розрахунок величини ε для зразків серії 4 і 
характер залежностей ∆x(νs) відповідає доміну-
ючим мікродеформаціям (рис.4). Для них значен-
ня Λекс>Λp, а рівень макродеформацій не пере-
вищував 10-5. 

Слід відзначити, що для однакових доз опро-
мінення різної товщини кристали мають різні 
значення інтегральних параметрів. Це також під-
тверджує неоднозначну картину розподілу де-
формаційних полів. 

В цілому спостерігається задовільне узгоджен-
ня отриманих результатів з даними незалежного 
визначення ε, які отримані із запису кривої диф-
ракційного відбивання, а також з аналізу залеж-
ностей інтенсивності рефлексу від амплітуди 
ультразвуку. 

Отже, аналіз форми профілів просторового 
розподілу інтенсивності рефлекса в умовах рент-
геноакустичного резонансу дозволяє проводити 
аналіз слабких макродеформацій у масивних ре-
альних кристалах, що містять комбіновані спо-
творення структури. Високоенергетичне елек-
тронне опромінення кремнію може істотно змі-
нювати рівень макродеформацій у кристалах. 
Особливо це добре спостерігається, коли засто-
совуються методики, які базується на вимірюванні 
періоду екстинкційних биттів інтенсивності 
рентгенівських променів. І справа тут не тільки 
в тому, що макродеформації, зменшуючи зна-
чення Λ, призводять до одержання занижених 
оцінок статичного фактора Дебая-Валера. Слаб-
кий ефект зміни типу домінуючих полів дефор-
мації з підвищенням порядку дифракції Н [17] 
дозволяє зробити висновок, що наявність макро-
деформації призводить до зміни самого характе-
ру залежності L(H). Нагадаємо, що залежність 
Λ(H) [5-8,17] використовується для визначення 
типу мікродефектів. Аналіз спектральної про-
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пускної здатності кристалів серії №2 в інфрачер-
воній області спектра показав, що в опромінених 
високоенергетичними електронами кристалів ши-
рина забороненої зони зменшилась на 0,04 еВ і 
практично не залежить від дози опромінення. 

Висновки 
Використання методу рентгеноакустичної вза-

ємодії для кристалів із високим рівнем макро-
деформацій, що виникають після опромінення 
високоенергетичними електронами і гамма-про-
менями із значними енергіями і дозами, дозволяє 
підвищити точність визначення статичного фак-
тору Дебая-Валера, а також отримати величину 
макродеформації ε. Водночас залишається від-
критим питання про отримання інформації про 
концентрацію і розмір мікродефектів у криста-
лах, що містять макродеформації. 

Перебіг процесів структурного впорядкування, 
які відбуваються на домішковому рівні у криста-
лах кремнію під впливом електронного і гамма-
опромінення суттєво залежить від вихідної струк-
тури кристалу, характеру розподілу залишкових 
деформацій та домішкових атомів. 

Виявлено поліпшення і погіршення структур-
ної досконалості кристалів до і після високоенер-
гетичного електронного опромінення. Встанов-
лено неоднорідний вплив величини дози опромі-

нення на структурну досконалість кристала. 
При використаних енергіях електронів і дозах 

опромінення інверсії провідності у кремнію, ви-
рощеного методом Чохральського, не спостеріга-
ється, а має місце поява більш вираженого р-типу 
провідності, ніж до опромінення. 
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КРАЙОВА  ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ  ТА  ЕЛЕКТРОННА  
СТРУКТУРА  МОНОКРИСТАЛІВ  ZnSe<As>  I  ZnSe<Ga> 

З аналізу спектрів крайової люмінесценції монокристалів ZnSe<As> i ZnSe<Ga> визначені 
особливості протікання електронних процесів за участю підсистем релаксованих центрів гете-
ровалентного заміщення AsSe i GaZn. Електронна структура монокристалів ZnSe<As> обумов-
люється двома конфігураціями АХ-подібного центра і характеризується відщепленням від ва-
лентної зони відповідно мілкого (Еv+0,04 еВ) та глибокого (Еv+0,62 еВ) рівнів. Електронна 
структура монокристалів ZnSe<Ga> при домінуванні DX–подібних центрів визначається стабі-
лізацією рівня Фермі у зоні провідності та утворенням домішкової зони з експоненційними 
хвостами густини станів. 

Using the edge photoluminescence spectra analysis of the ZnSe<As> and ZnSe<Ga> single crys-
tals the electronic process peculiarities with AsSe and GaZn subsystems of heterovalent substitutional 
relaxed centers are defined. The ZnSe<As> single crystals electronic structure is caused by two con-
figurations of AX-like center and characterized by shallow (Еv+0,04 eV) and deep (Еv+0,62 eV) levels 
appropriately which are chipped off the valence band. The ZnSe<Ga> single crystals electronic struc-
ture by DX-like centers domination, Fermi level stabilization in conduction band and impurity band 
formation with exponential tails of the states density are defined. 

У роботах [1,2] проведено теоретичний роз-
рахунок енергетичного спектра для центрів ге-
теровалентного заміщення AsSe i GaZn у ZnSe з 
врахуванням перебудови (релаксації) кристаліч-
ної гратки навколо домішкового атома. Для AsSe 
характерні дві конфігурації AsSe:AX-центрів, що 
утворюють мілкий та глибокий рівні. Формування 
GaZn:DX-центрів призводить до утворення мета-
стабільних резонансних рівнів вище Γ-мінімуму 
зони провідності. Проте результати вказаних тео-
ретичних розробок вимагають експерименталь-
ного підтвердження та уточнення. 

У даній роботі досліджуються деякі особли-
вості екситонної фотолюмінісценції та міжзон-
ної рекомбінації носіїв заряду в монокристалах 
ZnSe<As> i ZnSe<Ga> за участю релаксованих 
центрів гетеровалентного заміщення, обумовле-
них відповідними змінами електронної струк-
тури вихідного селеніду цинку. 

Методика експерименту 
Досліджували зразки ZnSe<Ga> (σ=2,0⋅10-11÷ 

÷4,2⋅10-12 Ом-1⋅см-1, n=3,3⋅104÷4,0⋅106 cм-3) і 
ZnSe<As> (σ<10-10 Ом-1⋅см-1, p<107 см-3). Рівень 
легування монокристалів у вихідній шихті перед 
вирощуванням становив 0,1÷1,0 ат.%, що відпо-
відає значенням ~1019÷1020 см-3. 

Енергетичний спектр локальних станів всере-
дині забороненої зони зразків досліджено мето-
дом термолюмінесценції у [3]. Важливо зазначи-
ти, що ЕAs=Ev+0,62 еВ. 

Спектри крайової фотолюмінесценції (ФЛ) 
збуджували однофотонно випромінюванням ла-
зера на молекулярному азоті (Е=3,51 еВ, τі=8 нс) 
при 300 і 77 К. Спектри реєстрували фотоелек-
тричним способом з використанням синхронного 
детектування. Як спектральний прилад викорис-
товували дифракційний монохроматор з лінійною 
дисперсією 12 Å/мм. Застосовували природні 
грані та сколи монокристалів з максимальною 
інтенсивністю збудження у площині сколу (грані) 
1024 см-2⋅с-1. 

Результати та їх обговорення 
На рис.1 наведені спектри крайового випро-

мінювання досліджуваних монокристалів ZnSe 
при 300 К (рівень збудження є постійним і до-
рівнює 1023 cм-2⋅с-1). Cпектр ФЛ як для вихідного 
ZnSe, так і для ZnSe<As> i ZnSe<Ga>, являє со-
бою широку смугу (∆Е≈60 меВ) з максимумом 
біля 2,72 еВ (Еg=2,68-2,73 еВ [1]), тобто енерге-
тичне положення максимуму випромінювання для 
легованих кристалів мало відрізняється від поло-
ження максимуму для спеціально нелегованих 
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Рис.1. Спектри крайового випромінювання моно-
кристалів ZnSe<Ga> (1), ZnSe (2) i ZnSe<As> (3), 
Т=300 К. Концентрація домішок: NGa=6,0⋅1019 cм-3 і 
NAs=6,0⋅1018 cм-3. 

 
Рис.2. Залежність напівширини лінії люмінесценції 
(а) та її інтенсивності (б) від концентрації домішки 
при 300 К. 

зразків. Введення у матрицю ZnSe домішок Ga i 
As обумовлює зміну інтенсивності люмінесцен-
ції і напівширини лінії випромінювання (рис.2). 
При підвищенні концентрації С галію ∆Е лінії 
випромінювання збільшується, її інтенсивність 
падає, а при значенні С, рівному 1,0 ат.%, кра-
йова люмінесценція взагалі не спостерігається. 
Для домішки арсену характерне деяке зменшення 
напівширини лінії та збільшення інтенсивності 
випромінювання. 

При 77 К і при тих самих умовах оптичної 
накачки (рис.3) введення у матрицю ZnSe доміш-
ки арсену призводить не тільки до звуження лінії 
крайового випромінювання вихідного селеніду 
цинку (Ех=2,793 еВ) і збільшення її інтенсивності, 
але й до довгохвильового зміщення максиму-
му на ~4 меВ. Встановлено [4], що у ZnSe при 
77 К вільному екситону (n=1) при його анігі-
ляції відповідають смуги з максимумами 2,786 і 
2,790еВ. Енергетичне положення піка Ех=2,793 еВ 
задовільно узгоджується з вказаними енергіями. 

Більше того, результати роботи [5] свідчать (при 
врахуванні різниці температури вимірювань), що 
цей пік спостерігається у монокристалах з не-
значним відхиленням від ідеальної кристалічної 
структури . 

Пік з максимумом при 2,789 еВ навряд чи 
можна віднести до випромінювання вільного 
екситона, враховуючи порівняно з вихідним ZnSe 
такі зміни: істотне збільшення інтенсивності ФЛ, 
зменшення напівширини лінії випромінювання 
та довгохвильове зміщення максимуму відносно 
піка Ех. Така поведінка характерна для анігіляції 
екситонів, зв'язаних на точкових дефектах. 

Енергія зв'язку вільного екситона, визначена 
на основі припущення Еg=2,812 еВ при 77 К [4], 
складає величину В=0,019 еВ, що добре узго-
джується з відомими літературними значеннями 
0,018-0,021 еВ [6,7-9]. При температурах рідко-
го гелію наявність ліній випромінювання, дещо 
зміщених в область низьких енергій відносно лінії 
випромінювання вільного екситона, пов'язується 
з люмінесценцією екситонно-домішкових ком-
плексів. Відома [10,11] емпірично встановлена 
залежність між енергією зв'язку екситонно-доміш-
кових комплексів ЕВ та енергією іонізації акцеп-
торної домішки ЕА: ЕВ=0,1⋅ЕА, де ЕВ=Еg−ЕІ−В, 
Еg − ширина забороненої зони, ЕІ − енергетичне 
положення піка, обумовленого анігіляцією ек-
ситона, зв'язаного на нейтральному акцепторі. 
Підставивши Еg=2,812 еВ, ЕІ=2,789 еВ (рис.3) і 
В=0,019 еВ, отримаємо енергію іонізації акцеп-
торного центра AsSe − EA=0,04 еВ. Це значення 
є значно меншим від енергії іонізації акцептор-
них домішок різного типу у ZnSe, визначених 
за спектрами ФЛ при 77 і 4,2 К [4]. Як зазначено 
в [12], вказана обставина може бути обумовлена 
такими причинами. Мілкі акцепторні центри до-
мінують у кристалічних гратках досить високої 
структурної досконалості, в той час як глибокі 
акцепторні рівні формуються в кристалічних 
гратках з великою кількістю точкових дефектів. 
Використання методів молекулярно-променевої 
епітаксії (МПЕ) призводить до послаблення ви-
промінювання, обумовленого глибокими цент-
рами, що дає змогу визначити енергетичне поло- 
ження мілких акцепторів. Спектри ФЛ у праці [12] 
досліджувались при 4,2 К зразків селеніду цинку, 
одержаних методом МПЕ на підкладках арсеніду 
галію, які були джерелом слабого неконтрольова-
ного легування домішками Ga і As. Саме в цьому 
випадку аналіз отриманого в [12] спектра Д-А 
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ФЛ з нуль-фононним піком при 2,69 еВ дає зна-
чення ЕA~0,05 еВ, котре з урахуванням темпера-
тури вимірювань є близьким до отриманого 
вище значення для акцепторного рівня AsSe. 

Виявлені закономірності крайового випромі-
нювання монокристалів ZnSe<As> корелюють з 
наведеною у [2] характеристикою центра AsSe, 
який в одній із конфігурацій дає мілкий акцеп-
торний рівень.  

Для вихідних кристалів ZnSe (рис.3, крива 2) 
спостерігається експоненційний характер залеж-
ності інтенсивності випромінювання від енергії 
фотона (довгохвильова сторона), який у [4] пояс-
нюється непружною екситон-електронною взає-
модією. 

У випадку монокристалів ZnSe<Ga> (рис.4) 
при 77 К і тих самих умовах оптичного збудження 
ФЛ довгохвильове крило лінії випромінювання є 
ще більш затягненим в область низьких енергій 
і також описується експоненційною залежністю. 
Слід зазначити, що для даних концентрацій доно-
рів екситони можуть розпадатися в полі носіїв 
заряду. Пояснюється це так. Послідовне враху-
вання кореляцій Дебая-Хюккеля в розташуванні 
донорів і акцепторів для оцінки величини ра-
діуса Дебая (у випадку легування ZnSe галієм) 
здійснюється за допомогою виразу [13] 

24 Ne
kT

eR
π

ε
=  ,                    (1) 

де ε – діелектрична проникливість, Т – темпе-
ратура росту кристала, N – концентрація заря-
джених домішок, е – заряд електрона, k – постій-
на Больцмана. 

Значення радіуса екситона у ZnSe можна оці-
нити згідно з виразом [14]  

2

2

e
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µ

ε
=

h ,                        (2) 

де µ - приведена маса електрона і дірки. 
Розрахунки показують, що Rex=35 Å, Re=20 Å, 

тобто Re<Rex і екситони не можуть створюватись 
як результат кулонівської взаємодії електронів і 
дірок. Отже, найбільш ймовірною інтерпретацією 
крайового випромінювання є міжзонна реком-
бінація носіїв заряду. 

Емпірично знайдено, що довгохвильове крило 
лінії випромінювання монокристалів ZnSe<Ga> 
(рис.4, лінія) описується залежністю 

( 0exp~)( EEEI ) ,                (3) 
де Е0 – параметр експоненти (Е0=0,037 еВ).  

Рис.3. Випромінювальна анігіляція зв'язаного на 
нейтральному акцепторному центрі (1) і вільного 
(2) екситонів. Концентрація домішки арсену відпо-
відає позначенню на рис.1. 

 
Рис.4. Спектр крайової ФЛ монокристала ZnSe<Ga> 
(NGa=1,2⋅1019 см-3). 

Така залежність інтенсивності ФЛ від енергії 
фотона згідно з теорією Гальперина і Лекса [15] 
може бути обумовлена експоненційним характе-
ром розподілу густини станів у хвостах: 

( )ε−= /)(exp)(~)( 0 fc EENENEI ,        (4) 

де N0- густина станів на рівні Фермі Еf. 
Простий експоненційний розподіл густини 

станів у хвостах часто спостерігається у виро-
джених напівпровідниках, включаючи сполуки 
АIIBVI [15,16]. 

Щодо форми короткохвильового крила лінії 
випромінювання, яке заходить в область дещо 
вище мінімуму с-зони (стрілкою позначено край 
забороненої зони Eg), то воно емпірично опису-
ється іншою функціональною залежністю, яка 
подібна до розподілу Фермі-Дірака: 

1

0
0exp1~)(

−



















 −
+

kT
EE

NEI c ,           (5) 

де Е0, Т0 – постійні. 
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У [16] подібні залежності спостерігались для 
вироджених монокристалів сульфіду кадмію, 
сильно легованого домішкою хлору. Авторами 
запропонована модель міжзонної рекомбінації, в 
якій рівень Фермі розташований у зоні провід-
ності. В моделі враховано, що флуктуючий потен-
ціал заряджених домішок не змінює ширину за-
бороненої зони; при цьому віртуальна ширина 
забороненої зони рівна різниці між рівнем Фермі 
і максимумом валентної зони, густина станів 
якої описується звичайною функцією для густини 
станів параболічної зони. Очевидно, що у випад-
ку невироджених через самокомпенсацію моно-
кристалів ZnSe<Ga> вказана модель мусить до-
повнюватись моделлю Ga: DX-центра, який дає 
резонансний рівень у ЗП (U−-центр), що призво-
дить до стабілізації рівня Фермі у с-зоні. Отже, 
при потужному лазерному збудженні особливо-
сті міжзонної рекомбінації носіїв заряду в моно-
кристалах ZnSe<Ga> визначаються не чисто 
електронною моделлю, а наявністю домінуючих 
Ga: DX-центрів. 
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АНІЗОТРОПІЯ  ЕЛЕКТРИЧНИХ  ВЛАСТИВОСТЕЙ  
ПРЕСОВАНОГО  n-Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15 

Досліджена залежність від форми і розмірів зерна електричних властивостей холодно пре-
сованих зразків n-Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15. Розглянуті особливості виникнення в пресованому мате-
ріалі анізотропії електропровідності. 

The dependence of the electrical properties on the shape of samples and the grain size in cold 
pressed n-Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15 was measured. The specialities of the anisotropic electrical conductiv-
ity origination in the compacted materials are examined. 

В даний час основні матеріали для термоелек-
тричних пристроїв, що працюють при темпера-
турах нижче 573-623 К – тверді розчини на осно-
ві Ві2Tе3, які одержують у вигляді направлених 
полікристалів або пресованих зразків [1]. Такі ма-
теріали володіють суттєвою анізотропією елек-
тричних властивостей, природа виникнення якої 
в ряді випадків залишається досі нез'ясованою. 
Так, в праці [2] пропонується розглядати утворен-
ня анізотропії в пресованих матеріалах у двох 
аспектах. Перший можливо пов'язаний зі ство-
ренням текстури ("текстурна анізотропія"), дру-
гий – з явищами на границі зерен і всередині зер-
на при накладанні направленого тиску ("техно-
логічна анізотропія"). Автори вважають, що ос-
новний вплив на анізотропію обох видів справ-
ляє утворення так званої текстури "укладки", яка 
при зростанні дисперсності вихідних порошків 
послаблюється. У працях [2,3] це пов'язують із 
зменшенням різноосності зерен при збільшенні 
ступеня подрібнення. 

У праці [4] рентгенографічним методом кіль-
кісно досліджено текстуру в холодно пресова-
них напівелементах, виготовлених із сплавів 
Ві2Tе2,4Se0,6 та Bi0,52Te3Sb1,48 і знято рентгено-
грами окремих кристалітів, одержаних механіч-
ним подрібненням крупнокристалічних злитків. 
Ці дослідження показали, що під час виготовлен-
ня порошків відбувається сильне порушення 
кристалічної структури зерен. Тому, незважаючи 
на їх видиму укладку в напівелементах, останні 
"кристалічною" анізотропією практично не во-
лодіють. 

У даній роботі подані результати досліджень 
анізотропії електричних властивостей пресованих 
зразків, отриманих методом холодного пресування 
порошків твердого розчину n-Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15. 
Вихідні злитки містили 0,5 ваг.% надлишкового 
Te і легуючу домішку SbJ3. Умови одержання 
пресованих зразків були такі, як й у роботі [5]. 
Зразки у вигляді прямокутних паралелепіпедів 
мали розміри 1,5×1,5×12 і 1,5×12×12 мм. Виго-
товлялись зразки з порошків різних фракцій. Крім 
анізотропії електропровідності, на зразках вимі-
рювали термо-ерс α і мікротвердість Hµ. Вимірю-
вання питомої електропровідності σ|| і σ⊥ здій-
снювалось за допомогою методу рухомих зондів 
при кімнатній температурі. 

Дослідження зразків з розмірами 1,5×12×12 мм 
(довжина зразків l і висота h) показали, що зна-
чення коефіцієнтів σ|| і Hµ вздовж напрямку пре-
сування (вздовж h) сильно змінюються, що не 
спостерігається в напрямку, перпендикулярному 
до напрямку прикладеної сили. Мікротвердість 
Hµ (h) матеріалу зразка, починаючи з місця кон-
такту з верхнім рухомим пуансоном, зменшується 
від 50 до 11 кг/мм2, а провідність падає майже у 
два рази. Величина фактора анізотропії а=σ||/σ⊥ 
змінюється в межах 1,5÷2,7. Його найбільше зна-
чення припадає на ті ділянки зразка, де мікро-
твердість мінімальна (рис.1). 

На зразках з розмірами 1,5х1,5х12 мм (висота 
зразків h=1,5 мм) зменшення Нµ(h) не спостері-
гається. Дослідження анізотропії електропровід-
ності на таких зразках показали (рис.2), що зна-
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чення фактора анізотропії для різних ділянок 
зразків також зберігається і залежить тільки від 
ступеня легування вихідного матеріалу і вели-
чини зерна. Досліджено характер залежності кое-
фіцієнтів термо-ерс від величини зерна в пресо-
ваних зразках з різним вмістом легуючої домішки 
SbJ3. Встановлено, що у випадку високого рівня 
легування матеріалу при зростанні дисперсності 
порошків α практично не змінюється, в той час як 
у слабо легованих зразків значення α помітно 
зменшуються. Отримані результати вказують на 
присутність у зернах поверхневого шару з вили-
кою провідністю. Розрахунки в рамках двоша-
рової моделі зерен показали, що у відпалених 
протягом години при 693 К пресованих зразках, 
які містять надлишковий Te, глибина такого по-
верхневого шару в зернах може досягати 20 мкм, 
а його питома електропровідність – 2655 Ом-1см-1. 
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Рис.1. Залежність питомої електропровідності 
вздовж l (1) і вздовж h (3) і фактора анізотропії (2) 
від величини зерна. Розмір зразків1,5×12×12 мм. 
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Рис.2. Залежність питомої електропровідності 
вздовж l (2) і вздовж h (3) і фактора анізотропії (2) 
від величини зерна. Розмір зразків1,5×1,5×12 мм. 

На рис.1, 2 показані залежності питомої елек-
тропровідності та фактора анізотропії від величи-
ни зерна (точки). На цих самих графіках зобра-
жені розраховані залежності (суцільні криві), які 
були отримані на основі двошарової моделі зерен 
з урахуванням даних про дифузію і розчинність 
Te [1,6], а також з урахуванням текстурних змін 
у пресованих матеріалах, одержаних із порошків 
різних фракцій [1,5]. 

Встановлено, що через обмеженість розчинно-
сті Te (біля 0,2 ваг. %) його роль у формуванні 
властивостей пресованих матеріалів з ростом 
вмісту легуючих домішок зменшується, а спо-
стережувані різке падіння провідності і зменшен-
ня її анізотропії в області дрібних фракцій зу-
мовлені зростанням впливу контактного опору. 

Отже, результати проведених досліджень до-
зволяють зробити висновок про те, що і спосте-
режуваний в [5] донорний ефект, і анізотропія 
електричних властивостей в пресованому мате-
ріалі на основі Ві2Te3 пов'язані з процесом утво-
рення двошарової структури зерен внаслідок 
дифузії надлишкового Te. 
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РОЗРОБКА  КОНТРОЛЕРА  І  ПРОГРАМНОГО  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ДЛЯ  КЕРУВАННЯ  РЕНТГЕНІВСЬКИМ  ДИФРАКТРОМЕТРОМ 

ДРОН-3М 

На базі персонального комп'ютера IBM PC, контролера і рентгенівського дифрактрометра 
ДРОН-3М розроблено апаратну систему для дослідження поверхні кристала методами повного 
зовнішнього відбивання рентгенівських променів. Система керується програмою, написаною 
мовою Turbo Pascal 7,0. 

On the base of the personal computer IBM PC, controller and X-ray diffractometer DRON-3M the 
hardware system is created for the investigation of crystal surface using x-ray total external reflection 
method. The system is controlled by the program created with Turbo Pascal 7,0. 

При дослідженні поверхні кристала методами 
повного зовнішнього відбивання рентгенівських 
променів на рентгенівському дифрактрометрі 
ДРОН-3М багаторазово повторюються такі опе-
рації: обертання приставок гоніометра, детектора 
і приставки досліджуваного кристала на певний 
кут, а також зчитування кількості імпульсів (рис.1). 

Для підвищення ефективності досліджень ста-
вилась задача автоматизації фізичного експери-
менту, тобто комп'ютерного керування установ-
кою, циклічне виконання операції повороту і 
зчитування імпульсів (кількість імпульсів про-
порційна інтенсивності рентгенівських променів, 
що попадають у детектор). Така автоматизація 
експерименту дозволяє не тільки збільшити точ-
ність отриманих даних, зменшити витрати часу 
персоналом, але й підвищити захист людей від 
рентгенівського випромінювання. 

Управління експериментальною установкою 
здійснюється спеціально розробленою програмою 
з ІВМ сумісного комп'ютера через паралельний 
порт. Безпосередньо керує дифрактрометром 
ДРОН-3М, вбудований в апарат комплекс управ-
ління дифрактрометром (КУД-1). Для взаємодії 
комп'ютера з КУД-1 і було створено контролер 
установки КУ-1, який складається з блоку вве-
дення БВ-1 і блоку управління БУ-1. Через блок 
управління комп'ютер КУД-1 керує роботою, а 
через блок вводу зчитує дані з КУД-1. 

За схемою експерименту [1] досліджуваний 
кристал К встановлюється на приставку П (рис.1), 

яка може повертатися у потрібному кутовому 
діапазоні. Кристал-аналізатор А розміщується на 
приставці гоніометра Г. Приставка гоніометра і 
детектор можуть повертатися незалежно, а також 
у зв'язаному режимі.  

 

введення 

ІВМ-сумісний  
   комп'ютер Паралельний 

порт 

Контролер КУ-1 

Блок упра-
вління 

Блок 

Комплекс управління дифрактрометром

Р 

А
К

П Г 
Д

Рис.1 Структурна схема автоматизованої системи на 
базі дифрактрометра ДРОН-3М: Р – пучок рентгенів-
ських променів, П – приставка, на якій розміщу-
ється досліджуваний кристал К, Г – приставка го-
ніометра, на якій розміщений кристал-аналізатор 
А, Д – детектор. 
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Розробка контролера і програмного забезпечення для керування рентгенівським дифрактрометром ДРОН-3М 

Рис.2. Структурна схема контролера КУ-1 

Для організації обміну даними між комп'юте-
ром і контролером було використано паралель-
ний порт (інтерфейс Centronics), який в даному 
випадку має ряд переваг: стандартність, простота 
під'єднання, паралельність [2]. Для виведення 
даних з комп'ютера використовується восьми-
розрядна шина даних інтерфейсу Centronics (сиг-
нали D0... D7). Для введення даних у комп'ютер 
використовується чотири розряди п'ятирозрядної 
шини стану (сигнали – ERROR, SLCT, PE, ACK 
або відповідно DR0-DR3). 

Структурна схема контролера КУ-1 предста-
влена на рис.2. 

Фільтри Ф1 і Ф2 призначені для підвищення 
надійності роботи контролера. Дешифратор ко-
манд 1 відповідно до сигналів з комп'ютера D0-
D3 видає на магістраль КУД-1 сигнали N, A, F. 
КУД-1 виготовлений за міжнародною системою 
модульної електроніки КАМАК [3], згідно з якою 
N – номер модуля в КУД-1, A – номер блока в 
модулі, F – номер функції. Дешифратор команд 
2 відповідно до сигналів з комп'ютера D4-D7 
видає на магістраль КУД-1 стробуючі сигнали 
S і керує роботою мультиплексора даних, який 
зчитує з КУД-1 сигнали кількості імпульсів RW, 
кута повороту M, стану системи Р. 

Головна складова програмного забезпечення 
системи – програма DRON-1 виконана мовою 
Turbo Pascal 7.0 [4]. Перед початком роботи про-
грама зчитує з клавіатури (або з файла) початкові 
дані для проведення експерименту: назву файла, в 
якому будуть зберігатися результати, початковий і 
кінцевий кут повороту, крок повороту, час екс-
позиції і клькість зчитувань імпульсів у точці.  

У залежності від того який метод реалізуєть-
ся чи метод інтегральних кривих повного зовніш-
нього відбивання чи диференціальний метод може 
повертатися лише приставка досліджуваного 
кристала або лише приставка аналізатора, або 
одночасно повертатися приставка аналізатора з 
детектором. 

Блок управління БУ-1 
D0-D3 N,A,FФільтр 

Ф1 
Дешифратор 
команд 1 

На основі початкового і кінцевого кутів, кроку 
повороту програма розраховує кількість точок, у 
яких буде здійснюватись зчитування імпульсів. 
У початковій точці запускається процедура зчиту-
вання імпульсів. Далі відбувається поворот однієї 
з приставок або детектора на заданий кут. Після 
повороту у новій точці відбувається зчитування 
кількості імпульсів, яке і записується у файл. На 
основі значень кількості імпульсів у просканова-
них точках програма будує на екрані монітора 
графік з автоматичним вибором масштабу. При 
проходженні повного кутового діапазону програма 
припиняє сканування, після чого у діалоговому 
режимі з оператором починається математична 
обробка експериментальних даних. 

Блок введення БВ-1 
D4-D7 SФільтр 

Ф2 
Дешифратор 
команд 2 

RWDR0-DR3
Мультиплексор 

даних M,P

Зазначимо, що розроблена нами програма до-
зволяє записувати дані у форматах, доступних 
для таких програмних продуктів, як Origin і 
Microsoft Excel. 

Незначна модифікація розроблених контроле-
ра КУ-1 і програмних продуктів дозволила авто-
матизувати проведення експериментальних до-
сліджень і на рентгенівських установках ДРОН-2 і 
УРТ-1. 
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ФАЗОВИЙ  ПЕРЕХІД  У  ТВЕРДОМУ  РОЗЧИНІ  Pb0,65Sn0,35Se 

Акустичним методом у межах 93-293 К досліджено вплив температури на швидкість поши-
рення і затухання ультразвуку у твердому розчині Pb0,65Sn0,35Se. Отримано фазовий перехід у 
межах 140-170 К у досліджуваному твердому розчині. Підтверджено його зсувовий механізм. 

Influence of temperature on the velocity of spreading and extinction of ultrasound in solid solution 
Pb0,65Sn0,35Se was measured by the acoustic method in range 93-293 К. The junction of phase in 
range 140-170 К was obtained for investigated solid solution. It's shift mechanism was verified. 

Унікальний характер зміни ширини заборо-
неної зони Eg у твердих розчинах PbSnSe, який 
зумовлений інверсією зон, дозволяє шляхом під-
бору складу отримувати напівпровідники з до-
вільним значенням Eg – від вихідних компонент 
до напівметалу. Ця особливість і висока рухли-
вість носіїв заряду, а також висока технологічність 
визначають практичне використання халькогені-
дів олова-свинцю. У твердих розчинах Pb1-xSnxSe 
можна реалізувати магнітно впорядковані стани, 
що перспективно в плані виготовлення на їх ос-
нові оптоелектронних приладів, керованих зов-
нішнім магнітним полем. 

Псевдобінарна система PbSe-SnSe належить 
до евтектичного типу з обмеженою розчинністю. 
Галівано-магнитні і оптичні властивості твердих 
розчинів системи Pb1-хSnхSe для x≤0,45 мол.% 
(кубічна фаза) достатньо вивчені в широких ме-
жах температур [1]. З іншого боку, дані про 
вплив температури на їх динамічні характеристи-
ки практично відсутні у періодичний літературі. 

Нами проведені акустичні дослідження впли-
ву температури на швидкість розповсюдження і 
затухання ультразвукових коливань у твердому 
розчині Pb0,65Sn0,35Se методом відбитого радіо-
імпульсу із дискретною затримкою в межах 93-
293 К [2]. За значеннями швидкості розповсю-
дження у зразках ультразвукових хвиль розра-
ховані температурні залежності компонент тен-
зора пружних постійних Cij(Т), які зображені на 
рис.1. 

Привертає увагу те, що залежність від темпе-
ратури усіх трьох величин Cij(Т) – нелінійна із 
явно вираженими особливостями в межах 140-

160 К. Так, для постійної C11 лінійна залежність 
спостерігається від кімнатних температур до 
∼140 К, нижче якої значення С11 нелінійно 
зростають. Відхилення від лінійності цієї конс-
танти, яка за своїм змістом є константою повздо-
вжньої жорсткості кристала, складає 0,6 ГПа, що 
майже на два порядки більше від похибки експе-
рименту (0,5%) в інтервалі 140-180 К. Залежність 
C44(Т) у межах температур 148-160 К також не-
лінійна, причому величина зміни C44 в цьому ін-
тервалі досить суттєва і складає 0,26 ГПа. 

Cij, ГПа

129

125
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96

292

16,5

3
15,0

93 143 193 243 293
T, K 

Рис.1. Температурні залежності модулів пружності 
С11 (1), С12 (2), С44 (3) для кристалів Pb0,65Sn0,35Se. 
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 Фазовий  перехід  у  твердому  розчині  Pb0,65Sn0,35Se 

Незвичною виявилась температурна залеж-
ність константи поперечної протидії C12(Т). Вра-
ховуючи похибку у визначені C12, яка складає 
~3-5% можна вважати, що в межах 100-140 К і 
170-293 К залежність C12(Т) лінійна, але із суттє-
во різним кутовим нахилом. В області 140-170 К 
спостерігається аномальна поведінка цього ком-
бінованого модуля – його зростання із підвищен-
ням температури. Така аномалія не суперечить 
загальним положенням теорії динаміки криста-
лічних граток у напівпровідниках і сегнетоелек-
триках-напівпровідниках, де при фазових пере-
ходах може виникати "м'яка" мода, внаслідок 
сильних ангармонійних ефектів. 

Відомо [1], що система Pb1-xSnxSe при нор-
мальних умовах не утворює неперервного ряду 
твердих розчинів. Кристали із вмістом Sn x≤0,43 
мол.% володіють кубічною, а із x>0,08 мол.% 
ромбоедричною граткою. Тому проведений вище 
аналіз залежностей Cij(Т) вказує на те, що вияв-
лені аномалії можуть бути пов'язані із структур-
ним фазовим переходом у досліджуваному твер-
дому розчині. Беручи до уваги те, що структурні 
фазові переходи супроводжуються процесами 
зміни енергії коливань атомів у кристалічній грат-
ці, нами проведені вимірювання коефіцієнта за-
тухання ультразвуку за методикою загального 
датчика- перетворювача [2] в межах температур 
93-293 К на тих самих зразках, орієнтованих за 
напрямками [100] і [110], на яких проводились 
вимірювання швидкості. Температурні залеж-
ності декремента затухання Q-1(T) наведені на 
рис.2, де в межах 140-170 К існують піки внаслі-
док поглинання енергії коливань, що незалеж-
но підтверджує структурний фазовий перехід у 
твердому розчині Pb0,65Sn0,35Se. 

Відомо [3,4], що фазовий перехід із β- фази 
(кубічна структура типу NaCl) у γ-фазу із ромбо-
едричною структурою типу GeS спостерігається 
у сполуці Pb0,59Sn0,41Se, де досліджувались тем-
пературні залежності питомого опору, постійної 
Холла, залежність періоду гратки від тиску. В та-
ких кристалах область існування фазового пере-
ходу має межі 150-250 К при нормальному тиску 
[4]. Фазовий перехід виявлений для тих самих 
зразків і в умовах гідростатичного стиску до P= 
=0,1-0,5 ГПа при T=300 К авторами праці [5], 
які також дослідили тверді розчини Pb1-xSnxSe 
(x=0,41 мол.%) рентгенографічно. Ними запропо-
нований зсувовий механізм перебудови криста-
лічної гратки при переході β-фази у γ-фазу, при 

якому період кристалічної гратки aγ γ-фази при-
близно рівний подвоєному періоду аβ  β-фази 
(аγ≅2aβ), а період гратки ромбоедричної фази 
bγ≅cγ≅aβ 2 . Рентгенографічні дослідження твер-
дого розчину Pb0,59Sn0,41Se проводилися також 
в роботі [6], де було виявлено фазовий перехід у 
межах 210-300 К для відпалених і не відпалених 
зразків. На жаль, в літературі відсутні будь-які 
дані про вивчення фазових переходів у твердих 
розчинах Pb0,65Sn0,35Se. 

Порівняння температурних меж існування фа-
зового переходу у твердих розчинах Pb1-xSnxSe 
вказує на те, що зменшення вмісту олова суттє-
во впливає на низькотемпературну нестійкість 
його кристалічної гратки, особливо понижуючи 
верхню температурну межу фазового переходу на 
80-120 К в залежності від термообробки зразків. 

Проведені нами дослідження також незалежно 
підтверджують запропонований у [5] зсувний 
механізм фазового переходу. Дійсно, в області 
існування фазового переходу у Pb0,65Sn0,35Se 
величина макроскопічного модуля зсуву G, який є 
оберненою величиною до мікроскопічного мо-
дуля поперечного зсуву C44, різко зростає при 
пониженні температури, в той час як модуль по-
здовжньої жорсткості майже не змінюється. Вод-
ночас спостерігається різке зростання декремен-
та затухання, що відповідає піку на залежності 

 при розповсюдженні повздовжньої і ква-
зіповздовжньої мод коливань у напрямку [100] з 
відповідною поляризацією коливань. У даному 
випадку вектор поляризації збігається із напрям-
ком зсувових напруг і пружна хвиля ніби стиму-
лює фазовий перехід. Тому інтенсивність погли-
нання енергії набагато більша, ніж у випадку роз-
повсюдження поперечної моди коливань, де век-
тор поляризації перпендикулярний до напрямку 
зсуву, про що й свідчить значно менша висота 
піка на амплітудній залежності . 

)(1 TQ−
l

)(1 TQ−
l

Оцінка фактора пружної анізотропії β-фази 
твердого розчину Pb0,65Sn0,35Se при температурі 
293 К і ромбоедричної γ-фази при 113 К за спів-
відношенням A=2C22/(C11-C12) дає величини 0,95 
і 1,1 відповідно, що узгоджується із анізотропією 
структури. Крім того, беручи до уваги, що фа-
зовий перехід супроводжується значною зміною 
функції спектрального розподілу частот g(ω) вна-
слідок "розм'якшення" поперечних мод коливань 
атомів, була проведена оцінка комбінованого 
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пружного модуля С=(С11-С12)/2 як міри нестій-
кості кристалічної гратки відносно деформації 
зсуву. Його величина виявилась 15,5, 16 і 15 для 
температур 293, 163 і 113 К відповідно. Макси-
мальне значення С=16 відповідає температурі 
фазового переходу при який кристалічна гратка 
твердого розчину Pb0,65Sn0,35Se максимально не-
стабільна відносно зсувових деформацій, які є 
причиною виявленого фазового переходу. 

Рис.2. Температурна залежність логарифмічного 
декремента затухання: кавазіповздовжня мода (1), 
поперечна мода (2), поздовжня мода (3) коливань. 
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ПАРАМЕТРИ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ МЕТАЛІВ ПРИ ОХОЛОДЖЕННІ 

Стаття присвячена теоретичним дослідженням електричних та механічних параметрів для по-
верхонь металів у твердому стані при охолодженні для температур T=[300 K, 0]. 

Тhe article contains the theoretical investigations of mechanical and electrical phenomena in deform-
able solid surface of metals аt the freezing in temperature gebit T=[300 K, 0]. 

Для теоретичного обгрунтування принципів 
діагностики стану поверхневих шарів металів у 
процесі температурних змін доцільно використо-
вувати модельні зображення у рамках 
нерівноважної термодинаміки та фізики 
поверхні [1,2]. Методика визначення поверхневої енергії 

Розглянемо зразок металу в неактивному не-
поляризованому газовому середовищі, напри-
клад, повітрі. Нехай область x>0 займає метал, 
а x<0 – повітря (x,y,z – декартові координати). 

Поверхневий натяг sh подамо у вигляді [1] 

∫ ⋅=
h

yh dxss
0

,    .               (1) xy ss =

Тут h – ефективна товщина поверхневого шару, 
яку оцінимо з умови 

0=+ psy  (p=100 кПа – атмосферний тиск).   (2) 
Компоненти механічних напруг sx і sy знаходи-
мо з рівнянь стану [1]  
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де sij, eij – компоненти тензорів напруг σ̂  і де-
формацій (i,j=1,2,3, s11=sx, s22=sy), b, k – харак-
теристики матеріалу, dij – символи Кронекера, 
e – перший інваріант тензора деформацій; ρ – 
густина матеріалу; ωv, ω – просторова і масова 
густини електричного заряду відповідно, E, n – 
пружні сталі, ϕ=F–F0 – відхилення модифікова-
ного потенціалу F електричних зарядів від його 

рівноважного значення F0 в об'ємі тіла далеко 
від поверхні; Ψ – скалярний потенціал напруже-
ності електричного поля. (∆Ψ – зміна потенціалу 
Ψ у межах подвійного електричного шару на 
границі металу). Зокрема [1],  

2
0

0
kε

ω
=∆Ψ ,  2

0
00

2

)exp(2

k

kZ
F b

ε

−−
ω= . 

Тут F0=(Mm-1–Mm)/(zm-1–zm) – модифікований 
хімічний потенціал електронів провідності на 
границі метал–неактивне неполяризоване газове 
середовище (сухе повітря); ω0 – густина електро-
нів провідності в глибині металу далеко від по-
верхні; Mm, Mm-1 – хімічні потенціали іонів ос-
новної речовини (m), які утворюють гратку, і 
електронів провідності (m–1); m – загальна кіль-
кість хімічних компонент, включаючи електрони 
провідності (m–1), домішки, а також атоми в 
іонізованому стані; zm, zm-1 – електричні заряди 
одиниці маси кожної компоненти; Zb – зміщен-
ня подвійного електричного шару на поверхні 
тіла (ширина подвійного шару) [1] 
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Ev – робота виходу електрона з металу; Ef – енер-
гія Фермі; kf – хвильовий вектор Фермі. 

Співвідношення для поверхневої енергії g 
подамо у вигляді [1] 
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теристика матеріалу зразка, z=g1/g – доля елек-
тричної складової у поверхневій енергії. 

Механічні параметри стану sx і sy у поверхне-
вому шарі тіла знаходимо, використовуючи рів-
няння рівноваги 0ˆ =Ψ∇ρω−σ∇  [1] і розвинувши 
напруження та деформації в ряд за малим пара-
метром bm=bF0, обмежившись членами другого 
наближення. Розрахунки для металів (срібла, мі-
ді, нікелю тощо) показали, що внесок нульового 
наближення складає 40÷50%, першого – 50÷60%, 
другого – 4÷6%, третього – менше 1%. Комп'ю-
терні розрахунки включають три наближення 
розкладу за малим параметром.  

Запишемо умову мінімуму поверхневої енер-
гії g в рівноважному стані [1] 

0
( )21 =

∂

ξ+∂
=

∂
∂

k
gg

k
g .                 (4) 

Співвідношення (1–4) задають систему чотирьох 
рівнянь для визначення фізичних ξ, b, k і гео-
метричної h характеристик поверхневого шару. 

Оцінку поверхневої енергії та її змін під час 
навантаження для металів (срібла, нікелю, міді 
тощо) можна здійснити за допомогою співвідно-
шень (1–4). Розв'язання системи рівнянь (4) про-
ведено чисельно методом атомних взаємодій [3], 
враховуючи радіально симетричний потенціал 
центральних сил uab за Борном-Маєром [4]:  
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Тут q – електричний заряд частинок, Rab – від-
стань між частинками "a" і "b", cab, dab, bab – 
постійні, rq – параметр "жорсткості" [4]. У роз-
рахунках нехтували кінетичною енергією атомів, 
а потенціальну енергію оцінювали методами су-
мування по статичній гратці. Розраховуючи змі-
ни поверхневої енергії g, врахували поправки 
на неідеальність кристала [3] (наявність границь 
зерен, дислокацій і т.д.), а також на екрануван-
ня парних потенціалів в околі поверхні [5]. 

Для міді на основі обчислювального експери-
менту з використанням системи рівнянь (1–4), а 
також числових значень констант [2,6–9] вияв-
лено, що під час навантаження до границі теку-
чості параметри k, ξ, b, F0 можна вважати прак-
тично постійними [1], якщо температура T зов-
нішнього середовища незмінна. 

Дослідимо поведінку параметрів k, ξ, b, F0 для 
металів Cu, Ag, Ni, Al при охолодженні в рамках 
температурного діапазону T=[300 К, 0]. Особли-

вість групи Cu, Ag, Ni, Al у тому, що для них з 
літератури відомо дані про числові значення g, 
sh [2,6] і що для кожного з цих металів параметри 
g і sh не дорівнюють один одному (g≠sh). 

Результати числових розрахунків 
Використовуючи дані про зміни в діапазоні 

температур T=[300 К, 0] поверхневого натягу sh 
(збільшення на 7,08 %), поверхневої енергії g 
(збільшення на 9,26 %), модуля Пуассона n (зме-
ншення на 1,87 %), модуля Юнга E (збільшення 
на 4,6 %), розраховано характеристики темпера-
турного ефекту для міді (табл.1,2). Необхідні для 
розрахунків експериментальні дані та фізичні ха-
рактеристики металів наведено у працях [2,6–9].  

Числові розрахунки на основі рівнянь (1–5) 
досить складні та громіздкі. Для їх вдосконален-
ня використано сучасне математичне забезпе-
чення на ПЕОМ, зокрема програми символьної 
математики: Derive, MathCad, MathLab, Maple, 
Mathematica [10–12], а також DELPHI [13] – се-
редовища для розробки інформаційних систем. 
Це дозволило оптимізувати процедуру обчислень 
і скоротити час виконання розрахунків для оцін-
ки характеристик температурного ефекту, зокре-
ма, для зразків із міді, срібла, нікелю та алюмі-
нію, майже вдвічі. 

На основі розрахунків встановлено, що в діа-
пазоні T=[300 К, 0] порівняно з поверхневою 
енергією модифікований хімічний потенціал 
електронів провідності F0 за абсолютною вели-
чиною зменшився на 54,9 % (δF=δF0/δg=0,549), 
параметр ξ збільшився на δξ=δξ/δg=0,23, пара-
метр k зменшився на δk=δk/δg=0,292, параметр 
z зменшився на δz=δz/δg=0,0656, а параметр b 
зменшився на δb=δb/δg=0,5. Цікаво, що у пер-
шому випадку (δn=δE=0) у діапазоні T=[300 К, 0] 
параметр ξ зменшується, а в другому – навпаки, 
зростає. 

Більш детальний аналіз аналогічних даних 
для проміжних температур (250 К, 200 К, 100 К, 
50 К) дозволив встановити, що залежність пара-
метрів ∆Ψ, F0, ξ, k, z, b від T практично лінійна. 

Аналогічні таблиці отримано для срібла, ніке-
лю та алюмінію. Абсолютні значення фізичних 
характеристик металів Ag, Ni, Al, Cu і їх відхи-
лення у процесі охолодження, а також поверх-
нева енергія g і коефіцієнти теплового розширен-
ня α [9] подані у табл.6. На основі обчислюваль-
ного експерименту виявлено, що безрозмірне 
відношення η (6) незначно змінюється з темпе- 
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Параметри поверхневих шарів металів при охолодженні 

Таблиця 1. Фізичні характеристики міді без врахування змін модулів Пуассона та Юнга у процесі зменшення температури  
T, K g, Дж/м2 sh, Н/м k, м–1 – b, В-1 – F0, В ξ z 
300 1,62 2,12 1,5699⋅1010 0,1659 4,130 17,545 0,8238 
150 1,6953 2,1953 1,5470⋅1010 0,1650 4,241 17,362 0,8212 

0 1,77 2,27 1,5454⋅1010 0,1641 4,349 17,180 0,8188 
 δg δs δk δb δF δξ δz 

 0,0926 0,764 0,168 0,1209 0,5728 0,2248 0,0258 

Таблиця 2. Фізичні характеристики міді з врахуванням змін модулів Пуассона та Юнга у процесі зменшення температури 
T, K n E, МПа k, м-1 ∆Ψ, В – b, В-1 – F0, В ξ z 
300 0,34 110 1,5699⋅1010 6,198 0,1659 4,130 17,545 0,8238 
150 0,33676 112,53 1,5479⋅1010 6,376 0,1620 4,236 17,735 0,8212 

0 0,33363 115,06 1,5273⋅1010 6,549 0,1583 4,340 17,918 0,8188 
 δn δE δk δΨ δb δF δξ δz 
 0,2023 0,4968 0,293 0,800 0,4979 0,5492 0,2296 0,0655 
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Таблиця 3. Фізичні характеристики срібла з врахуванням змін модулів Пуассона та Юнга у процесі зменшення температури  

T, K g, Дж/м2 sh, Н/м n E, МПа –b, В-1 k, м-1 – F0, В ∆Ψ, В ξ z 
300 1,11 1,4932 0,37 77 0,1588 1,385⋅1010 3,7358 5,508 19,304 0,838 

0 1,23 1,6132 0,362 81,66 0,1497 1,343⋅1010 3,9551 5,864 19,978 0,831 
 δg δs δn δE δb δk δF δΨ δξ δz 
 0,1081 0,743 0,20 0,56 0,5437 0,2849 0,5333 0,598 0,3227 0,081 

Таблиця 4. Фізичні характеристики нікелю з врахуванням змін модулів Пуассона та Юнга у процесі зменшення температури  
T, K g, Дж/м2 sh, Н/м n E, МПа –b, В-1 k, м-1 – F0, В ∆Ψ, В ξ z 
300 2,297 4,642 0,3 210 0,259 2,296⋅1010 4,5 6,271 9,97 0,87 

0 2,867 5,212 0,287 218,7 0,237 2,147⋅1010 5,069 7,170 7,531 0,852 
 δg δs δn δE δb δk δF δΨ δξ δz 
 0,248 0,4948 0,181 0,1671 0,3456 0,2615 0,5097 0,578 0,324 0,085 

Таблиця 5. Фізичні характеристики алюмінію з врахуванням змін модулів Пуассона та Юнга у процесі зменшення тем-
ператури  

T, K g, Дж/м2 sh, Н/м n E, МПа –b, В-1 k, м-1 –F0, В ∆Ψ, В ξ z 
300 1,216 1,2587 0,34 106,8 0,318 2,932⋅1010 2,514 3,800 18,638 0,770 

0 1,449 1,4915 0,338 114,3 0,298 2,761⋅1010 2,801 4,284 18,034 0,773 
 δg δs δn δE δb δk δF δΨ δξ δz 
 0,191 0,9661 0,037 0,3368 0,332 0,3053 0,595 0,666 0,1694 0,024 

Таблиця 6. Абсолютні значення деяких фізичних характеристик металів, їх відхилення у процесі охолодження та їх 
порівняння з коефіцієнтом теплового розширення α 

 α1 g1 δξ δΨ η δη, %
Al 26 1,216 0,169 0,666 18,94 4,37 
Cu 17 1,62 0,230 0,800 9,568 1,04 
Ni 13 2,297 0,324 0,578 5,584 0,189
Ag 19 1,1 0,323 0,598 9,902 0,99 

Тут 

cα
α

=α1 , , 1610 −=α Kc
cg

gg =1 , , 2Дж/м1=cg
∆Ψ
ξη

=η
0kF

bzgc , ηс=1012 м⋅В2/Кл – розмірна константа.  (6) 
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ратурою в діапазоні T=[300 К, 0]. У табл.6 пода-
но максимальні відхилення δη від значень η у 
процесі охолодження для кожного металу. 

Встановлено, що для чотирьох металів Ag, Ni, 
Al, Cu відносні зміни параметрів δΨ, δF, δb, δk, 
δξ, δz менші за одиницю, зокрема δΨ>δF>δb>δz. 
Характер зміни параметрів ∆Ψ, F, b, ξ, k, z при 
охолодженні для Ag, Ni, Al аналогічний як і для 
міді. Виняток складають тільки два параметри ξ 
та z. У діапазоні T=[300 К, 0] для Al, на відміну 
від інших металів, ξ зменшується, а z зростає 
(табл.5). З аналізу числових даних (табл.6) мож-
на зробити висновок, що найбільш чутливими 
щодо зміни поверхневої енергії є параметри ∆Ψ, 
F, тобто числові значення відношень δΨ, δF для 
представлених чотирьох металів Cu, Ag, Ni, Al 
є більшими порівняно з δb, δk, δξ, δz. 

Висновки 
Запропоновано математичну модель і систе-

му співвідношень для оцінки зміни параметрів 
приграничних шарів металів у температурному 
діапазоні T=[300 К, 0] з урахуванням зміни мо-
дулів Пуассона та Юнга. Для перевірки співвід-
ношень моделі використано відомий метод атом-
них взаємодій з врахуванням радіально симет-
ричного потенціалу центральних сил за Борном-
Маєром. Відповідна перевірка для Cu, Ag, Ni, Al 
підтвердила достовірність моделі, в основі якої 
лежать співвідношення (1–4). 

Суттєва відмінність між значеннями δk, δb, δz 
для міді у двох таблицях (табл.1,2) свідчить про 
те, що змінами модулів Юнга та Пуассона у про-
цесі охолодження для оцінки відхилень фізич-
них параметрів поверхневого шару металів ігно-
рувати не можна. Аналогічні результати отри-
мано і для Ag, Ni, Al. 

Встановлено, що поведінка параметрів, які 
характеризують зміни поверхневої енергії мета-
лів Cu, Ag, Ni, Al для температурного діапазону 
T=[300 К, 0] аналогічна, хоча для кожного мета-
лу можна виділити певні особливості, зокрема: 

а) для алюмінію на відміну від інших металів 
при охолодженні T=[300 К, 0] зменшується ξ і 
зростає z; 

б) для алюмінію температурний коефіцієнт 
лінійного розширення α найбільший, відношен-
ня δF максимальне, а δξ і δz приймають най-
менші числові значення порівняно з аналогіч-
ними коефіцієнтами для Cu, Ag, Ni; 

в) для нікелю температурний коефіцієнт лі-
нійного розширення α найменший і відношення 

δξ і δz набуває найбільші числові значення по-
рівняно з аналогічними коефіцієнтами для Cu, 
Ag, Al; 

г) для срібла, густина ρ якого  найбільша, по-
рівняно з Cu, Ni, Al (ρAg=10500 кг/м3), макси-
мальне значення набуває відношення δb. 

Як видно з табл.6, метали Ni, Al, Cu утворю-
ють групу, в якій фізичні характеристики зміню-
ються у відповідності з певними закономірнос-
тями параметрів α і g. Виняток становить сріб-
ло, а серед параметрів для Ni, Al, Cu у загальну 
схему змін не вкладається δb. 

Відношення η (6) можна використати для на-
ближеної оцінки зв'язку між параметрами тер-
модинамічного стану, енергетичними і фізични-
ми характеристиками поверхневих шарів інших 
металів та їх сполук при температурних змінах 
у досить широкому діапазоні.  

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Юзевич В.М. Критерії міцності твердого тіла з ура-
хуванням розмірного ефекту і впливу середовища // 
Фiзико-хiмічна механіка матеріалів. - 1999. - №2. - 
С.80-85. 

2. Eustathopoulus N., Joud J.-C. Interfacial tension and 
adsorption of metallic systems // Current Topics in 
Material Science. - 1980. - 4. - P.281-360. 

3. Price C.W., Hirth J.P. Surface energy and surface stress 
tensor in an atomistic model // Surface science. - 1976.- 
57, No2. - P.509-522. 

4. Макмиллан Н. Идеальная прочность твердых тел / 
Атомистика разрушения. Сб.статей.Сост. А.Ю.Иш-
линский. - М.: Мир, 1987. - С.35-103. 

5. Mostoller M., Rasolt M. Pair potentials at simple me-
tal surfaces // Physics letters. - 1982. - 88A, No.2. - 
P.93-96. 

6. Мезен Л.З., МартонД., Гибер Я. Новые методы рас-
чета поверхностной свободной энергии твердых 
тел. II. Расчет на основании поверхностной свобод-
ной энергии твердой фазы // Журнал физической 
химии. - 1978. - 52, №4. - С.850-853. 

7. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела - М.: 
Наука, 1978. 

8. Поверхностные свойства твердых тел / Под. ред. 
М. Грина. - М.: Мир, 1972. 

9. Таблицы физических величин: Справочник. - М.: 
Атомиздат, 1976. 

10. Глинський Я.М. Практикум з інформатики. - 
Львів: Підприємство “Деол”, 1998. 

11. Дудзяний І.М. Використання пакету Mathematica. - 
Львів: ЛДУ ім.І.Франка, 1997. 

12. Дудзяний І.М., Притула М.М. Використання пакету 
Maple V Power Edition. - Львів: ЛДУ ім.І.Франка, 
1999. 

13. Дудзяний І.М. Сучасні засоби розробки інформа-
ційних систем. DELPHI - як середовище для роз-
робки інформаційних систем. - Львів: ЛДУ імені 
І.Франка, 1998. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 92. Фізика.Електроніка. 40



 
УДК 621.382.2 

© 2000 р.  Я.М. Барасюк,  Є. Белтовська-Леман*,  М.В. Демич,  
В.П. Махній,  І.В. Малімон,  В.М. Склярчук 

Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці 
*Інститут металургії і матеріалознавства Польської АН, Краків 

МЕХАНІЗМИ  ПРОХОДЖЕННЯ  ПРЯМОГО  СТРУМУ   
У  ПОВЕРХНЕВО-БАР'ЄРНИХ  ДІОДАХ  НА  ОСНОВІ  

ВИСОКООМНОГО  n-CdTe 

Проведений аналіз особливостей прямих вольт-амперних характеристик діодів, виготовлених 
пульверизацією провідних плівок ІТО на високоомні кристали телуриду кадмію електронної 
провідності. 

The features direct of current-voltage characteristics of diodes made by pulverization of ITO 
conductive films on high-resistance n-CdTe crystals are analyzed. 

Великі атомний номер та густина у поєднанні з 
високою радіаційною стійкістю телуриду кадмію 
роблять його перспективним для створення детек-
торів іонізуючих випромінювань. Хоча на даний 
час виготовлено цілу низку бар'єрних структур 
різного типу, основна увага дослідників та роз-
робників зазначених приладів зосереджена на 
резистивних детекторах [1]. Для забезпечення у 
них при кімнатних температурах високого спів-
відношення сигнал/ шум звичайно використову-
ють високоомні кристали телуриду кадмію. Ос-
танні придатні також для створення випрямляю-
чих структур з товстим бар'єром, оскільки йо-
го товщина визначається рівнем легування ба-
зової області діода. Широка область просторо-
вого заряду (ОПЗ) сприяє ефективному розді-
ленню носіїв заряду, народжених іонізуючими 
частками, особливо високоенергетичними, для 
яких довжина поглинання велика [2]. Отже, ви-
користання високоомного матеріалу при виготов-
ленні бар'єрних детекторів дозволяє насампе-
ред розширити спектральний діапазон їх чутли-
вості в область більших енергій. Визначення 
інших позитивних рис таких діодних структур 
вимагає детальних досліджень їх основних фі-
зичних властивостей. Дана робота присвячена 
вивченню механізмів формування прямого 
струму у контактах ITO-nCdTe. 

Спеціально не леговані кристали вирощені ме-
тодом Бріджмена і в області кімнатних темпера-
тур мали низьку (10-6-10-5 Ом-1см-1) електронну 
провідність. Вирізані з монокристалів підкладки 

розміром 4×4×1 мм3 проходили механічне і хіміч-
не полірування, після чого на одну з більших сто-
рін наносився шар ІТО. Для його синтезу вико-
ристовувався метод пульверизації з піролізом при 
температурах 450-550°С. Омічні контакти ство-
рювались вплавленням наважок індію на проти-
лежну сторону підкладки при 150°С впродовж 
30-60 с. Структури мали яскраво виражені діодні 
характеристики і помітну фоточутливість при 
освітлені вольфрамовою лампою через прозору 
плівку ІТО, яка у даному випадку відіграє роль 
випрямляючого контакту. 

Оцінки показують, що при кімнатній темпера-
турі концентрація вільних електронів складає 
n0≈1010-1011 см-3, а енергетична відстань рівня 
Фермі від дна зони провідності Fn≈0,35 еВ. Тов-
щину бар'єра d можна розрахувати за допомогою 
відомих виразів, якщо вважати хід потенціалу 
параболічним [3]. Для заданих значень n0 отри-
маємо, що d0≈(1-3)⋅10-2 см, тобто ОПЗ є досить 
широкою. Це приводить до низки особливостей 
механізмів формування прямого струму, які роз-
глянемо детальніше. Початкові ділянки прямих 
вольтамперних характеристик описуються відо-
мим виразом Саа-Нойса-Шоклі [3-5] 

( )[ ]1/exp0 −= nkTeVII grgr ,  (1) 

де  – генераційно-рекомбінаційний струм від-
січки при V=0. Зауважимо, що коефіцієнти ідеа-
льності у всьому досліджуваному температур-
ному діапазоні n≈2. 

0
grI
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Рис.1. Прямі ВАХ контакту ІТО-nCdTe. Пунктирні лінії відповідають залежностям І~exp(eV/2kT). На врізці – мо-
жлива енергетична діаграма контакту у рівновазі. 

Водночас, максимальні прямі напруги, при 
яких ці залежності виконуються, не перевищують 
0,2 В (рис.1). Врахування послідовного опору 
діода не врятовує ситуацію, оскільки після цієї 
операції експериментальні точки все одно не 
вкладаються на очікувану залежність (1). З іншо-
го боку прямі ВАХ при V≥0,2 В не описуються 
виразами, які характерні для процесів захоплення 
глибокими рівнями [4]. У зв'язку з цим постає 
питання з'ясування причин таких аномалій. 

Першочергова задача при цьому – знаходження 
висоти потенціального бар'єра структури. Слід 
розрізняти висоти бар'єра зі сторони напівпровід-
ника ϕ0n та випрямляючого контакту ϕ00. На вста-
вці рис.1 видно, що ϕ00=ϕ0n+Fn, де Fn – енер-
гетичне положення рівня Фермі у квазінейтраль-
ній області діода. Зауважимо, що через слабку 
провідність бази використання ємнісних мето-
дів та ВАХ в області її лінійності для знаходження 
висоти бар'єра не приносить бажаних результатів. 
Тому проведемо оцінку її значення, використо-
вуючи інші підходи. Відомо, що для поверхнево-
бар'єрних діодів (ПБД), до яких власне і належить 
досліджувана структура, прямий рекомбінаційний 
струм спостерігається за умови, коли ϕ00 більша 
за половину ширини забороненої зони Eg/2 напів-
провідника [5]. Якщо рекомбінація йде через рівні 
з Et≈Eg/2, то залежність типу (1) спостерігається 
тільки для напруг, які обмежуються нерівністю 

gEeV −ϕ≤ 002 .  (2) 

Підставивши дослідні значення V≈0,2 В, отри-
маємо при 300 К для ϕ00≈0,95 еВ, що більше від 
Eg/2≈0,75 еВ. Отже, на поверхні телуриду кадмію 
утворюється інверсійний шар, який і забезпечує 
протікання рекомбінаційних процесів до певних 
прямих напруг. Висота бар'єру зі сторони напів-
провідника становить ϕ0n=ϕ00-Fn≈0,6 еВ і помітно 
менша за Eg/2. Величину ϕ0n можна також оціни-
ти іншим способом, враховуючи те, що макси-
мальне значення напруги холостого ходу Voc 
при освітленні діода складає близько 0,7ϕ0n [5]. 
При кімнатних температурах Voc досліджуваних 
контактів досягає 0,4 В, тому ϕ0n≈0,6 еВ, що узго-
джується з величиною ϕ0n, отриманою раніше. 
Отже, можна стверджувати, що початкові ділян-
ки прямих ВАХ структур ІТО-nCdTe дійсно ви-
значаються рекомбінацією носіїв в ОПЗ через 
глибокі рівні, які знаходяться поблизу середини 
забороненої зони. Правильність такого висновку 
підтверджується також температурною залежніс-
тю параметра , який згідно з теорією [4] пови-

нен описуватись виразом . 
Експериментальна залежність у координатах 
ln  – 103/T апроксимується прямою (рис.2), на-
хил якої відповідає енергії ~1,6 еВ, що узгоджу-
ється з Eg телуриду кадмію при 0 К. 

0
grI

( )kTEI ggr 2/exp~0 −

0
grI
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 Механізми  проходження  прямого  струму  у  поверхнево-бар'єрних  діодах 
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Рис.2. Температурні залежності параметру  (1) і 

прямого струму при V=0,8 В (2) контакту ІТО-nCdTe. 

0
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Перехід ВАХ при великих прямих V до більш 
слабкої порівняно з експоненціальною залежні-
стю може спричинятись процесами захоплення. 
У цьому випадку вона повинна описуватись за-
лежністю типу [4] 

( mVVI 0~ − ) ,                         (3) 
де m може набувати значень 3/2, 2 або 4 у залеж-
ності від ролі областей структури у процесах за-
хоплення, а V0 – характеристична напруга. Згідно 
з теорією [6] залежність (3) з m=4 реалізується 
при монотонному розподілі інжектованих носіїв у 
широкій високоомній області. 

Експериментальні ВАХ (рис.3) непогано узго-
джуються з виразом (3), якщо вважати m=4. Хоча 
дані приведені тільки для кімнатної температури, 
узгодження спостерігається також і при інших T. 
Він у певній мірі задається центрами захоплення, 
енергетичне положення яких може бути знайдене 
з температурної залежності струму на степеневій 
ділянці ВАХ при постійній напрузі [6]. Як видно з 
рис.2, експериментальні значення струму при 
V=const добре укладаються на пряму лінію, яка 
побудована у координатах lnI – 103/T. 

Знайдена з її нахилу енергія активації стано-
вить ~0,4 еВ, однак природа цього рівня невідома. 
Вияснення даного питання складає окрему зада-
чу, яка виходить за рамки цієї роботи. 

Отже, наведені результати свідчать про те, що 
прямий струм досліджуваних структур обумов-
лений процесами рекомбінації в ОПЗ діода та 
захоплення глибокими рівнями у високоомній 
області. 

I1/4⋅10, А1/4

1 V, В3 5

1,0

0,5

1,5

 
Рис.3. Зіставлення прямих ВАХ контакту ІТО-nCdTe 
з виразом (3) при 300 К. 

Робота виконана у рамках українсько-поль-
ського співробітництва при частковій підтримці 
Міністерства освіти і науки України (проект 
2M/233-99). 
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МОЖЛИВОСТІ  ВИКОРИСТАННЯ  ТВЕРДИХ  РОЗЧИНІВ  Cd1-xMnxTe 
ЯК  МАТЕРІАЛУ  ДЛЯ  ФОТОПРИЙМАЧІВ 

Повідомляється про фотоелектричні властивості монокристалів Cd1-xMnxTe різного складу 
(х=0÷0,3) і діодних структур на їхній основі. Значення ширини забороненої зони Еg, знайдене з 
кривих оптичного поглинання Cd1-xMnxTe, добре корелюють із вмістом Mn, що задається у процесі 
виготовлення матеріалу. Поверхнево-бар'єрні структури, отримані вакуумним напилюванням Al, 
мають чітко виражені діодні властивості. Спектри фоточутливості діодів, як і фотопровідність 
Cd1-xMnxTe монокристалів, у довгохвильовій області обмежені енергією фотонів hν=Eg=1,5-1,87 еВ 
(для різних х), а у короткохвильовій - заходять в область hν<3 еВ. 

The photoelectric properties of Cd1-xMnxTe single crystals and Al-Cd1-xMnxTe diode structures for 
different contents of Mn in alloys reported. The bandgap values obtained from the optical absorption 
curves are in agreement with Mn content predetermined by material preparation process. The surface-
barrier structures fabricated by vacuum evaporation of Al have well-defined diode properties. Diode 
responsivity spectra as well as photoconductivity of Cd1-xMnxTe single crystals are restricted by pho-
ton energy hν=Eg=1,5-1,87 eV in the long-wavelength region and beyond the hν>3 eV photon energy 
in the-wavelength region. 

Телурид кадмію – одне з найбільше вивчених 
напівпровідникових сполучень елементів II і VI 
груп періодичної системи, яке знаходить засто-
сування в оптичних фільтрах, електрооптичних 
елементах різних пристроїв, детекторах рентге-
нівського і γ-випромінювання [1-3]. При замі-
щенні у гратці CdTe атомів Cd атомами Mn утво-
ряться безперервні тверді розчини Cd1-xMnxTe 
із досконалою кристалічною структурою (при-
наймні до х=0,3-0,4), що привертають увагу до-
слідників перш за все цікавими магнітооптичними 
ефектами й можливістю створення квантових 
структур [4]. Тим часом уведення Mn у CdTe 
помітно змінює ширину забороненої зони, кон-
центрацію власних носіїв і інші параметри напів-
провідника, які визначають характеристики фото-
напівпровідника подібно до того, як це відбува-
ється при заміщенні атомів Ga у GaAs або атомів 
As атомами P у системах AlxGa1-xAs і GaAsxP1-x. 
Останні десятиріччя цим питанням не приділя-
лося достатньої уваги. 

У даному повідомленні подані результати 
дослідження оптичного поглинання і фоточут-
ливості монокристалів Cd1-xMnxTe в інтервалі 
зміни х від 0 до 0,3, а також електричних і фото-

електричних властивостей поверхнево-бар'єрних 
діодів на цьому матеріалі. 
Монокристали та їх оптичні характеристики 
Монокристали Cd1-xMnxTe із різним вмістом 

х (у межах від 0 до 0,3) отримані методом Брідж-
мена з наступним відпалюванням злитків при 
температурі 600° С на протязі 72 годин. Кристали, 
які не були леговані спеціально, мають р-тип про-
відності. Питомий опір, рухливість і концент-
рація дірок, знайдені з вимірів ефекту Хола, 
для трьох складів Cd1-xMnxTe, а також CdTe, 
наведені у таблиці 1. 

Оптичні виміри проводилися на старанно від-
полірованих плоскопаралельних пластинах різ-
ної товщини в межах від 70-80 мкм до 1-1,5 мм 
(для різних інтервалів коефіцієнта поглинання α). 
Спектральні залежності α знаходилися за стан-
дартною методикою з кривих оптичного погли-
нання з урахуванням багатократних відбивань від 
границь поділу [5]. 

Виходячи з того, що в області великих α до-
мінують міжзонні електронні переходи, які у 
Cd1-xMnxTe (як і у CdTe) є прямими й дозволе-
ними, тобто α=(hν–Eg)1/2 [5], залежність α(hν) 
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Таблиця 1. Характеристики Cd1-xMnxTe при 300 К. 

Номера зразків  
Характеристики зразків 

N1 N2 N3 N4 
Вміст Мn, х   0  0,06  0,10  0,30 
Питомий опір, Ом⋅см   3,5⋅102  1,6⋅104  6,3⋅102  3,8⋅105 

Концентр. дірок, см-3  2,2⋅1014  5,6⋅1012  2,0⋅1014  2,7⋅1011 

Рухомість дірок, м2⋅с-1⋅В-1   ~ 80  ~ 70  ~ 50  ~ 60 
Ширина забороненої зони, еВ  1,49  1,58  1,63  1,87 
Тривалість життя, с   7,0⋅10-11  0,6⋅10-11  1,4⋅10-11  3,9⋅10-11 

1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9
0

2⋅10
4
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4
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4
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Рис.1. Криві оптичного поглинання монокристалів 
Cd1-xMnxTe із різним вмістом Mn (див. таблицю 1). 
Штриховими лініями показана залежність α~(hν– 
–Eg)1/2, стрілками – Eg. 
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Рис.2. Криві фотопровідності монокристалів  
Cd1-xMnxTe із різним вмістом Mn (див. таблицю 1). 

на рис.1 побудована у координатах α2 від hν. 
Екстраполяція прямолінійних ділянок до пере-
тину з віссю hν дає у цьому випадку ширину за-
бороненої зони напівпровідника, значення якої, 
отримані в такий спосіб, занесені у таблицю 1. 

Оптичні втрати, які спостерігаються в області 
hν<Eg, можна пояснити флуктуаціями. Зауважи-
мо, що значення Еg для CdTe виявилося таким, 
що дорівнює 1,49 еВ, і добре узгоджується з літе-
ратурними даними [1,4]. і наявністю мікровклю-
чень іншого хімічного складу, структурними де-
фектами різного типу [5,6], причому ці втрати не 
обов'язково пов'язані з поглинанням, але й роз-
сіянням світла, яке не призводить до генерації 
фотоносіїв. 

Для дослідження фотопровідності на пластини 
Cd1-xMnxTe наносилися омічні контакти методом 
хімічного осадження міді з CuSO4 у присутності 
In. Потужність світлового потоку, що падає на 
зразок на виході спектрального приладу, вимірю-
валася за допомогою радіометра Кварц 01 ("ЦКБ 
Ритм", Чернівці, Україна). Для зручності порів-
няння отримані спектри фотопровідності зразків - 
на рис.2 подані нормованими по максимуму. Як 
видно, із збільшенням Mn довгохвильовий край 
чутливості Cd1-xMnxTe зміщується у бік менших 
довжин хвиль відповідно до збільшення Еg. 

Охоплюючи широкий спектральний діапазон, 
фоточутливість усіх зразків заходить також в 
область hν<Eg. Це свідчить про те, що неодно-
рідність складу й дефектність кристалів приво-
дить до виникнення у забороненій зоні напівпро-
відника так званих "хвостів" густини станів, у ре-
зультаті чого міжзонні електронні переходи 
стають можливими і при енергії квантів значно 
менших Eg [5,6]. 

Фоточутливі Cd1-xMnxTe діоди 
Для дослідження фотовольтаїчного ефекту у 

Cd1-xMnxTe кристалах, на яких проводилися оп-
тичні і фотоелектричні виміри, були виготовлені 
поверхнево-бар'єрні структури. Випрямляючий 
контакт створювався вакуумним випаровування 
Al, омічний контакт наносився на протилежному 
боці пластини. Отримані структури мали гарні 
випрямляючі властивості (рис.3): при прямому 
вмиканні струм різко зростає як тільки напруга 
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перевищить 0,3-0,5 В, при оберненому включенні 
при тих же напругах струм залишається менше 
10-9 А (діаметр випрямляючого контакту 0,5 мм). 
При збільшенні вмісту Mn у Cd1-xMnxTe і інших 
рівних умовах (приблизно однаковому питомому 
опорі матеріалу) обернені струми помітно змен-
шуються. 

Спектральні залежності фотоструму корот-
кого замикання фотодіодів, виготовлених на 
Cd1-xMnxTe різного складу, подані на рис.4. Як і 
у випадку фотопровідності монокристалів, чут-
ливість діодних структур припадає переважно 
на область міжзонних переходів. Зауважимо, що 
спектр фоточутливості для Cd1-xMnxTe із х≈0,1 
"обривається" на межі між видимою і інфрачер-
воною областями спектра, тобто для роботи у 
видимій області такий діод має переваги у порів-
нянні з CdTe, а тим більше Si фотодіодом. Фото-
електричний квантовий вихід Cd1-xMnxTe діодів 
можна порівняти за величиною з таким для CdTe 
і складає у максимумі біля 0,3 електрон/фотон, 
чому відповідає чутливість 0,1-0,2 А/Вт (без про-
світлюючих покриттів). 

За результатами електричних вимірів можна 
визначити час життя носіїв у досліджуваному 
матеріалі. На рис.5 прямі I-V характеристики діо-
дів подані у напівлогарифмічних координатах. 
Порівняння експериментальних даних із пунктир-
ними прямими показує, що для кожного з діодів 
є ділянка, що відповідає залежності I~exp(e/2kТ). 
Така залежність характерна для струму, обумов-
леного рекомбінацією носіїв в області просторо-
вого заряду, причому відсічка екстрапольованої до 
перетину з віссю струмів прямолінійної ділянки 
дає для бар'єра Шоткі величину Ir0=SeniW1kТ/τ0Eg 
[7]. Тут S – площа діода, ni – власна концентра-
ція носіїв, τ0 – ефективний час життя носіїв в 
області просторового заряду, W1=(2εε0ϕ0/e2p)1/2 – 
ширина цієї області при V=0, (ε – діелектрична 
проникливість напівпровідника, ε0 – електрична 
постійна, ϕ0 – висота бар'єра, яку для оцінювання 
можна прийняти рівною Еg. 

Концентрацію дірок можна знайти, знаючи їх 
питомий опір і рухливість, ε для CdTe дорівнює 
10,2, ефективні маси електронів і дірок дорів-
нюють відповідно me=0,11m0 і mh=0,35m0 (m0 – 
маса електрона у вакуумі). Отже, визначивши з 
залежностей, поданих на рис.3, відсічку на осі 
струму Ir0, можна знайти час життя τ0. Для різ-

них діодів значення τ0 наведені у таблиці 1. Як 
очевидно, тривалість життя, що визначаються 
концентрацією і перерізом захоплення пасток, це 
величини одного порядку незалежно від складу 
Cd1-xMnxTe (~10-11 с). Ще один важливий пара-
метр фотоприймача, яким є дифузійна довжина 
неосновних носіїв (тут електронів), може бути 
оцінений із співвідношення Ln=(τ0Dn)1/2, де Dn – 
коефіцієнт дифузії електронів, який дорівнює у 
відповідності до співвідношення Ейнштейна 
µn(kТ/e) (µn – рухливість електронів). Приймаю-
чи µn≈103 см2/(с⋅В), одержуємо Ln≈10-5-10-4 см. 
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Рис.3. Вольт-амперні характеристики Al-Cd1-xMnxTe 
діодів із тим же вмістом Mn, що й на рис.1. 
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Рис.4. Спектральний розподіл фотоструму корот-
кого замикання Al-Cd1-xMnxTe діодів із тим же 
вмістом Mn, що й на рис.1. 
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Рис.5. Прямі I-V характеристики діодів у напів-
логарифміичних координатах. Пунктирні лінії від-
повідають залежностям I~exp(e/2kТ). 
Отже, тверді розчини Cd1-xMnxTe (x=0-0,3) є 

фотопровідними матеріалами, довгохвильовий 
край чутливості яких зміщений порівняно з CdTe 
у бік зменшення довжини хвилі відповідно до 
збільшення ширини забороненої зони напівпро-
відника (1,5-1,87 еВ). На контакті Al із Cd1-xMnxTe 
утворюється бар'єрна структура зі спектром чут-
ливості, подібним до спектра фотопровідності 
монокристала, що використовується. Тривалість 
життя носіїв у Cd1-xMnxTe складає величину 
порядку 10-11 с, дифузійна довжина електронів 
10-5-10-4 см, чутливість діодів при нульовому 
зсуві 0,1-0,2 А/Вт. 
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АНІЗОТРОПНИЙ  ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ  ХОЛОДИЛЬНИК 

Розглянуто деякі особливості одновимірної температурної моделі анізотропного термо-
електричного холодильника, виготовленого з однорідного термоелектричного анізотропного 
матеріалу. Здійснено розрахунок стаціонарного температурного поля анізотропного термо-
електричного холодильника з урахуванням неоднорідності термоелектричного матеріалу по 
поперечній термоерс.  

Some peculiarity of the one-demention model of anisotropic thermoelectric coler (ATC) mading 
from homogeneous thermoelectric anisotropic material has been considered. The calculation of the 
stationary temperature field ATC taking into account unhomogeneous thermoelectric material on the 
transverse Seebeck coefficient has been done. 

Анізотропний термоелектричний холодиль-
ник (АТХ), виготовлений з одн рідного ма-
теріалу. 

y
о

Принципова схема АТХ наведена на рис.1. 
Якщо зразок достатньо довгий, то можна вва-

жати, що в середній його частині температура 
T=T(y) [1]. Для складової електричного поля 
вздовж осі 0х можна записати 

dydTjE /121 α+ρ= , 
де ρ і α12 – поздовжній питомий опір і коефіцієнт 
поперечної термоерс, які вважаються постійними. 
Згідно з рівнянням неперервності j=j(y). 

Вздовж осі 0у теж виникає електричне поле, 
обумовлене градієнтом температури 

dydTE /222 α= , 
де α22 – коефіцієнт термоерс вздовж осі 0у, який 
теж вважається постійним. Електричне поле по-
винно бути потенціальним, тобто 

xEyE ∂∂=∂∂ // 21 , 
тому E1=const, оскільки E2 від x не залежить. От-
же, доходимо висновку: якщо температура одно-
вимірна, то E1=const. У цьому наближенні закон 
збереження енергії можна подати у вигляді 

( ) ( ) 0///1 2
121

22 =−α++ dydTEzdyTdzT ,   (1) 

де )  – анізотропна термоелектрична 
ефективність, χ – постійна питома теплопровід-
ність вздовж осі 0у. 

/(2
12 χρα=z

Рівняння (1) необхідно розглядати разом з гра-
ничними умовами 

0)0( TT = ,   T .                (2) bTb =)(

Рис.1. Схема АТХ: зразок АТХ, виготовлений з 
термоелектричного анізотропного матеріалу (1), 
струмопідводи до зразка (2), тонкий діелектричний 
прошарок з високою теплопровідністю (3), термо-
стат при температурі T0 (4), j – густина електричного 
струму вздовж осі 0x, qΠ – густина поперечного 
потоку тепла Пельт’є. 

Загальний розв'язок рівняння (1) має вигляд [2] 

( ) +
−α+− AyEzzT 121 /1

1  

( )( ) BAyEzzT =−α+−+ 121 /1ln ,         (3) 
де А і В постійні інтегрування, які знаходяться 
з граничних умов (2). 

Вважатимемо, що верхня грань АТХ адіаба-
тично ізольована від зовнішнього середовища. 
Цього можна досягти, якщо АТХ розташувати, 
наприклад, у вакуумі. Умова адіабатичної ізоля-
ції така 

012 =α+−
=

bj
by

T
dy
dTx .              (4) 

Використавши умови (2), (4), а також вираз (3), 
отримаємо рівняння 

qΠ j 
0 a 

T0 T0

Tbb

x

T0

2 1 2

3 4 
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 Анізотропний  термоелектричний  холодильник 

( ) +
α−+−
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bEzzTzT

zT

b 1210

0

/1
1

 

( )( ) bb zTbEzzTzT +=α−+−+ 1/1ln 1210 , 
яке зв'язує Tb і E1. У загальному випадку воно 
не має аналітичного розв'язку відносно Tb. У ви-
падку, коли ( ) 10 <<− bTTz , з останнього рівняння 
отримаємо 

( ) −
α−

+
−+−=

bEz
zT

zT
z

TTb
121

0
00 /1

1
1[1  

( )])/(1ln 121 bEz α−− . 
У цьому випадку оптимальне значення параметра 

 складає величину , тому 
мінімальна температура буде 

bEzC )/( 121 α= 0zTC −=

z
zT

TTb
)1ln( 0

min
+

== . 

Якщо , то T . 1 20 <<zT /2
00min zTT −=

Наближення j=const при одновимірному роз-
поділі температури приводить до такого виразу 
для Tmin [3] 

( ) zzTT /121 0min −+= , 

який справедливий для будь-якого z. Для малих 
z, коли 1 , отримаємо 2 0 <<zT

2/2
00min zTTT −= . 

У роботі [3] перевага віддана наближенню j=const, 
яке легше здійснити експериментально. 

АТХ, виготовлений з неоднорідного термо-
електричного анізотропного матеріалу. 

Нехай зразок 1 (рис.1) виготовлений з термо-
електричного анізотропного неоднорідного мате-
ріалу, для якого α12=α12(у), а ρ і χ постійні. Тоді 
для середньої частини достатньо довгого зразка 
(a>>b) закон збереження енергії при умові, що 
кінетичні коефіцієнти не залежать від темпера-
тури, можна записати так: 

02

2
=γ+δ− T

dy
Td , 

де , . Вважатиме-
мо далі, що 

( ) χα=δ //12 jdyd χ=γ /ρ 2j
( )yb/)0y)(12 b(0 α−α+α=α , тобто 

α12 лінійно залежить від координати у, α0 і αb – 
коефіцієнти термоерс при у=0 і y=b відповідно. 
При такому розподілі коефіцієнта термоерс ма-
тимемо ( ) b/0dyd /12 b α−α=α . При граничних 
умовах (2) розв'язок цієї задачі з адіабатично 
ізольованою верхньою гранню матиме вигляд 

yy BeAeyT δ−δ ++δγ= /)( , 
де BTA −δγ−= /0 , 

( )( ) ( )
( ) ( ) b

b
b

b

b
b

b

ejej

jejT
B

δ−δ

δ

δ+χα−δ−χα

δγχα+δ−χαδγ−
=

//

////0 . 

Вираз для температури верхньої грані буде таким: 
( ) ( )( )

( ) bchbshj
bshjT

bT
b

b
b

δδ−δχα

δδγχα+δδγ−
−γ=

/
///

/ 0 . 

Для чисельної оцінки ефекту охолодження по-
трібно задати кінетичні коефіцієнти матеріалу 
зразка – α0, αb, ρ, χ, висоту b, густину струму j, а 
також температуру T0. Вважатимемо αb=10-4 В/К, 
α0=0, ρ=10-3 Ом⋅см, χ=10-2 Вт/(см⋅К), j=20 A/см2, 
T0=300 К. Тоді γ=40 К/см2, δ=0,4 см-2 і матимемо 
Tb=225 К. 

Для АТХ, матеріал зразка якого однорідний, 
при α12=104 В/К, χ=10-2 Вт/(см⋅К), ρ=10-3 Ом⋅см і 
T0=300 К, Tmin=260 К, тобто неоднорідний ма-
теріал дає більш глибоке охолодження. Отже, 
АТХ, виготовлений з неоднорідного термоелек-
тричного анізотропного матеріалу, дає більш гли-
боке охолодження. 

Зауважимо, що розглянутий термоелектрич-
ний лінійно-неоднорідний матеріал повинен спе-
ціально створюватися. Ясно, що технологія його 
виготовлення досить складна. Наприклад, це – 
спеціальним способом деформований або під-
даний впливу, відповідним чином створеного 
неоднорідного магнітного поля, матеріал. Однак 
конкретних пропозицій щодо цієї технології у 
авторів не має. 

Отже, при неоднорідності коефіцієнта α12 
пераметри χ і ρ теж можуть бути неоднорідними. 
Однак така залежність принципово не вплине на 
ефект охолодження. Вона може лише ускладни-
ти математичні розрахунки. 
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ДО  ПИТАННЯ  ПРО  ВИХРОВІ  ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНІ  СТРУМИ  
В  АНІЗОТРОПНОМУ  СЕРЕДОВИЩІ 

Розглянуто ефект стаціонарних вихрових термоелектричних струмів в термоелектрично-
анізотропному середовищі при теплових граничних умовах, що легко реалізувати на практиці. 

The effect of stationary eddy thermoelectrical current in thermoelectricaly anisotropy material under 
thermal boundary conditions, which one realized in practice easy, has been considered. 

На можливість існування вихрових термо-
електричних струмів (ВТС) у термоелектрично-
анізотропних середовищах було указано ще в [1]. 
Досить детальний огляд праць по ВТС подано в 
[2]. Можна навести і інші роботи. Однак у біль-
шості випадків теплові граничні умови, що на-
кладають на середовище настільки складні, що 
їх непросто здійснити. Це стосується, наприклад, 
колових струмів [3,4]. Тому пошук таких тепло-
вих граничних умов, які неважко було б здійс-
нити на практиці – актуальна задача. 

y
q b

1T0 T0 2 

a x45°0
T0

На рис.1 подана термоелектрично-анізотропна 
пластинка, кристалографічна ось якої напрям-
лена під кутом 45° до лабораторних осей 0х, 0у. 
Вважаючи, що матеріал пластинки однорідний і 
кінетичні коефіцієнти не залежать від темпера-
тури, запишемо узагальнені закони електро- і 
теплопровідності так 

,ˆ

,ˆ

jTTq

Tj
rr

r

α+∇χ−=

∇ασ−ϕ∇σ−=
                     (1) 

де σ і χ – питомі електро- і теплопровідність – 
постійні скаляри, α  – тензор термоерс, який у 
нашому випадку має дві компоненти: (α

ˆ
–α⊥)/2 і 

(α+α⊥)/2, α і α⊥ – термоерс вздовж і поперек 
кристалографічної осі, j

r
 і qr  – густини електрич-

ного струму і потоку тепла, ∇ϕ і ∇Т – градієнти 
електричного потенціалу ϕ і температури Т від-
повідно. 

Умову стаціонарності розподілу ВТС в ані-
зотропній пластинці (div j

r
=0) задовольнимо, 

використавши потенціал Лукоша [5] 

,1 y
Hj
∂
∂

=   .2 x
Hj
∂
∂

−=                  (2) 

Рис.1. Термоелектрично-анізотропна пластинка. 

Виключивши за допомогою (2) потенціал ϕ з ви-
разів для j1 і j2, одержимо рівняння  
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H ,     (3) 

де α12=(α-α⊥)/2. 
Далі вважатимемо, що анізотропна пластинка 

електроізольована, тобто нормальні до границі 
компоненти струму дорівнюють нулю або, що 
теж саме, H(x,y)=0 на границі. 

Поряд з (3) необхідно розглядати також рів-
няння теплопровідності, що випливає з закону 
збереження енергії в стаціонарному випадку 

0)div( =ϕ+ jq
rr .                     (4) 

У працях [1,5], а також в інших працях, доведено, 
що (4) за умови ізотропності питомої теплопро-
відності, наближено можна записати так 

02

2

2

2
=

∂

∂
+

∂

∂

y
T

x
T .                     (5) 

Співвідношення (5) розглянемо при умовах рис.1 

0)0,(),(),0( TxTyaTyT === , 
qbxq =),(2 .                         (6) 

Розв'язок теплової частини задачі (5), (6) такий 
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 До  питання  про  вихрові  термоелектричні  струми  в  анізотропному  середовищі 

∑
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де , . З ураху-
ванням виразу (7) рівняння (3) матиме такий 
вигляд 
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де ρ – питомий опір. Розв'язок рівняння (8) шу-
каємо у вигляді 

∑
∞

=
δΦ=

1
)sin()(),(

n
nn xyyxH .         (9) 

Умови 0  виконуються автома-
тично. Підставивши (9) у (8), одержимо: 
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Розв'язок рівняння (10) легко знайти методом 
варіації постійних, який з урахуванням граничних 
умов Фn(0)=Фn(b)=0 можна зобразити так 









δ

δ
δ

−δ
δχρ

α
=Φ )sh(

)sh(
)ch(

)ch(
)ch(

)( 12 y
b
b

byy
b

Eq
y n

n

n
n

n

n
n . 

Підставивши знайдене Фn(y) в (9), можна обчи-
слити потенціал Лукоша H(x, y) і за формулами 
(2) – компоненти густини ВТС j1 і j2. Скористав-
шись виразом для густини струму, легко вираху-
вати розподіл потенціалу в пластинці ϕ(x, y). 
Знайшовши потенціал ϕ(x, y), обчислимо різницю 
потенціалів між точками 1 і 2 (рис.1). Вона скла-
дає  
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Цю різницю потенціалів можна зобразити як 
електрорушійну силу анізотропного термоеле-
мента, яка виникає перпендикулярно до напрямку 
падаючого теплового потоку q (рис.1). Її існу-
вання пов'язане з наявністю ефекту ВТС і тому, 
досліджуючи ∆ϕ12, можна судити про величину 
ВТС. Отже, наявність ∆ϕ12 має бути доказом 
існування ефекту ВТС. 

Як матеріал пластинки для одержання ВТС і 
їх дослідження можна запропонувати монокрис-

талічний антимонід кадмію CdSb, який за літера-
турними даними [6] є термоелектрично анізо-
тропною речовиною. 
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КОМБІНАЦІЙНЕ  РОЗСІЯННЯ  У  ШИРОКОЗОННИХ  
НАПІВПРОВІДНИКАХ 

Методом комбінаційного розсіяння досліджені фононні спектри фосфіду галію, сульфіду та 
селеніду цинку. Виявлені стоксові та антистоксові лінії, зумовлені однофононними та двохфо-
нонними процесами. 

Phonon spectra of GaP, ZnS, ZnSe single crystals were investigated by combination scattering 
technique. The stoks and anti-stoks lines caused by one and two phonon processes were detected. 

Важливу роль у вивченні будови кристалів ві-
діграє комбінаційне розсіяння світла (КР), яке 
полягає в зміні спектрального складу світла при 
його розсіянні в речовині. Нові лінії, які спосте-
рігаються при КР світла, зумовлені модуляцією 
світлової хвилі коливаннями часток у кристалі 
або атомів у молекулах. Дослідження КР світла 
в кристалах є одним із сучасних і ефективних ме-
тодів вивчення структури та динаміки кристаліч-
ної гратки. По спектрах КР другого порядку мож-
на також вивчати закон дисперсії фононного спек-
тра кристала, який визначає властивості речови-
ни. За зміною ширини, інтенсивності, поляриза-
ції та появою нових ліній в спектрі КР можна до-
сліджувати модифікацію кристалічної гратки 
кристалу при різних фазових переходах [1,2]. 

У даній роботі вивчення КР світла викорис-
товувалось як метод дослідження фононного 
спектра в широкозонних напівпровідниках, а са-
ме: в фосфіді галію (GaP), сульфіді цинку (ZnS) 
та селеніді цинку (ZnSe). 

Експериментальна установка для досліджен-
ня КРС включала в себе дифракційний монохро-
матор МДР-2, джерело світла, систему лінз та 
дзеркал і реєструючий прилад. Монохроматор 
МДР-2 з плоскою дифракційною граткою (1200 
штрихів на міліметр) використовувався для спек-
троскопічних досліджень в області від 400 до 
650 нм. Джерелом світла служив гелій-неоновий 
лазер (λ=6328Å) з потужністю пучка 20 мВт. Ви-
користання такого лазера для збудження спект-
рів комбінаційного розсіяння дало можливість 
застосування фотоелектричних методів реєстра-
ції. До 60-х років спектри КРС реєструвались 

 

тільки фотографічним способом, який має ряд 
недоліків: тривалий час експозиції, крупнозернис-
тість емульсії високочутливих пластин тощо. 

У роботі сигнал з вихідної щілини монохро-
матора реєструвався фотоелектричним помножу-
вачем ФЕУ-79 із застосуванням електронної схе-
ми синхронного детектування. Порівняно з фо-
томатеріалами фотопомножувачі мають ряд пе-
реваг, до яких слід віднести високу спектральну 
чутливість, незначний темновий струм і лінійну 
залежність анодного струму від світлового пото-
ку в широкому діапазоні його зміни. Збуджую-
чий лазерний пучок, модульований механічним 
пристроєм і системою дзеркал, направляється на 
досліджуваний зразок. Розсіяне світло фокусува-
лось системою лінз на вхідній щілині монохро-
матора. Досліджувані зразки – монокристалі-
чні пластини фосфіду галію, сульфіду цинку та 
селеніду цинку. 

Досліджувані зразки фосфіду галію n-типу 
провідності орієнтації [100] та [111]. Світло від 
джерела направлялось на торцеву поверхню крис-
тала, а розсіяне світло спостерігалось під кутом 
90о. 

Одержані при двох температурах (300 і 500 К) 
спектри на фосфіді галію орієнтації [100] пред-
ставлені трьома лініями в стоксовій області з мак-
симумами, що відрізняються від енергії збуджу-
ючих фотонів (1,98 еВ) на 30, 49,6, 68 меВ. У 
антистоксовій області також спостерігаються 
три лінії слабшої інтенсивності, які зміщені від 
енергії збуджуючих фотонів на 30, 49,6 та 68 еВ 
(рис.1) [3]. 
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Рис. 1. Спектр комбінаційного розсіяння світла в GaP [100]. 
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Рис. 2. Спектр комбінаційного розсіяння світла в GaP [111]. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 92. Фізика.Електроніка. 53



 Л.А. Косяченко, І.С. Кабанова, І.В. Солончук 

Зіставлення одержаного спектра з енергіями 
оптичних фононів в GaP показує, що лінія, змі-
щена на 50 меВ відповідає випромінюванню оп-
тичного фонона в точці Г зони Бріллюена. Енер-
гетичний зсув лінії на 30 меВ може бути зумов-
лений випромінюванням оптичного фонона на 
краю зони Бріллюена LO, енергія якого 48,7 меВ 
з одночасним поглинанням акустичного фонона 
TA, енергія якого 15,5 меВ. Поява ж в спектрі 
лінії, зсунутої на 68 меВ, відповідає одночасному 
випромінюванню оптичного та акустичного фо-
нонів. На зразках фосфіду галію орієнтації [111] 
в стоксовій та антистоксовій області спостеріга-
ються лінії, енергетичний зсув яких дорівнює 25 
і 49,6 меВ (рис.2). Як видно із рис.1,2, інтенси-
вність ліній в стоксовій області не залежить від 
температури, а інтенсивність антистоксових су-
путників зростає із підвищенням температури, 
що узгоджується з теоретичними міркуваннями. 
Прийнявши ймовірність поглинання фононів Ng, 
а ймовірність випромінювання Ng+1 і враховую-
чи, що фонони підпорядковуються статистиці 
Бозе-Ейнштейна, 
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отримаємо відношення інтенсивностей ліній у 
стоксовій (S) і антистоксовій (A) областях. 
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При Т=300 К розраховане значення інтенсив-
ностей для фонона з енергією 49,6 меВ дорівнює 
7,2, а експериментально визначене із рис.2 S/A=6. 
Незначна розбіжність експериментальних резуль-
татів із теоретично розрахованими може бути зу-
мовлена тим, що при кімнатній температурі тем-
пература кристала може бути вищою внаслідок 
нагрівання при опроміненні. 

В отриманих експериментально спектрах КРС 
на сульфіді цинку виявлені лінії в стоксовій та 
антистоксовій областях, максимуми яких зсунуті 
на 47 меВ відносно енергії збудження ћωо=1,96 еВ 
(рис.3). Інтенсивність антистоксових супутників 
менша від інтенсивності стоксових (рис.3б). Ви-
явлена також температурна залежність антисток-
сових супутників. 

Відношення інтенсивностей стоксових (S) та 
антистоксових (A) супутників розраховано згідно 
з формулою (2) для енергії фонона 47 меВ при 
Т= =300 К, що дорівнює 6,5, добре узгоджується 

з отриманим експериментально значенням S/A=6. 
Цей факт пояснює появу супутника, зміщеного 
на 47 меВ, взаємодією світла з оптичними фоно-
нами в точці Г зони Бріллюена. 

Крім того, в спектрі КРС сульфіду цинку ви-
явлена "поличка", зсунута відносно основної лі-
нії на 63-78 меВ, яку не можна пояснити взаємо-
дією з оптичними фононами. Цей енергетичний 
зсув може бути пояснений рекомбінацією фоно-
нів, що наведено у таблиці 1 і в праці [4]. 
Інтенсивність, в.о.
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Рис.3. Спектр комбінаційного розсіяння світла в 
сульфіді цинку в стоксовій і антистоксовій облас-
тях (а), в антистоксовій області (б). 
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Рис. 4. Комбінаційне розсіяння світла в селеніді цинку. 

Таблиця 1. Рекомбінація фононів. 
Комбінація 
фононів 

Енергія, 
10-2 еВ Енергія фононів, еВ 

TO1+2TA2 6,26 LO    4,67⋅10-2 
TO2+LA 6,4 TO1  4,29⋅10-2 
TO1+TA1+TA2 6,52 TO2  4,00⋅10-2 
TO1+LA 6,72 LA    2,44⋅10-2 
LO+LA 7,13 TA2   1,24⋅10-2 
LO+TO2-TA1 7,44 TA2   9,83⋅10-3 
TO1+LA+TA2 7,72  
2TO2 7,88  

Спектри комбінаційного розсіяння світла ZnSe 
показані на рис.4. В спектрах виявлені лінії, мак-
симуми яких зміщені на 18,4, 29,6 та 66,8 МеВ. 
Лінія 29,6 меВ зумовлена взаємодією світла із оп-
тичним фононом LO, енергія якого дорівнює 
29,8 меВ. Лінія 18,4 меВ може бути пояснена 
двофононним процесом поглинанням оптичного 
фонона з енергією 29,8 меВ і випромінюванням 
акустичного TA з енергією 11,7 меВ. Лінія змі-
щена на 66,8 меВ може бути зумовлена комбіна-
цією фононів 2LO+TA, з енергією 67,6 меВ [4]. 

Отже, дослідження КРС дає важливу інфор-
мацію про фононний спектр, фонон-фононну вза-
ємодію в досліджуваних напівпровідниках. 
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КОЕФІЦІЄНТ  ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОЇ  ДОБРОТНОСТІ  
КРИСТАЛІВ  Hg1-xMnxTe1-ySey 

На основі експериментальних даних (σ і α) проведено оцінки величини коефіцієнта термо-
електричної добротності кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey при Т=300К. 

Thermoelectrical Q-factor values for Hg1-xMnxTe1-ySey crystals have been estimated on the basis 
of experimental data (σ and α) at Т=300К. 

Тверді розчини Hg1-xMnxTe1-ySey властивос-
ті яких частково висвітлені у [1-10], є напівпро-
відниками зі змінною, в залежності від складу, 
шириною забороненої зони Eg і належать до на-
півмагнітних напівпровідників. 

Досліджені нами кристали Hg1-xMnxTe1-ySey 
(0<x≤0,14; 0<y≤0,05) були вирощені методом 
Бріджмена. Концентрацію носіїв заряду в крис-
талах Hg1-xMnxTe1-ySey змінювали термооброб-
кою зразків при контрольованому тиску парів 
компонент. Дослідження кінетичних коефіцієнтів 
[1] проводилось звичайним компенсаційним ме-
тодом при постійному струмі у монокристалічних 
зразках Hg1-xMnxTe1-ySey розміром 8×1,5×1 мм. 
Вважається, що склад зразків збігається зі скла-
дом шихти (елементарні високочисті Hg, Mn, Te, 
Se), яка завантажувалась в ампулу. Однорідність 
контролювалась вимірюванням RH по довжині 
зразка. Контактами до зразків служили мідні дро-
тинки, які припаювались індієм. Градієнт темпе-
ратури на кінцях зразка при вимірюванні α не 
перевищував 12°C. Температура контролювалась 
мідь-константановими термопарами. Максималь-
на похибка при вимірюванні σ не перевищувала 
2%, а при вимірюванні α – 6%. 

Мета даної роботи – оцінка коефіцієнта термо-
електричної добротності Hg1-xMnxTe1-ySey крис-
талів, знання якого дозволяє робити висновки 
про можливість використання вказаних матеріа-
лів у термоелектричних генераторах і холодиль-
никах. 

Знаючи теплопровідність λ, термоелектрору-
шійну силу α і питому електропровідність σ, 
можна визначити коефіцієнт термоелектричної 

добротності Z кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey за фор-
мулою (1): 

.
2

λ
σ×α

=Z                         (1) 

Відсутність у літературі інформації про тепло-
провідність твердих розчинів Hg1-xMnxTe1-ySey 
обумовила використання, при оцінці коефіці-
єнта термоелектричної добротності, величини 
λ(Hg1-xMnxTe1-ySey)=λг(HgTe)=0,020 Вт/(см·К) 
[11], де λг(HgTe) – граткова теплопровідність 
HgTe при Т≈300К. Врахування теплопровіднос-
ті носіїв заряду збільшило б це значення на λн.з, 
а врахування характерної особливості граткової 
теплопровідності твердих розчинів, яка полягає у 
значному зменшенні її величини порівняно з ви-
хідними компонентами, привело б до зменшення 
λ на ∆λг. Враховуючи, що ∆λг і λн.з – величини 
одного порядку, але протилежні за знаком, вважа-
тимемо, що λ(Hg1-xMnxTe1-ySey)=λг(HgTe)=0,020 
Вт/(см·К) (для малих x та y, близьких до HgTe). 

Отримані значення Z (при Т≈300К) для дослі-
джуваних зразків Hg1-xMnxTe1-ySey зведені у таб-
лицю 1. Із таблиці видно, що термобробка зраз-
ків Hg1-xMnxTe1-ySey у парах компонент дозволяє 
змінювати значення коефіцієнта термоелектрич-
ної добротності Z в досить широких межах. 

Підбираючи тверді розчини Hg1-xMnxTe1-ySey 
оптимального складу ("х" і "у"), яким відповіда-
ють великі Z, та змінюючи умови вирощування 
кристалів і їх термобробки (температуру зразка і 
дифузанта, тривалість відпалу, послідовність від-
палу в парах різних компонент), можна досягти 
максимально можливих для Hg1-xMnxTe1-ySey 
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значень коефіцієнта термоелектричної добротнос-
ті Z. На закінчення ще раз зазначимо, що отримані 
значення коефіцієнта термоелектричної доброт-
ності кристалів Hg1-xMnxTe1-ySey мають оціноч-

ний характер і, мабуть, дещо занижені порівняно 
з дійсними значеннями, які можна було б отри-
мати за наявності експериментальних результатів 
досліджень λ Hg1-xMnxTe1-ySey кристалів. 

Таблиця 1. Параметри зразків Hg1-xMnxTe1-ySey 

X Y Термообробка σ, Ом-1см-1 α, мкВ/К Z·103, K-1 

до термообробки 305 –121 0,22 
0,01 0,01 

термообробка в парах ртуті 1765 –101 0,90 

до термообробки 150 –140 0,15 
термообробка в парах селену 879 –172 1,29 0,05 0,01 

термообробка в парах ртуті 370 –165 0,50 
до термообробки 6 +424 0,05 
термообробка в парах селену 3,5 +248 0,01 
термообробка в парах телуру 15,8 +220 0,03 

0,14 0,01 

термообробка в парах ртуті  65 +4 0,00005 

до термообробки  42 +136 0,04 
0,14 0,05 

термообробка в парах селену 99 –102 0,05 
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ВПЛИВ  КВАДРУПОЛЬНОЇ  ВЗАЄМОДІЇ  НА  СПЕКТРИ  ЯМР 
В  ІНТЕРКАЛЬОВАНИХ  КРИСТАЛАХ  GaSe:Li 

Проведені дослідження впливу квадрупольної взаємодії на спектри ЯМР ізотопів 7Li, 69Ga, 
71Ga в інтеркальованих кристалах GaSe:Li. Встановлено, що при NLi=2,5⋅1018 см-3 стан іонів 
літію подібний до його стану в рідині. Характер спектрів ЯМР при NLi=1,3⋅1020 см-3 свідчить 
про існування в міжшаровому просторі двох станів літію – рухливого і фіксованого. В остан-
ньому випадку має місце квадрупольна взаємодія ядер 7Li з градієнтом електричного поля. 

Investigation of influence of quadrupole interaction on NMR spectrа of isotopes 7Li, 69Ga, 71Ga in 
intercalated GaSe:Li crystals are carried out. It is established, that at NLi=2,5⋅1018 сm-3 a state of 
lithium ions is similar to his one in a liquid. The character of NMR spectra at NLi=1,3⋅1020 cm-3 
testifies to existence in interlayering space of two lithium states – mobile and fixed. In the last case 
quadrupole interaction of Li nuclei with a gradient of an electric field takes plase. 

Ядра зі спіном I>1/2 мають квадрупольний 
момент і тому взаємодіють з градієнтами елек-
тричного поля кристала. Така взаємодія проявля-
ється у зміні спектрів ядерного магнітного ре-
зонансу. 

При дослідженні спектрів ЯМР ядер 7Li (I=3/2) 
в кубічних кристалах SnTe не виявлено ознак 
квадрупольного розширення ліній. Ширина ліній 
∆В була менша 0,5 Гс, а форма і структура резо-
нансних спектрів подібні спектрам 7Li у водному 
розчині Li2SO4. Це свідчить про те, що в SnTe 
атоми літію не фіксуються на вузлах, а дифунду-
ють по вакансіях олова [1]. 

Мета даної роботи – дослідти резонансні спек-
три у випадку, коли резонуюче ядро має квадру-
польний момент і знаходиться в неоднорідному 
електричному полі кристала. Таким умовам від-
повідають, зокрема, анізотропні шаруваті крис-
тали GaSe ε-модифікації (гексагональна синго-
нія), інтеркальовані Li. Структура GaSe склада-
ється із 4-кратних пакетів (шарів) в послідовності 
аніон-катіон-катіон-аніон. В ε-GaSe елементарна 
гратка охоплює два пакета, які зміщені паралель-
но площині х0у на величину а/2, де а – параметр 
гратки (рис.1) [2]. 

Хімічний зв'язок у таких шарах має переважно 
ковалентний характер, утворений за рахунок sp3-
гібридизації sp2-валентних електронів атомів ме-
талу і р-електронів атомів неметалу. Між шарами 

діє слабкий зв'язок типу ван-дер-ваальсового, 
що дозволяє методом інтеркаляції вводити до-
мішки у міжшаровий простір. 

SeGa

Li

с 

Li

Рис.1. Кристалічна структура GaSe ε-модифікації. 
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Вплив  квадрупольної  взаємодії  на  спектри  ЯМР  в  інтеркальованих  кристалах  GaSe:Li 

Таблиця 1. Електричні параметри GaSe, інтеркальованого літієм. 
Сполука р, см-3 µ, см2/(В⋅с) σ⊥с, Ом-1⋅см-1 NLi, см-3 

GaSe 4,1⋅1014 25 1,64⋅10-3 – 

GaSe:Li 1,2⋅1014 20 3,84⋅10-4 2,5⋅1018 

GaSe:Li 0,6⋅1014 16 1,54⋅10-4 1,3⋅1020 
 
Спектри ЯМР ізотопів галію і літію в крис-

талах GaSe:Li вивчались на спектрометрі широ-
ких ліній на частоті резонансу 13,495 МГц ме-
тодом швидкого безмодуляційного сканування 
магнітного поля в області резонансних умов [3]. 
Досить висока чутливість спектрометра одер-
жана в результаті застосування спін-детектора 
індукційного типу і цифрового накопичувача-
аналізатора Ф37. Досліджувані зразки виготов-
лялись у вигляді пакетів, що складались з 10-15 
монокристалічних пластин інтеркальованого 
літієм GaSe. Інтеркаляція проводилась за мето-
дикою, описаною в праці [4]. 

а)

б)

Вимірювання ефекту Холла і електропровід-
ності показали, що в інтеркальованих зразках 
GaSe:Li концентрація дірок р зменшується. Від-
повідно зменшуються рухливість µ та елект-
ропровідність σ⊥с у шарі (таблиця 1). в)

На відміну від SnTe:Ga [5] в кристалах GaSe:Li 
резонансне поглинання на ядрах 69Ga i 71Ga (спін 
І=3/2, квадрупольний момент еQ=+0,18 і +0,11 
[6]) не спостерігається. Це можна пояснити силь-
ною взаємодією електричного квадрупольного 
моменту ядер галію з неоднорідним електричним 
полем GaSe, яка приводить до розширення резо-
нансних ліній. Оскільки електричне поле GaSe 
симетричне відносно осі 0z, яка паралельна осі 
cr , то енергію квадрупольної взаємодії при від-
сутності магнітного поля можна записати [7]: 

1 Гс 

)]1(3[
)12(4

2 +−
−

⋅
= IIM

II
qeQ

W zz
M ,         (1) 

де М – магнітне квантове число, яке набуває зна-
чень І, І-1, …, -І, qzz – градієнт електричного по-
ля в місці розташування ядра. При накладанні 
магнітного поля, яке збігається з віссю симетрії 
електричного поля, енергія квадрупольної вза-
ємодії просто складається з енергією взаємодії 
магнітного моменту ядра з магнітним полем. 

Із співвідношення (1) випливає, що для ядер 
Ga значна квадрупольна взаємодія пов'язана з 
великим градієнтом qzz, що природно для 
кристалічної структури GaSe – кожний атом Ga 
оточений трьома атомами Se і одним атомо

Рис.2. Спектри ЯМР  7Li  в GaSe:Li. 

На ядрах 77Se зі спіном І=1/2 спостерігається 
ЯМР – після тривалого накопичення сигналу 
реєструється широка насичена лінія, частота якої 
відповідає відомим табличним значенням. Не-
зважаючи на наявність квадрупольного моменту, 
ЯМР-поглинання на ізотопах інтеркалянта 7Li 
(І=3/2, еQ=–0,012 [6]) досить інтенсивне і ре-
єструється без затруднень. 

На рис.2 зображена динаміка форми резонанс-
ної лінії літію в залежності від NLi. Вузька оди-
ночна лінія шириною ∆В=60-80 мГс спостеріга-
ється при NLi=2,5⋅1018 см-3 (рис.2а). Приблизно 
таку саму ширину мали резонансні лінії у вод-
ному розчині Li2SO4. Зазначимо, що в криста-
лічному Li2CO3 спостерігається значне розши-
рення ліній ЯМР ядер 7Li (∆В>1 Гс). 

У зразках з NLi=1,3⋅1020 см-3 резонансна лінія 
на 7Li є суперпозицією двох ліній – широкої і 
вузької (рис.2 б,в). Причому часи спінової ядерної 
релаксації для даних компонент спектра суттєво м 

Ga. 
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різні. Це випливає із характеру зміни відносної 
інтенсивності компонент спектра при варіації рів-
ня високочастотного поля Н1 на зразку. Якщо 
вузька лінія спектра не зазнавала помітного на-
сичення аж до 50-80 мГс, то для широкої ком-
поненти насичення спостерігалось при полях 
приблизно 5-7 мГс. При збільшенні напруженості 
високочастотного поля широка лінія швидко на-
сичується і не виявляється. Тому для одержання 
неспотвореної насиченням картини спектра вста-
новлювались малі значення високочастотного 
поля. Крім того, перед кожним проходженням 
через умови резонансу витримувалась пауза від 
1 до 5 с і підбиралась швидкість проходження. 
Необхідно відзначити, що при підвищеній швид-
кості сканування спектра (>1,25 Гс/с) на вузькій 
лінії з'являються особливості, характерні для 
ліній у спектрах високого розділення у рідинах. 
Аналіз форми одержаних спектрів ЯМР прово-
дився з використанням комп'ютерної техніки. 
Встановлено, що вузька резонансна лінія на 7Li 
(∆В=60-80 мГс) при концентрації NLi=2,5⋅1018 см-3 
має лоренцову форму. Зазвичай така форма спо-
стерігається на рухомих ядрах у рідинах, де ло-
кальне поле локH

r
 швидко змінюється і тому не 

викликає розширення лінії. Отже, стан іонів літію 
в міжшаровому ван-дер-ваальсовому просторі 
подібний до стану літію у рідині – іони літію не 
зв'язані жорстко з граткою GaSe, а рухаються між 
моношарами селену. Відсутність квадрупольного 
розширення резонансних ліній при eQ≠0 свідчить 
про нульовий градієнт електричного поля у місці 
перебування рухомих ядер літію. Із порівняння 
ширини ліній виходить, що рухливість літію у 
міжшаровому просторі GaSe більша, ніж у SnTe 
по вакансіях олова (∆ВLi=260 мГс у SnTe). 

Широка резонансна лінія 7Li при NLi=1,3⋅1020 
см-3 за формою близька до гауссової, що харак-
терно для спектрів ядер у твердих тілах. З іншого 
боку спектр ЯМР є суперпозиція вузької і широ-
кої ліній. Це означає, що літій може знаходитися 
в інтеркальованому GaSe у двох станах – рухли-
вому і фіксованому. Цим станам, як зазначено 
вище, відповідають різний час спін-граткової 
релаксації. Висновок про існування двох станів 
літію підтверджується дослідженнями спектрів 
ЯМР 23Na в гігроскопічному тіосульфаті натрію. 
Частина рухливих іонів натрію дає вузьку резо-
нансну лінію на фоні широкої (рис.3). 

Поява широкої лінії ЯМР, найімовірніше, 

пов'язана з тим, що при високих концентраціях 
значна частина додатньо заряджених іонів Li+ 
притягується полем від'ємно заряджених іонів 
селену і стає жорстко зв'язаною з граткою (фік-
сований стан). Розширення резонансних ліній 
фіксованих ядер 7Li (ширина ∆В=700-900 мГс) 
може бути результатом як диполь-дипольної, так 
і квадрупольної взаємодії ядер літію з градієнтом 
електричного поля. Вплив на ширину лінії над-
тонкої взаємодії ядер літію з вільними носіями 
виключається через низьку концентрацію дірок 
(таблиця 1). 

Оцінимо ширину лінії у випадку диполь-ди-
польної взаємодії ядер літію при NLi=1,3⋅1020 см-3. 
Відомо, що ширина лінії в твердих тілах, викли-
кана вказаною взаємодією, визначається локаль-
ним полем, яке створюється ядром на сусідньо-
му ядрі [8]: 

Нлок=hγ/а3,                           (2) 
де h=h/2π, h – постійна Планка, а – відстань між 
тотожними ядрами, γ – гіромагнітне відношення 
ядра. В інтеркальованому GaSe іони літію зна-
ходяться між 4-кратними шарами. Враховуючи 
відносний об'єм, який займає міжшаровий прос-
тір у структурі GaSe, ми знайшли відстань між 
ядрами літію (а=19 Å при NLi=1,3⋅1020 см-3). Роз-
раховане за формулою (2) локальне поле НлокLi= 
=1,58 мГс значно менше за ширину широкої ком-
поненти лінії. Отже, залишається єдиний висно-
вок, що розширення резонансної лінії для фіксо-
ваного стану літію є результатом квадрупольної 
взаємодії ядер літію з градієнтом електричного 
поля. Як видно з рис.2 б,в спектр ЯМР 7Li прак-
тично не залежить від напрямку магнітного поля 

0B
r

. Отже градієнт електричного поля у місці роз-
ташування фіксованих ядер літію не змінюється. 

1 Гс 

Рис.3. Спектр ЯМР 23Na в тіосульфаті натрію. 
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На основі проведених досліджень встанов-
лено: 

1. При концентрації NLi=2,5⋅1018 см-3 стан 
іонів Li+ у міжшаровому просторі подібний до 
стану літію в рідині – іони не зв'язані жорстко 
з граткою, а вільно рухаються між моношарами 
селену. 

2. При NLi=1,3⋅1020 см-3 у ван-дер-ваальсово-
му просторі існують одночасно два стани літію – 
вільний і фіксований. Останній пов'язаний з тим, 
що частина додатньо заряджених іонів Li+ притя-
гується полем від'ємно заряджених іонів селе-
ну і стає жорстко зв'язаною з граткою. Взаємодія 
квадрупольного моменту ядер літію з градієнтом 
електричного поля, який виникає при цьому, ви-
кликає квадрупольне розширення ліній ЯМР. 
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На основі вимірювання вольт-фарадних характеристик гетеропереходу оксид-p-InSe побудо-
вано енергетичну зонну діаграму. Встановлено зв'язок між зонною діаграмою гетеропереходу і 
його фотоелектричними властивостями. Виявлено, що поряд з діодними властивостями гетеро-
переходу спостерігається одночасно омічна залежність його вольт-амперної характеристики. 
Показано, що механізм протікання струму у гетеропереходах оксид-p-InSe залежить від крис-
талографічної орієнтації p-n-переходу. 

The energy band diagram was built on the basis of the capacitance-voltage measurements of the 
heterojunction oxide-p-InSe characteristics. The connection between the band diagram of the hetero-
junction and its photoelectrical characteristics is established. It is detected that in spite of the diode 
properties of the heterojunction at the same time its current-voltage characteristic has ohmic behavior. 
It is shown that a mechanism of the current transport in oxide-p-InSe heterojunction depends on the 
crystallographic orientation of p-n-junction.  

Особливість досліджуваних гетеропереходів 
оксид-p-InSe в тому, що вони сформовані на ос-
нові анізотропних кристалів InSe. Такі кристали 
фоточутливі як до природного, так і до поляризо-
ваного світла в залежності від кристалографічної 
орієнтації підкладки [1]. Якщо кристалографічна 
ось C

r
 збігається з напрямком поширення світла, 

то кристали InSe не чутливі до поляризованого 
світла. В разі освітлення, коли E

r
||C
r

, спостеріга-
ється фотоплеохроїзм ( E

r
 – вектор електричного 

поля світлової хвилі). Тому нижче подані резуль-
тати досліджень гетеропереходів оксид-p-InSe, 
сформованих у площині || C

r
. 

Зазначимо особливості формування гетеро-
переходу у площині || C

r
. Кристалічна будова 

InSe дозволяє сколювати зливки по площинам 
спайності шарів, між якими діють слабкі сили 
зв'язку атомів типу ван-дер-ваальсових, тоді як 
у шарах зв'язки атомів ковалентні. З одного боку, 
легко одержати плоскопаралельні підкладки InSe 
з дзеркальною поверхнею, але така поверхня не 
чутлива до поляризованого світла. Тому викорис-
товувались зрізи кристалів, що перпендикулярні 
до площини сколу. Зливки кристалів γ-InSe )3( mR  
вирощувались методом Бріджмена. Для одержан-
ня фоточутливих зразків кристали InSe легувались 

домішкою кадмію і мали дірковий тип провідно-
сті. Рентгенографічно визначались основні крис-
талографічні напрямки [100] і [110] пластин InSe, 
сколотих із зливка, для одержання необхідних 
зрізів зразків цих кристалів. У фотоелектричних 
вимірюваннях використовувалась кристалогра-
фічна площина (110) InSe. Зразки з (110) поверх-
нею піддавались тільки хімічній обробці. Відхи-
лення основи одержаної поверхні InSe від крис-
талографічної площини (110) не перевищувало 
3,5°. Гетеропереходи формувались методом тер-
мічного окислення кристалічної підкладки [2]. 
Для контактів використовувався чистий індій, 
який розплавленим добре змочувався до поверхні 
зразків. 

Для побудови зонної діаграми гетеропереходу 
встановлювались енергетичні параметри як влас-
ного оксиду InSe, так і власне кристала. Нами 
експериментально виявлено [2], що оксидна плів-
ка має такі самі властивості, як і плівки In2O3, 
вирощені іншим методом, наприклад термохі-
мічним. До цих властивостей належать високі 
металічна електропровідність плівок і коефіцієнт 
пропускання світла. Тому такі плівки оксидів на-
лежать до вироджених напівпровідників. Глибина 
залягання рівня Фермі у дозволеній зоні провід-
ності досягала 0,6 еВ, що було визначено із спект-
рів крайового оптичного поглинання по зсуву 
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Рис.1. Вольт-фарадні характеристики гетеропереходу 
оксид-p-InSe (p-n-перехід ||

r
) при різних часто-

тах: 10 кГц (1), 12,6 кГц (2), 15,2 кГц (3), 17,4 кГц 
(4), 20 кГц (5). На вставці – частотна залежність 
ємнісних напруг відсічки. Т=295 К. 
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Рис.2. Енергетична зонна діаграма гетеропереходу 
оксид-p-InSe у рівноважних умовах. Всі величини 
виражені у електрон-вольтах. Т=295 К. 

Бурштейна-Мосса. Згин зон у p-InSe і глибина 
залягання рівня Фермі у напівпровіднику визна-
чались також експериментально на основі вимі-
рювання вольт-фарадних характеристик гетеро-
переходу, зображених на рис.1. Особливість ви-
міряних ВФХ в тому, що при різних частотах 
тестуючого сигналу ємнісна напруга відсічки не 
постійна. Це викликано впливом на вимірювання 
ємності послідовного опору гетеропереходу, що 
включає нейтральну об'ємну частину InSe і при-
контактні області. Для коректного визначення 
величини бар'єрного потенціалу отримані напруги 
відсічок при різних частотах апроксимувались 
залежністю U0(ω)–ω2 до нульової частоти. Така 
залежність подана на вставці до рис.1. Вимірю-

вання вольт-фарадних характеристик дозволили 
встановити, що величина потенціального бар'єра 
становить 0,17 еВ, а тип переходу – різкий. Крім 
того, рівень Фермі розміщений від стелі валент-
ної зони на величину 0,25 еВ. У рівноважних 
умовах зонна діаграма має вигляд, зображений 
на рис.2. 

Особливістю даної діаграми є те, що рівень Еv 
напівпровідника фіксований напроти виродже-
ної зони провідності оксиду. Це приводить до 
того, що вольт-амперна характеристика гетеро-
переходу має нелінійний характер лише до на-
пруг U≤ϕ0/e, де ϕ0 – величина потенціального 
бар'єра гетеропереходу. При більших прямих на-
пругах потенціальний бар'єр для дірок зникає і 
ВАХ набуває лінійного характеру. Дослідження 
механізму протікання струму через p-n-перехід 
показали, що він має не дифузійний, а діодний 
характер. На мові зонної діаграми це означає, що 
дірки валентної зони напівпровідника, долаючи 
енергетичний бар'єр, рекомбінують з електрона-
ми оксиду на рівнях однакової енергії. 

На рис.3 показані вольт-амперні характерис-
тики гетеропереходу оксид-p-InSe, виміряні при 
різних температурах. Із зображених ВАХ випли-
ває, що у верхній частині гілок їх нахил змінюєть-
ся відносно зміни температури, а експоненційна 
залежність струму від напруги описується діод-
ним коефіцієнтом n≅1. Проте, як видно з рис.3, 
подані залежності ВАХ спостерігаються вже при 
0,1 В, тобто при малих значеннях прямих напруг. 
Зазначена особливість характерна для діодного 
механізму протікання струму через p-n-перехід 
на відміну від дифузійного, якому притаманні 
значно вищі прямі напруги спостереження діод-
ної ВАХ. Підтвердженням діодного механізму 
протікання струму у гетеропереході оксид-p-InSe 
служить також порівняння величини дифузійної 
довжини носіїв заряду з шириною збідненої об-
ласті. Для InSe характерні значення дифузійної 
довжини носіїв вздовж шарів кристала (⊥C

r
) – 

складають 1000-2000 мкм, тоді як ширина p-n-
переходу при низькій величині бар'єрного потен-
ціалу не перевищує 0,5 мкм. 

Зауважимо також, що дане значення бар'єр-
ного потенціалу значно нижче від аналогічної 
величини, виміряної для гетеропереходу оксид-
p-InSe у площині перпендикулярній C

r
. В остан-

ньому випадку дифузійний потенціал становив 
0,5 В [3]. 
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Рис.3. Вольт-амперні характеристики гетеропере-
ходу оксид-p-InSe (p-n-перехід ||

r
) при різних те-

мпературах: 300 К (1), 270 К (2), 240 К (3), 210 К 
(4). Пунктиром показані розрахункові ВАХ ідеаль-
них діодів. 

C

Отже, механізм протікання струму у гетеро-
переходах оксид-p-InSe залежить від кристало-
графічної орієнтації p-n-переходу. У площині 
|| C
r

 механізми протікання струму через бар'єр 
діодний, а у площині ⊥C

r
 – дифузійний. Дана 

особливість гетеропереходів на основі анізотроп-
них напівпровідників важлива з точки зору про-
ектування фоточутливих приладів як природного, 
так і поляризованого світла. 
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ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ   
ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ  p-GaSe-n-InSe 

Проведено аналіз механізмів формування інтегральних і спектральних характеристик фото-
діодів p-GaSe-n-InSe. 

The analysis of forming mechanisms integrated and spectral characteristics of p-GaSe-n-InSe 
photodiodes is carried out. 

Основа більшості сучасних оптоелектронних 
приладів – випрямляючі структури з гетеропере-
ходом (ГП) [1]. Подальший розвиток цього на-
прямку електроніки вимагає насамперед розши-
рення класів використовуваних матеріалів. При 
цьому першочерговою задачею є вибір техноло-
гічного методу створення ГП, який би забезпе-
чив мінімальну концентрацію дефектів на межі 
поділу [2]. З цього погляду, унікальними власти-
востями володіють шаруваті напівпровідники [3]. 
По-перше, ван-дер-вальсовий зв'язок між шара-
ми таких матеріалів дозволяє їх досить легко 
сколювати на пластинки малої товщини. По-дру-
ге, поверхня шаруватих напівпровідників має 
надзвичайно низьку концентрацію дефектів, ви-
соку ступінь інертності. І нарешті, для цих ма-
теріалів можна використати метод посадки на 
оптичний контакт, який у поєднанні з двома пер-
шими факторами, приводить до створення різких 
ГП з досконалою межею поділу. У даній роботі 
вивчают ся механізми ормування сновних фо-
тоелектричних характеристик, мало досліджених 
з цієї точки зору, гетеропереходів p-GaS-n-InSe. 

Гетерострук

ь  ф о

тури виготовлені методом посад-
ки

лі-
дж

 на оптичний контакт тонких шарів p-GaSe на 
підкладинки n-InSe. Дослідження проводились 
при освітленні структури з боку більш широко-
зонного компонента, тобто p-GaSe. Джерелом 
світла служила лампа розжарювання з вольф-
рамовою ниткою і кольоровою температурою 
2850 К. Зміна інтенсивності опромінення здійс-
нювалась за допомогою набору каліброваних 
нейтральних світлофільтрів. Вимірювання фото-
електричних характеристик проводились з вико-
ристанням відомих методик дослідження [2]. 

Розглянемо спектри фоточутливості Sω дос
уваних ГП, враховуючи той факт, що кожен 

його компонент має свій край поглинання. Тому 
фотострум може з’являтись при енергіях фотонів 
ћω, більших від ширини забороненої зони вузько-
зонного напівпровідника за рахунок розділення 
генерованих у ньому електронно-діркових пар. 
Збільшення ћω приведе до активного поглинен-
ня у широкозонному компоненті і додаткового 
внеску у Sω за рахунок носіїв, які народжуються 
у цій частині ГП. Загалом спектр фоточутливості 
буде охоплювати інтервал енергій фотонів, які 
обмежені ширинами заборонених зон Eg контак-
туючих матеріалів. Форма Sω визначається багать-
ма факторами – взаємним розташуванням ГП і 
джерела світла, товщиною компонент і рівнем їх 
легування, характером розподілу електричного 
поля тощо. Як випливає з рис.1, у спектрі фото-
чутливості гетеропереходів p-GaSe-n-InSe домі-
нуючою є смуга з максимумом біля ћωm≅1,5 еВ. 

hω, еВ

1,2 1,6 2

0

0,5

1

300 К

Т, К

Sω, в.о.

hω, еВ

300 360

1,46

1,50

 

ливості. 

Рис.1. Спектр фоточутливості ГП при 300 К. На 
врізці – температурна залежність максимуму чут-
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Це зони 
сел ач-

 дещо більше від ширини забороненої 
еніду індію (Eg=1,2 еВ при 300 К), проте зн

но менше від аналогічного параметра GaSe (Eg= 
=2,1 еВ при 300 К [3]). Температурний коефіці-
єнт зміни положення ћωm складає ~5·10-4 еВ/К, і 
близький до температурного коефіцієнта зміни 
ширини забороненої зони InSe, який дорівнює 
γEg≈4⋅10-4 еВ/К [3]. Отже, наведені факти свідчать 
про те, що низькоенергетична смуга у спектрі 
фоточутливості обумовлена генерацією фотоно-
сіїв у шарі селеніду індію. Суттєву невідповід-
ність ћωm і Eg даного матеріалу можна пояснити 
так. Оскільки InSe не прямозонний напівпровід-
ник, то коефіцієнт поглинання Kω при ћω≈Eg не 
перевищує 10 см-1. У зв’язку з цим довжина по-
глинення фотонів 1−

ω=Kl p  досить велика і може 
перевищувати ширину d області просторового 
заряду (ОПЗ) у да мпоненті ГП. Це при-
водить до низької ефективності розділення гене-
рованих носіїв, а у кінцевому результаті і малих 
значень фотоструму при енергіях фотонів поблизу 
Eg. Збільшення ћω зумовлює ріст Kω і відповідне 
зменшення lp, яке стає порівняне з d. При даних 
умовах електронно-діркові пари ефективно роз-
діляються електричним полем бар’єра, що при-
водить до зростання фоточутливості. Наявність 
максимуму на кривій Sω(ћω) зумовлено конкуру-
ючою дією рекомбінаційних процесів на межі 
поділу ГП, роль яких повинна зростати при збіль-
шенні ћω, оскільки при цьому зменшується lp. 
Водночас слабка залежність фоточутливості від 
енергії фотона при ћω≥1,6 еВ (рис.1) свідчить 
про те, що швидкість поверхневої рекомбінації 
є слабкою функцією ћω. Наявність невеличкого 
максимуму у околі 2,1 еВ напевно зумовлено між-
зонним поглинанням у шарі GaSe. Непрямозон-
ність останнього викликає фоточутливість при 
ћω>Eg селеніду галію, а також її повільний (а не 
різкий, як для матеріалів з прямою структурою 
зон) спад кривої Sω. Отже, аналіз спектральних 
характеристик гетеропереходів свідчить про те, 
що домінуючу роль у їх формуванні відіграє 
більш вузькозонний компонент, тобто n-InSe. 

Цей висновок підтверджується також дослі-
дженнями інтегральних характеристик, зокрема, 
зал

ному ко

ежностей струму короткого замикання Isc від 
напруги холостого ходу Voc. Відомо [4], що між 
ними існує залежність типу 

( )[ ]1exp0 −= nkTVII ,           (1) 

0 0,2 0,4 0

ocscsc

104

10-2

100

102
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-

,6 0,8
 K
 K

297
323
348 K
370 K

2,8 3,2
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101

V=0,3 B
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Рис.2. Залежність струму короткого замикання від 
напруги холостого ходу при різних температурах. 

де 0I  – фотострум відсічки при V =0, а n – кое
фіц ха-
ра истики (ВАХ), який визначається меха-

sc oc
ієнт ідеальності світлової вольт-амперної 
ктер

нізмом струмопереносу. При eV≥3nkT вираз (1) 
переходить у більш простий  

( )nkTeVII ocscsc exp0≅ ,               (2) 
тобто залежність Isc(Voc) у координатах lnIsc-Voc 
повинні являти нахил яких 
зменшується

-

 собою прямі лінії, 
 з ростом температури вимірів. Очі-

кувані залежності добре виконуються на досліді 
(рис.2), причому експериментально виявлене 
значення n дорівнює 2. Це свідчить про те, що 
фотострум визначається генераційно-рекомбіна-
ційними процесами в ОПЗ гетероструктури. Ра-
зом з тим, даний факт не дає відповіді на питан-
ня, у якій компоненті ГП розташована більша 
частина ОПЗ, яка саме і буде визначати фото-
електричні характеристики. Виходячи з дослі
джень спектрів фоточутливості розумно допус-
тити, що активною областю з цієї точки зору є 
n-InSe. Більш конкретну відповідь можна отри-
мати, аналізуючи світлові ВАХ. Після простих 
математичних перетворень вираз (2) має вигляд 










 −
≅

kT

eVE
AI ocg

sc 2
exp                 (3) 

У формулі (3)  – коефіцієнт, 
який слабо 
від температу , що за-

враховано, що n=2, а А
порівняно з експоненто
ри. З виразу (3) випливає

ю залежить 

лежності Isc(Voc), виміряні при різних Т, повинні 
перетинатись у одній точці при eVoc=Eg. Це добре 
виконується на досліді, причому Eg≈1,2 еВ, що 
відповідає ширині забороненої зони селеніду ін-
дію [3]. З іншого боку, температурна залежність 
Isc при Voc=const повинна апроксимуватись пря-
мою у координатах lnIsc-103/T, з енергетичним 
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нахилом (Eg-eV)/2kT. Експериментальне значення 
останнього дорівнює ~0,9 еВ, що з врахуванням 
випростаної напруги Voc=0,3 В (врізка на рис.2) 
приводить до Eg=1.2 еВ. Отже, спектральні і ін-
тегральні характеристики гетеропереходів визна-
чаються головним чином вузькозонним компо-
нентом n-InSe. Селенід галію досліджуваних ГП 
відіграє рол "широкозонного ікна". Загалом 
цей результат не є несподіваним, якщо взяти до 
уваги електри  парамет контакту х ма-
теріалів, зокрем пінь егування. ршо-
му наближенні співвідношення між ширинами 
ОП  у n і p-областях ( n і dp ідповідно) изна-
чається виразом  

dn/dp=Na/Nd,                       (4) 
де Nd і Na – концентрації іонізованих донорів і 
акцепторів у n- і p-компонентах ГП. Враховуючи, 
що для досліджув

ь  в

чні ри ючи
а сту  їх л У пе

З  d в в

аних структур N ≈(1÷3)·1014, 
Na≈1015 см-3, отрим n p

роткого замикання 
зм

ей 
sc  L. 
Відмінності при вел

тях ГП, де вони ос
е

не

у

d
аємо для відношення d /d ≈ 

≈3÷10. Наведені оцінки показують, що основна 
частина ОПЗ гетеропереходу зосереджена у селе-
ніді галію, що повністю узгоджується з виснов-
ком, який зроблений вище на основі аналізу фото-
електричних характеристик. 

Перейдемо тепер до розгляду залежностей 
параметрів Isc і Voc від рівня освітленості L, які 
мають певні особливості. У першу чергу зверне-
мо увагу на те, що струм ко
інюється з освітленістю за таким законом  

m
sc LI ~ ,                          (5) 

де m=1 при низьких L і m≅0,5 при великих, рис.3. 
Це відрізняється від очікуваних залежност
I (L), для яких m=1 у всьому діапазоні зміни

иких освітленостях можна 
пояснити переходом від лінійної генерації до 
квадратичної. Він буде відбуватись при таких рів-
нях L, коли кількість генерованих світлом но-
сіїв заряду більша від концентрації основних 
носіїв. Оскільки величина останньої у досліджу-
ваних ГП відносно низька (1013-1014 см-3), то це 
приводить до появи на люкс-амперній характе-
ристиці ділянки з кореневою залежністю. Наяв-
ність високоомних областей у гетероструктурі 
зумовлює також аномальну залежність Voc(L). Як 
випливає з рис.3, при малих L спостерігається 
відхилення розглядуваної характеристики від 
очікуваної, що повинна описуватись виразом [4] 

Voc∼nkTlnL .                        (6) 
Така аномальна поведінка залежності Voc(L) пояс-

нюється тим, що у режимі холостого ходу фото-
носії акумулюються у квазінейтральних облас-

новні. Якщо при цьому їх кон-
центрація більша за рівноважну, то буд  відбува-
тись зміщення квазірівнів Фермі до країв відпо-
відних дозволених зон. Це приведе до збільшен-
ня висоти і зменшення ширини потенціального 
бар’єра, а врешті-решт і до аномальної залежнос-
ті Voc(L). Відзначимо, що подібні характеристи-
ки спостерігались на ГП з помірно легованими 
компонентами в умовах лазерного збудження 
[4]. У нашому випадку цей ефект реалізується 
при значно менших L внаслідок наявності у до-
сліджуваних структурах областей з низькою кон-
центрацією основних носіїв заряду. 

На завершення зазначимо, що високий послі-
довний опір гетероструктури RП приводить не 
тільки до аномальної поведінки залежностей Isc(L) 
і Voc(L), але й до низьких значень фактора запов-
ння навантажувальної характеристики, величи-

на якого при кімнатних температурах не пере-
вищує 0,4. Великий RП обмежує також значення 
стр му короткого замикання і напруги холосто-
го ходу. У зв’язку з цим подальші дослідження 
повинні бути спрямовані насамперед на отриман-
ня більш низькоомних контактуючих матеріалів. 

m=0,5 Vos, BIsc, мкА

0,6
101
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L, в.о.
0,0
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Рис.3. Залежності струму короткого замикання і 
напруги холостого ходу від рівня освітленості. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ДИФРАКЦІЇ  ОПТИЧНОГО  ВИПРОМІНЮВАННЯ 
НА  СЕРВЕТКАХ  СЕРПИНСЬКОГО 

Подано результати теоретичних і експериментальних досліджень особливостей у полі випро-
мінювання, дифрагованого на серветках Серпинського. Встановлено, що елементи будови серве-
ток Серпинського повторюються у дифрагованому полі. Для серветок Серпинського 4-го рівня 
у дифрагованому полі спостерігаються зашумлені зображення фракталів від 1-го до 3-го рівнів. 
Результати експерименту добре узгоджуються з результатами комп'ютерного моделювання. 

The results of a theoretical and experimental investigation concerning to some peculiarities of repro-
duction of the Sierpinski's carpets structure at the diffracted optical field are represent. The elements 
of Sierpinski's carpet are reproduced in the diffracted field. For the input fractal of the 4th level, image 
fractals of all levels from 1 to 3 are observed at the diffracted field, and the image is noised. The experi-
mental results are shown to be in a good agreement with the ones obtained through computer simulation. 

Фрактальна геометрія природних і штучних 
об'єктів, розвинута відомим математиком Бенуа 
Мандельбротом [1], привернула увагу вчених 
багатьох галузей природничих наук. 

З погляду оптиків цікавою є задача дистанцій-
ної діагностики фрактальних об'єктів за полем 
оптичного випромінювання, яке дифрагувало на 
них. Такі дослідження провела група японських 
вчених під керівництвом професора Асакури [2]. 
Вони досліджували самоподібність, фрактальну 
розмірність, спектр потужності поля дифрагова-
ного випромінювання [3,4]. 

Відомо, що поле оптичного випромінювання, 
дифрагированого на періодичних структурах, 
на певних відстанях відтворює їх будову. У праці 
[5] показано, що у полі, дифрагованому на смугах 
Кантора, є області, аналогічні зонам саморепро-
дукції. Очевидно, щось подібне слід очікувати і 
для двовимірних фракталів. 

У даній роботі приведені дослідження особ-
ливостей у полі оптичного випромінювання диф-
рагованого на серветках Серпинського. 

Процедура побудови серветок Серпинського 
згідно праці [6] така. Спочатку розглядаємо ква-
драт одиничної площі і ділимо його на b2 ква-
дратиків. Потім вилучаємо a квадратиків і зали-
шається b2–a ділянок. Така процедура є одинич-
ним кроком побудови серветки Серпинського і 
називається генератором цього фрактала. Повто-
рюючи крок генерації N разів, будемо мати сер-

ветку Серпинського N-го рівня. Виходячи з такої 
процедури, фрактальна розмірність df серветок 
Серпинського визначиться як 

b
abd f ln

)ln( 2−
= .                       (1) 

Коли b=3, a=1, то маємо df=1,893. 
Амплітуду поля, що отримується у результаті 

дифракції плоскої хвилі на килимку Серпинсько-
го, можна розрахувати, використовуючи дифрак-
ційний подвійний інтеграл Релея-Зомерфельда [7]: 

( ) ,),,,(exp

,,,

),(),(
)(3

dxdyyxikR

yxR

yxF
i
zU

ζξ−×

×
ζξλ

=ζξ ∫∫
             (2) 

де F(x) – апертурна функція, що відповідає ам-
плітудному пропусканню килимка Серпинського, 

( ) 222 )(),,,( ζ−+ξ−+=ζξ yxzyxR  – відстань 
від точки на фракталі до точки на площині спо-
стереження, z – відстань між площиною, в якій 
розміщений фрактал, і площиною спостереження, 
x, y, ξ, ζ – прямокутні координати на площині 
об'єкта і на площині спостереження відповідно, 
k=2π/λ – хвильове число. На противагу дифрак-
ційному інтегралу Кірхгофа, співвідношення (2) 
можна застосовувати для довільних відстаней від 
об'єкта до площини спостереження. 

У нашому дослідженні ми заміняємо інтегру- 
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Рис.1. Схема експерименту. 

вання сумуванням, поділяючи об'єкт і поле диф-
ракції у площині спостереження на елементарні 
площинки зі стороною ~0,1λ. 

Розподіл інтенсивності I(ξ,ζ)=|U(ξ,ζ)|2 зна-
ходиться з розрахованої величини амплітуди у 
полі U(ξ,ζ). 

Експериментальні дослідження виконувалися 
у схемі, наведеній на рис.1. Плоска хвиля, сфор-
мована телескопічною системою L1–L2 з випромі-
нюванням He-Ne-лазера (λ=0,6328 мкм), освітлює 
досліджуваний фрактал F. Довільна площина 
дифрагованого поля DF проектується об'єкти-
вом L3 на площину прийому ССD камери. Далі 
розподіл інтенсивності поля вводиться у комп'ю-
тер. Досліджувані фрактали виготовлялися фото-
літографічним методом у вигляді фотошаблона 
розміром 2×2 мм. 

Наведено експериментально отримані (рис.2a) 
і розраховані (рис.2б) розподіли інтенсивності 
поля дифрагованого на серветці Серпинського 
4-го рівня для різних зон реєстрації. Спостеріга-
ється задовільний збіг теорії і експерименту. 

Для кількісного аналізу експериментальних 
результатів і комп'ютерного моделювання корис-
ним виявилося використання взаємної поздовж-
ньої кореляційної функції інтенсивності дифра-
гованого поля I(ξ,ζ,z) і розподілу пропускання 
досліджуваного транспаранта I0(ξ,ζ): 

)0,,(),(
),,(),(

)(
0

0

ζξ⋅ζξ

ζξ⋅ζξ
=Ψ

II
zII

zI .                (3) 

Для експериментального вимірювання функ-
ції поздовжньої взаємної кореляції у площину 
DF (рис.1) розміщався транспарант і мірялась 
сумарна інтенсивність випромінювання, що прой-
шла через систему. На рис.3 показані функції 
поздовжньої взаємної кореляції поля, дифраго-
ваного на серветці Серпинського 4-го рівня, і 
транспарантами чотирьох типів: регулярними 
транспарантами з розміром елементів 25 мкм, 
74 мкм, 222 мкм, що є складовими будови сер-
ветки Серпинського 4-го рівня і серветкою Сер-

пинського 4-го рівня. Спостерігається періодич-
на кореляція дифрагованого поля з регулярними 
структурами. Це свідчить про існування в полі, 
дифрагованому на серветках Серпинського, зон, 
аналогічних зонам саморепродукції, притаман-
ним регулярним структурам. Розташування цих 
зон визначається співвідношенням: 

λ= /)3(2 2dmz ,   m ,         (4) ,....3,2,1=
d – розмір елемента регулярної структури. На 
рис.2 у дифрагованому полі для z=18 мм видно 
саморепродукцію мінімальних елементів фракта-
ла як для розрахованих, так і для експеримен-
тально отриманих полів. 

Окрім саморепродукції, у дифрагованому полі 
виявлено ефект пониження рівня фракталу. Так, 
міряючи функцію поздовжньої кореляції поля 
дифрагованого на серветці Серпинського 4-го 
рівня і транспаранта у вигляді серветки Серпин-
ського нижчих рівнів, отримали максимуми коре-
ляційної функції для зони реєстрації, що визна-
чається таким співвідношенням: 

λ−≈ +− /3)( 21
min

)( dnNz n
n

N ,          (5) 
де N – рівень фрактала-об'єкта, n – рівень фрак-
тала в полі, dmin – мінімальний елемент фрактала. 

На рис.4 наведено інтенсивності розрахованих 
і експериментально отриманих дифрагованих 
полів для зон реєстрації, яким відповідають мак-
симуми функцій поздовжньої взаємної кореля-
ції для транспарантів 3-го (рис.4a, z=9 мм) і 2-го 
(рис.4б, z=63 мм) рівнів. У цих полях прогляда-
ються зашумлені контури фракталів 3-го і 2-го 
рівнів. Застосування процедури вейвлет-перет-
ворення дозволяє дещо поліпшити зображення 
фракталів. Ми використовували стандартний па-
кет MatLab-6, програму Wavelet Toolbox, проце-
дуру 2-D Denoising. 

Отже, у полі оптичного випромінювання, диф-
рагованого на серветках Серпинського, теоре-
тично і експериментально ми спостерігали само-
репродукцію елементів будови фракталу і пони-
ження його рівня з віддаленням зони реєстрації. 
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Рис.2. Інтенсивності експериментально отриманих (a) і розрахованих (б) полів, дифрагованих на серветці Сер-
пинського 4-го рівня. 
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Рис.3. Функції поздовжньої взаємної кореляції для регулярних транспарантів з розміром елементів 25 мкм (a),  
74 мкм (б), 222 мкм (в) і серветки Серпинського 4-го рівня (г). 
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Експеримент 
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Рис.4. Експериментально отримані інтенсивності дифрагованих полів в зонах пониження рівня фракталу  z=9 мм (a), 
z=53 мм (б) та вейвлет-перетворення від них. 
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ЕФЕКТИ  НАВОДНЕННЯ  У  ПОРИСТОМУ  КРЕМНІЄВІ 

Експериментально здійснено контрольоване наводнення зразків пористого кремнію під ви-
соким тиском (Р∼50 атм). Досліджено вплив гідрогенізації на фізичні властивості ПК. Застосо-
вано ряд взаємодоповнюючих методик, зокрема, методи вольт-ємнісної спектроскопії, вольт-
амперних характеристик і фотолюмінесценції. На основі наведених експериментальних резуль-
татів встановлено роль водневих комплексів у формуванні властивостей ПК. 

The experimentally controlled hydrogenation of porous silicon under high pressure (P~50 atm.) 
has been conducted. The influence of hydrogenation on porous silicon physical properties was inves-
tigated by means of a number of experimental methods such as volt-capacity spectroscopy, volt-
current measurements and photoluminescence investigations. On the basis of experimental results the 
role of hydrogen complexes іn the formation of porous silicon properties has been defined. 

Створення пристроїв інтегральної мікро- та 
оптоелектроніки на базі однієї кремнієвої плас-
тини є однією з перспектив прикладного засто-
сування структур світловипромінюючого та фо-
точутливого пористого кремнію (ПК). Незва-
жаючи на перші успішні спроби створення при-
строїв фотоніки на основі ПК, фізика процесів 
люмінесценції ПК у видимій ділянці спектра не 
знайшла однозначного трактування. Одна з ос-
новних концепцій випромінювання у видимій 
області – гіпотеза про свічення воднево-кисневих 
сполук кремнію, що формуються у процесі елек-
трохімічного травлення ПК. У зв'язку з цим, у 
роботі нами проведені дослідження впливу до-
даткового наводнення на процеси перенесення 
електричних зарядів та фотолюмінесцентні влас-
тивості гетероструктур пористий кремній – крем-
нієва підкладка. 

Експеримент 
Проведено дослідження властивостей навод-

нених і однотипних ненаводнених зразків порис-
того кремнію з метою вивчення впливу водню 
на електричні і люмінесцентні властивості ПК. 
Для досліджень використовувались зразки ПК, 
отримані електрохімічним травленням пластин 
кремнію р-типу КДБ-10. Особлива увага приді-
лялась забезпеченню рівномірного розподілу гус-
тини струму по поверхні пластини [1], що сприя-
ло однорідності свічення пластин ПК. 

Наводнення зразків пористого кремнію про-

водилось в автоклаві під тиском водню 50 атм з 
нагріванням до 800 °С і при кімнатній темпера-
турі. У процесі гідрування проводились дослі-
дження фазових переходів методом диференці-
ального термічного аналізу (ДТА), а також зні-
малася крива еволюції тиску в автоклаві (рис.1), 
яка фіксувала факт наводнення зразків [2,3]. При 
напусканні водню в камеру та зростанні його тис-
ку до 40-50 атм стрибок температури на зразку 
ПК за даними ДТА досягав кількох градусів і чіт-
ко реєструвався (рис.1). Крива ДТА при нагріван-
ні до 800 °С не мала екстремумів, що говорить 
про відсутність повторних адсорбційних проце-
сів та фазових переходів, пов'язаних з гідрогені-
зацією ПК у цьому діапазоні температур. 

 t, с
Рис.1. Диференціальний термічний аналіз наводнен-
ня зразка ПК (КДБ-10, t=55 хв., І=60 мА) при кім-
натній температурі: різниця температур між наво-
дненим зразком і еталоном до і після напуску вод-
ню в камеру (1); залежність тиску водню у камері 
від часу (2). 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 92. Фізика.Електроніка. 73



Л.С.Монастирський, І.І.Булик, І.Б.Оленич, П.П.Парандій, А.М.Брода  

Для дослідження і порівняння електричних 
властивостей наводненого і ненаводненого ПК 
вимірювались вольт-фарадні та ємнісно-частотні 
характеристики при різних температурах. Дослі-
дження високочастотних вольт-фарадних харак-
теристик проводилося на зразках ПК і наводне-
ного ПК на підкладці кремнію КДБ-10. З двох 
сторін кремнію напилювались плівки індію, до 
яких підпаювались контакти. 

Для реалізації методу модуляційної ємнісної 
спектроскопії до досліджуваної структури при-
кладались: постійне зміщення Ug, яке забезпечу-
вало існування у приповерхневому шарі напів-
провідника області просторового розподілу за-
ряду [4], високочастотна напруга dU∼exp(іωt) 
(у нашому випадку частота становила 2,2 МГц) 
та низькочастотна напруга модуляції dUa=Uam× 
×exp(іωat), fa=ωa/(2π)=20 кГц, Uam∼kT/q. У зраз-
ках виникав сигнал модуляції високочастотної 
ємності структури. Оскільки на межі поділу ді-
електричний шар - напівпровідник відсутні швид-
кі поверхневі стани з характерними часами пе-
резарядки порядку мікросекунди, то існуючі на 
межі поділу поверхневі стани відкликалися лише 
на низькочастотну напругу модуляції. 

Результати експерименту 
На вольт-фарадних характеристиках при кім-

натній температурі в області великих зміщень 
спостерігається зменшення високочастотної єм-
ності, тобто відбувається нейтралізація акцептор-
них рівнів за рахунок заповнення їх дірками, що 
приводить до збільшення абсолютного значення 
позитивного заряду на межі поділу ПК-кремній. 
Це у свою чергу зумовлює ефективне збільшен-
ня товщини d збідненого шару та зменшення ве-
личини ємності C=ε0εd S/d. 

При невисоких зворотних прикладених напру-
гах у ненаводнених зразках відбувається змен-
шення високочастотної ємності (рис.2). У наво-
днених зразках ПК ємність зростає з прикладе-
ною напругою, виходячи на насичення (класич-
ний вигляд кривої). Побудовані на основі цих 
вимірювань залежності квадрата оберненої єм-
ності структури ПК/Sі від прикладеної напруги 
C-2=f(U) добре апроксимуються прямими лінія-
ми, які перетинаючи ось абсцис визначають ви-
соту потенціального бар'єра. Отже, для наводне-
ного ПК висота потенціального бар'єра складає 
ϕб=1,2 еВ (рис.3), для ненаводненого - ϕб=2,2еВ 
(рис.2). Звідси видно, що висота потенціального 
бар'єра для наводнених зразків майже у два рази 

менша, ніж для ненаводнених. Окрім того, у на-
воднених зразках ПК, на відміну від ненаводне-
них, гістерезис вольт-фарадної характеристики 
не спостерігається. При низьких температурах 
(77-200 К) зі зміною напруги спостерігалось май-
же постійне мале значення ємності – ефект “ви-
морожування” провідності у гетероструктурі 
ПК/Sі [5]. 

Нами досліджено також частотні залежності 
комплексної ємності для гетероструктур ПК - 
кремнієва підкладка р-типу. Для даних зразків 
при температурах, близьких до кімнатної, отри-
мана аномальна експоненціально спадна частот-
на залежність С(f) (рис.4). 

 
 

 
Рис.2. С-V-характеристика ненаводненого зразка ПК 
(КДБ-10, t=30 хв, І=150 мА) при частоті f=2,2 МГц: 
пряма характеристика (напруга змінювалась від + 
до –) при температурі Т=295 К (1), зворотна харак-
теристика (напруга змінювалась від – до +) при тем-
пературі Т=295 К (2), при температурі рідкого азо-
ту Т=77 К (3); залежність C-2(U) при Т=295 К (4). 

 

 
Рис.3. С-V-характеристики наводненого зразка ПК 
(КДБ-10, t=30хв, І=150 мА) при частоті f=2,2 МГц і 
температурах Т=295 К (1) та Т=77 К (2), залежність 
C-2(U) при Т=295 К (3). 
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 Ефекти  наводнення  у  пористому  кремнієві 

 
Рис.4. Залежність дійсної частини ємності C зразків 
ПК від частоти при температурах 240 K (1'), 266 K (2'), 
294 K (3'). Залежність уявної частини ємності C' зраз-
ків ПК від частоти при 240 K (1), 266 K (2), 294 K (3). 
Вставка: залежність ємності C від температури на 
різних частотах: 10 Гц (1), 102 Гц (2), 103 Гц (3), 
104 Гц (4), 105 Гц (5).  

 
Проаналізовано характер провідності ПК. Пла-

нарні вольт-амперні характеристики наводнено-
го і ненаводненого ПК наведені на рис.5. Для 
ненаводнених зразків ділянка Ома спостерігаєть-
ся при дуже малих напругах зовнішнього поля. 
Невелике його зростання веде до появи ділянки 
насичення, що простяглась до напруг приблизно 
10 В між контактами на віддалі 5 мм.  

Наводнені зразки при досягненні напруг, біль-
ших 6 В, починають різко проводити струм не-
залежно від напрямку зовнішнього електрично-
го поля (рис.5б). Отже, характер провідності на-
воднених зразків ПК суттєво змінюється для ве-
ликих полів напруг порівняно з ненаводненими. 

У наводнених та ненаводнених зразках дослід-
жено фотолюмінесценцію (ФЛ) пористого крем-
нію. Нами зафіксовано збільшення інтенсивно-
сті ФЛ (рис.6), причому наводнений ПК володів 
більш широким спектром випромінювання (на 
20-40 нм ширшим, ніж у ненаводненого ПК), а 
максимум фотолюмінесценції зміщувався в бік 
довгих хвиль. 

Обговорення результатів 
На основі кривих ДТА можна стверджувати 

про спостереження ефекту наводнення зразків 
ПК при кімнатній температурі та про відсутність 

фазових переходів при гідруванні ПК одночасно 
з нагріванням до 800°С. 

С, Ф С', Ф 

Поглинутий водень у ПК проявляє себе змі-
ною діелектричних властивостей ПК. Зокрема, 
зміною залежності ємності структури Ме-ПК-Sі 
від прикладеної напруги, обумовленою ліквіда-
цією внутрішніх електричних неоднорідностей 
у такій структурі. Наводнення зразків приводить 
також до зміни планарних ВАХ ПК, яка прояв-
ляється у різкому зростанні струму через навод-
нені зразки ПК при прикладенні зовнішньої на-
пруги незалежно від напрямку поля.  

 Т, К 

Аномальну частотну залежність C(f) можна 
пояснити стрибкоподібним механізмом перене-
сення зарядів через локалізовані стани в ПК. При 
цьому зростання температури до кімнатної поси-
лює активаційні процеси стрибкоподібної про-
відності пористого кремнію. При нижчих тем-
пературах величина ємності спадає зі збільшен-
ням частоти, що характерно для діелектриків.   f, Гц

Такий вплив наводнення можна пояснити йо-
го пасивуючими властивостями як для домішко-
вих дефектів, так і для поверхневих і об'ємних 
атомів кремнію з обірваними зв'язками. На осно-
ві наших попередніх досліджень [6] відомо, що 
ПК являє собою конгломерат кластерів SіOxCy, 
SіOx, Sі у квантових дротинах ПК. Водень погли-
наючись може здійснювати роль додаткових па-
сивантів прошарків між цими мікрогранулами, 
змінюючи провідні властивості межі розділу 
між ними та властивості поверхонь квантових 
дротин, зокрема стимулюючи явище холодної 
емісії між мікрогранулами (степеневий характер 
ВАХ). Очевидно, що водень, проникаючи у ПК, 
повинен впливати і на центри його свічення. До-
слідження наводнених і ненаводнених зразків по-
казало, що в наших умовах процесу наводнення 
вплив на центри свічення проявляється у деякій 
модифікації спектрів ФЛ ПК. У видимій області 
інтенсивність свічення зростає в смузі 625-750 нм, 
порівняно з ненаводненим ПК, у зв'язку з чим 
спектр світловипромінювання в цілому розширю-
ється. Такі зміни у спектрі можна також поясни-
ти зміною стану міжгранулярних границь та по-
верхні ПК при його наводненні. 

Висновки 
Проведено контрольоване наводнення зразків 

ПК під високим тиском водню (~50 атм) з нагрі-
ванням до 800 °С і при кімнатній температурі. 

На кривих ДТА зафіксовано пік різкого по-
глинання водню ПК при кімнатній температурі.  
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 а) 
 

 б) 

Рис.5. Планарні вольт-амперні характеристики не-
наводненого (а) та наводненого (б) зразків ПК. 

 

      а) 
 

      б) 

Рис.6. Спектр фотолюмінесценції ненаводненого (а) 
та наводненого (б) зразків ПК 

Зростання температури до 800 °С не приводить 
до змін на кривій ДТА. 

Вольт-фарадною та ємнісно-частотною спек-
троскопією зареєстровано зменшення поверхне-
вого потенціалу у два рази, зникнення гістерези-
су C-U характеристик, аномальне збільшення єм-
ності при низьких частотах для наводненого ПК 
порівняно з ненаводненим. 

Наводнення ПК привело до зміни вольт-ампер-
них характеристик – від гіперболічного типу до 
варисторного. 

Аналіз фотолюмінесценції показав збільшен-
ня інтенсивності випромінювання у довгохвильо-
вій області, розширення спектра ФЛ у довгохви-
льовий бік, незмінність короткохвильової області. 

Отже, показано, що водень у гідрогенізовано-
му зразку ПК вносить зміни як в оптичні, так і 
електричні властивості ПК. Вплив наводнення 
на досліджені властивості ПК пояснений на ос-
нові моделі міжгранулярної та поверхневої паси-
вації воднем мікрогранул, які формують кванто-
ві дротини ПК. 
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РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНЕ  ДОСЛІДЖЕННЯ   
МАГНІЙ-ЦИНКОВИХ  ФЕРИТІВ 

На основі якісного аналізу рентгенівських К-спектрів поглинання заліза у магній-цинкових 
феритах зроблені висновки про перерозподіл катіонов за підгратками шпінельної структури і 
характер хімічного зв'язку катіон заліза – аніон кисню при катіонних заміщеннях. 

On the basis of a qualitative analysis of X-ray K-absorption spectrum Ferri lactas in magnesium-
zinc ferrites in activity the conclusions about reallocating cations behind sublattices of spinel frame 
and nature of a chemical bond cation Ferri lactas - anion of oxygen are made at cationic replacements. 

Магній-цинкові ферити – перспективні мате-
ріали, що успішно застосовуються у виробництві 
осердь відхиляючих систем моніторів і котушок 
індуктивності. Як відомо [1], магнітні властивос-
ті феритів-шпінелей, особливо Mg-Zn-систем, 
сильно залежать від співвідношення магнітних 
і немагнітних катіонів у підгратках шпінельної 
структури. Вплив катіонного заміщення на маг-
нітні властивості пов'язаний з особливостями 
перебудови іонно-електронної структури криста-
лічної гратки, тобто із зміною електронної конфі-
гурації атомі або рідкозем них 
металів у кристалічному полі лігандів аніонів 
кисню. 

в перехідних ель

У магній-цинкових феритах присутній один 
тип катіонів з недобудованою 3d-оболонкою, а 
саме катіони заліза, які визначають, в основному, 
магнітні властивості таких систем. При зміні 
електронної конфігурації з 3d6 (Fe3+) до 3d5 (Fe2+) 
іони заліза переходять у стан з яскраво вираже-
ною енергією переваги до координаційного числа 
6 (октаоточення) [1], що впливає на перерозподіл 
катіонів за підгратками шпінельної структури. 
При цьому змінюється магнітний момент іона Fe 
на один магнетон Бора, що веде до погіршення 
магнітних макропараметрів фериту. Отже, при 
відомому катіонному розподілі важливо знати 
валентність іонів заліза у гратах шпінелі.  

Ефективні іонні заряди можна визначити з 
рентгенівських спектрів поглинання за енерге-
тичним положенням головного краю поглинання 
і формою ближньої тонкої структури [2]. Однак 
при цьому має місце неоднозначність, зумовлена 
тим, що положення головного К-краю поглинан-
ня дуже складно визначити внаслідок наявності 

рідбергівських станів і переходів на віртуальні 
стани молекул і рівні екситонів. Через такі ускла-
днення на даний час відсутні точні кількісні спів-
відношення між величиною хімічного зсуву рент-
генівського краю поглинання ∆Е і ефективним 
атомним зарядом. 

У працях [3-5] зроблені успішні спроби визна-
чення теоретичних значень положення і форми 
головного краю поглинання у речовинах бінар-
ного складу, проте застосування методу багато-
разового розсіювання [3] до складних оксидних 
систем виявилося малоефективним.  

На основі аналізу експериментальних спект-
рів в даній роботі зроблена спроба оцінки впливу 
різних ефектів кристалічної гратки на положення 
і форму ближньої тонкої структури К-краю по-
глинання Fe у феритах (Mg1-xZnx)1-yFe2+zO4, де 
у=-0,048; 0; 0,053; z=2/3y; х=0,44…0,50. 

Ферити синтезовані за традиційною кераміч-
ною технологією [6]. Адсорбційні спектри заліза 
(рис.1) від зразків, що досліджуються, отримані 
на довгохвильовому рентгенівському вакуумному 
спектрографі ДРС-2 фотографічним методом з 
подальшим автоматичним фотометруванням. 
Реперними точками спектра служили емісійні 
K1,2-лінії кобальту. Енергетичний зсув адсорбцій-
них спектрів вимірювався відносно енергетичного 
положення К-спектра поглинання заліза у магне-
титі Fe3O4, що має ідентичну із досліджуваними 
зразками шпінельну структуру. 

Розглянемо характер зміни форми К-краю по-
глинання магній-цинкових феритів в залежності 
від складу. Аналіз досліджень [7,8,10-12] К-країв 
поглинання іонів перехідних металів з незапов-
неною 3d-оболонкою в оксидних сполуках, де ці 
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іони мають координаційні числа 4 або 6, дозволив 
виділити характерні ділянки ближньої структури 
на кривий I=I(Е), положення й інтенсивність яких 
відповідають інтенсивності тих або інших елект-
ронних переходів з 1s-рівня на вироджені неза-
повнені зовнішні орбіталі іонів або у валентну 
зону. 

У низькоенергетичній області спектра існує 
більш або менш яскраво виражений пік А, інтен-
сивність якого, згідно з [7], визначається кількіс-
тю переходів на eg рівень виродженої 3d-орбіталі 
іонів заліза в октакоординації. Подальший наплив 
на дільниці В відсутній у спектрах перехідних 
металів від оксидів, де метали мають тільки окта-
оточення [7,10], виходячи з чого можна передба-
чити, що зміна "чіткості" і інтенсивності цього 
напливу визначається кількістю іонів заліза у тет-
рапідгратки шпінелі. Отримана внаслідок зняття 
виродження 3d-орбіталі октаедричним полем лі-
гандів [9] високоенергетична складова розщеп-
лення t2g визначається інтенсивністю спектра 
поглинання у точці С, що лежить приблизно на 
половині висоти кривої інтенсивності К-краю по-
глинання. Думки дослідників розходяться [11,12] 
відносно природи виникнення розщепленого на-
пливу у точці D спектрів перехідних металів. По-
кладаючись на положення, що сумарна ширина 
вільної частини 3d-зони внаслідок зняття виро-
дження при дії поля лігандів не змінюється [2], 
можна стверджувати, що ця лінія поглинання 
утворена переходами на t2 рівень d-орбіталі іонів 
заліза у тетракоординації, причому енергетична 
відстань між лініями АС повинна дорівнювати 
відстані BD. Точка Е, як найбільш високоенерге-
тична у ближній структурі, відповідає лінії погли-
нання при электонном переході у гібридизовані 
зовнішні енергетичні зони атома заліза, утворені 
у результаті дії кристалічного поля. 
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Рис.1. Рентгенівські спектри К-країв поглинання заліза у магній-цинкових феритах. 
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Рентгеноспектральне дослідження магній цинкових феритів 

Таблиця 1. Зміщення енергетичного положення К-краю 
поглинання заліза від досліджуваних зразків відносно 
Fe3O4. 

Y  0 -0,048 0,053 

Z 0 -0,032 0,035 

 П
ар
ам
ет
р 

X 0,44 0,46 0,48 0,50 0,44 0,50 0,44 0,50

∆Е, еВ 9,38 9,42 9,31 9,20 9,00 8,68 8,44 7,31

Похибка   ± 0,03 еВ 

Нагадаємо, що вказані енергетичні переходи 
аж ніяк не визначають інтенсивність спектра по-
глинання, оскільки вони тільки "спотворюють" 
арктангенціальну форму власне краю поглинання 
[2], який вносить основний вклад в інтегральну 
інтенсивність спектра. 

Енергетичні зміщення К-спектрів поглинання 
заліза у феритах (Mg1-xZnx)1-yFe2+zO4, виміряні 
по положенню половини висоти кривої погли-
нання, відносно аналогічних спектрів для маг-
нетиту подані у таблиці 1. 

Отримані результати можна інтерпретувати 
з таких позицій. У разі катіон-незаміщених зразків 
магній-цинкових феритів (параметр у=0, рис.1 а) 
при збільшенні кількості іонів Zn2+ (параметр х) 
зростання інтенсивності ліній А і C, а також від-
повідне зменшення інтенсивності напливів В і D 
відповідає зменшенню кількості атомів Fe у тет-
рапустотах шпінелі, що визначає ступінь оберне-
ності шпінелі. Динаміка такого розподілу добре 
узгоджується з результатами раніше проведених 
нами рентгеноструктурних досліджень розподілу 
катіонів за підгратками [13,14]. Характерне роз-
щеплення високоенергетичного піку поглинан-
ня (збільшення відстані між точками Е і D при 
зміні х від 0,44 до 0,50) відповідає збільшенню 
енергетичної відстані між центральносиметрич-
ною 4s-зоною електронів заліза, що беруть участь 
в утворенні хімічного зв'язку і не заповненими 
рівнями 3d-оболонки, що характерно при зрос-
танні гетерополярної складової хімічного зв'язку 
залізо-кисень. Вплив катіонного заміщення на 
іонність зв'язку можна пояснити на основі розра-
хунків, проведених із застосуванням теорії діелек-
триків до шпінельних оксидів, запропонованої у 
праці [8]. Згідно з цією теорією, енергія зв'язку 
Eg катіон-аніон у структурі може виражатися як  

222 )()()( CEE hg += ,                    (1) 
де Eh і C – гомополярна і гетерополярна частини 
енергії зв'язку. 

Ступінь іонізації (іонність) fi і ковалентність 
fc певного зв'язку знаходять із виразів 

22 / gi ECf =

,                          (2б) 

,                           (2а), 

22 / ghc EEf =

74,39    
 βzz ,   (3) 

Eh і С визначається співвідношеннями: 









−−=
βα

α

rr
rkbС s )exp(4,14 0,48,2d

Eh=

де d – довжина зв'язку, z0=d/2, zα і zβ – кількість 
валентних електронів, rα, rβ – ковалентні радіуси 
атомів α і β, що беруть участь в утворенні зв'язку, 
b – стала для даного класу структур, b=0,089 2N , 
де N  – середнє координаційне число, exp(-ksr0) – 
стала екранування Томаса-Фермі, що пов'язана 
із екрануванням іонного залишку валентними 
електронами, які не беруть участі у хімічному 
зв'язку, ks=4kF/πa0, а0 – борівський радіус, kF – 

хвильовий вектор Фермі, , Ne=nV/νb, Nk eF
23 3π=

( )ββαα += NNn zV // ,z  , nV – кіль-

кість електронів, які беруть участь у зв'язку, Nα, 
Nβ – координаційні числа атомів α і β, vb – об'єм 
зв'язку. Множник  можна знайти як до-

буток кількості атомів даного сорту і числа всіх 
атомів у формулі, розділений на кількість лігандів. 

∑
γ

γγNR bd 33 /=vb

∑
γ

γγNR b
3

Залежність ступеня іонності зв'язку заліза у 
шпінельній структурі, обчисленої за формулою 
(2а), від середнього координаційного числа N  
можна зобразити у вигляді прямої для координат 
fi=fi(1-1/ N ) у випадку ω=2, ω=3 (рис.2), причому 
валентність для 3d-перехідних металів дорівнює 
кількості валентних електронів z. Положення 
прямих fi=fi(1-1/ N ) на графіку для ω=2 і ω=3 по-
казує, що зростання кількості двовалентних катіо-
нів заліза при даному значенні  приводить до 
зростання ступеня іонності хімічного зв'язку.  

N

Отже, зменшення ступеня оберненості при 
заміщенні іонів Mg на Zn приводить до збільшен-
ня середнього координаційного числа , що, в 
свою чергу, збільшує значення іонної складової 
зв'язку Fe-O. Це дозволяє стверджувати, що збіль-
шення енергетичної відстані між точками D і Е 
спектра визначається насамперед збільшенням 
гетерополярної складової енергії хімічного зв'язку. 

N
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Рис.2. Ступінь іонності зв′язку Fe-O як функція 
середнього значення координаційного числа. 

Незначне зменшення енергетичного зміщення 
Е-краю поглинання (таблиця 1, рис.1а) може свід-
чити про збільшення вмісту іонів Fe2+ в октапо-
зиціях, що також відповідає положенню прямих 
на рис.2. 

Цікавими є катіонні заміщення у Mg-Zn-
фериті, при якому співвідношення  

2
катіонинемагнітні
катіонимагнітні

≠   (параметр у≠0). 

Спектри К-країв поглинання заліза показані на 
рис.1б,в. 

Проведений аналіз для стехіометричних скла-
дів дозволяє застосувати викладені положення 
для не стехіометричних у катіонному відношенні 
Mg-Zn-феритів. Відхилення від стехіометрії при-
водить до збільшення частки іонів Fe2+ в окта-
позиціях (зменшення ∆Е, таблиця 1). При цьому 
зменшення ступеня оберненості, характер якого 
відповідає визначеному в [14], при переході від 
стехіометрії до нестехіометрії супроводжується 
незначним зростанням ковалентності хімічного 
зв'язку, більш характерного для заміщення немаг-
нітних іонів Mg і Zn на магнітні іони Fe (у=0,053). 

Отже, якісний аналіз ближньої тонкої струк-
тури рентгенівських спектрів К-країв поглинання 
заліза у магній-цинкових феритах показав, що  

заміщення іонів магнію на більш великі іони цин-
ку перерозподіляє катіони за підгратками шпі-
нельної структури, що веде до пониження сту-
пеня оберненості і зростання іонності зв'язку 
катіон заліза – аніон кисню. Не ізовалентне за-
міщення катіонів у структурі обумовлює змен-
шення ефективного заряду іонів заліза і зростання 
ковалентної складової хімічного зв'язку залізо-
кисень. Ступінь оберненості при цьому визнача-
ється кількістю іонів цинку, що мають енерге-
тичну перевагу до тетраоточення і витісняють з 
тетрапозицій іони заліза. Наведені висновки під-
тверджені розрахунками на основі даних рентге-
ноструктурного аналізу, що свідчить на користь 
можливості застосування рентгенівської адсорб-
ційної спектроскопії для оцінки якості виробів, 
що виготовляються з магній цинкових феритів. 

fi ω=2

0,928 

0,926 

ω=30,924 

0,922 
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НАНОРОЗМІРНІ  ЧАСТИНКИ  КРЕМНІЮ:  
МОЛЕКУЛЯРНО-ДИНАМІЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ 

За допомогою параметризованого методу функціонала електронної густини проведені модельні 
дослідження нанорозмірних кластерних сполук кремнію. У запропонованому методі ПФЕГ за-
стосовуються кілька емпіричних параметрів. Така розрахункова схема дає змогу провести дослі-
дження реальних кластерних сполук кремнію з гарантованою точністю результатів. Метод 
функціонала електронної густини дозволяє вивчити "еволюцію" кластерних сполук, використо-
вуючи стандартну молекулярно-динамічну процедуру. 

Using the parametrical method of density functional theory (DFT) the researches of atomic and elec-
tronic structure of the nanodimensional cluster structures are carried out. In the offered method some 
empirical parameters are applied. Such settlement circuit, allows to lead researches real CS of silicon with 
guaranteed accuracy of results. The DFT method allows to study of the CS's "evolution", using stan-
dard molecular-dynamics (MD) procedure. 

Реальність сьогодення полягає у тому, що мі-
німальні розміри приладів електронної техніки 
наближаються до масштабу нанометрових атом-
них кластерів [1]. Атомні кластери (далі – клас-
терні сполуки КС) мають відмінні від макроско-
пічної речовини властивості, зумовлені їх малим 
фізичним розміром. Тому виникає закономірний 
інтерес у визначенні того, скільки ж необхідно 
атомів, щоб виявити об'ємні властивості речови-
ни. У деяких випадках кількість атомів виявля-
ється виключно малою, тобто КС являють собою 
квазімолекулярні структури. 

Атомна структура молекул традиційно визна-
чається молекулярною спектроскопією або ди-
фракційними методами – основними підходами 
у дослідженні об'ємних властивостей речовини 
[2]. Si-КС (й не лише) з кількістю атомів від 10 
до 60 належать до тієї розмірної частини приро-
ди, де обидва підходи мають серйозні проблеми. 
Тут досить важко сконцентрувати високу густи-
ну КС заданих розмірів та симетрії, що необхід-
но для проведення експериментів за зазначени-
ми методиками. 

Фізико-хімічний аналіз нанометрових проце-
сів, тобто співрозмірних з геометричними розмі-
рами Si-КС, засвідчує існування якісного збігу в 
поведінці поверхні напівпровідника й поверхонь, 
що знаходяться в об'ємі (наприклад, пори) [3,4]. 
Такі дослідження дозволяють просуватися далі 
щодо розуміння складних фізико-хімічних про-

цесів, які мають місце на поверхні кристалічної 
речовини або пористої структури. З іншого боку, 
нанорозмірні поверхні атомних КС виявляють 
хімічні властивості, відмінні від макроскопічних. 

Зважаючи на велике значення величини Ω= 
=Nпов/Nоб, де Nпов – кількість поверхневих ато-
мів, Nоб – кількість атомів, розташованих в об'є-
мі, а також великий ступінь дефектності КС, пе-
редбачається, що атомні КС – високо активні 
структури. Але недавні дослідження показують, 
що КС не всіх речовин виступають як хімічно 
активні. Наприклад, Si-КС, які містять до 70 ато-
мів, хімічно менш активні, ніж поверхня криста-
лічної речовини (с-Si) [5-7]. 

Запропонована стаття присвячена моделюван-
ню атомних кластерів кремнію, що експеримен-
тально досліджувалися авторами робіт [8-11] за 
допомогою параметризованого методу функціо-
нала електронної густини (ПФЕГ) [12]. Цей ме-
тод грунтується на наближенні молекулярних ор-
біталей (МО) у вигляді лінійної комбінації атом-
них орбіталей (ЛКАО), тобто повна хвильова 
функція (ХФ) КС Ψ має вигляд: 

)()( jrCr rr
µ

µ
µζ∑=Ψ ,                    (1) 

де Сµ – коефіцієнти розкладу АО, µ – індекс су-
ми усіх АО модельної КС, ζµ=Nµrn*-1e-αµrYlm – 
базисні ХФ, тобто АО, які центровані в межах 
точки jR

r
, jR
r

 – радіус-вектор j-го ядра, rr  – ра-
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діус-вектор електрона, jRrjr
rrr

−= , Nµ – норму-

вальна стала, αµ – параметри, що визначаються 
за алгоритмом [13], Ylm – сферичні гармоніки, n*, 
l, m – ефективне, орбітальне та магнітне квантові 
числа відповідно. 

νζ|
У методі ПФЕГ [12] матричні елементи (МЕ) 

гамільтоніана  та матриці пе-

рекриття νµµν ζζ≡ |S

| iij RRR

 розраховуються власно-

узгоджено і точно, в чому й полягає істотна пе-
ревага запропонованого підходу. Розраховані МЕ 
Hµν та Sµν дозволяють визначити ХФ та енерге-
тичні терми досліджуваної КС. Згідно з нашими 
наближеннями усі ці МЕ залежать від міжядер-
них відстаней |j

rrr
−= . Тому для кожної па-

ри взаємодіючих атомів КС МЕ обчислюються 
один раз з кроком у 0,1⋅aB, де aB – радіус Бора.  

µµν ζ≡ ˆ|HH

Точність розрахунків може бути поліпшена, 
якщо використовувати базисні ХФ та потенціа-
ли взаємодії, які відповідають ледь "стиснутим", 
а не вільним атомам. Таке "стискання" можна 
досягнути шляхом уведення додаткового від-
штовхувального потенціалу prr )/|(| 0

r  у гаміль-
тоніан системи, де r0 – рівн іжатомна 
відстань, p – варіаційна величина, за допомогою 
якої проводиться оптимізація параметрів, що 
входять у метод ПФЕГ при проведенні тестових 
обчислень зонної структури кристалів [14-16]. 
Основний ефект потенціальної добавки зазначе-
ного типу полягає з одного боку, у демпфуванні 
довгохвильової частини базисних ХФ, з іншого, – 
у зберіганні ХФ поблизу положення r0. Зокрема, 
для кластерної моделі вуглецю та кремнію вико-
ристовувалося значення p=2. Варіація парамет-
ра p несуттєво змінює енергетичні та геометрич-
ні характеристики модельної системи. 

Рівноважні міжатомні відстані r0 по

оважна м

рівнюва-
лися з даними, розрахованими методом MIEHT-α 
[17]. Тестові результати показали, що для напів-
провідникових моделей досить оптимальним є 
наближення r0=rков, де rков – ковалентний раді-
ус атома. Крім того, проведений кількісний ана-
ліз дозволив також одержати значення αµ для 
різних величин ефективного квантового числа 
n*. Таке порівняння оптимізувало набір базисних 
ХФ ζµ

тоді ПФЕГ замість обчислення енергії 
хім

. 
У ме
ічного зв'язку (ХЗ) εхз через повну енергію 

)]([ rE r
ρ  КС, пропонується використати співвід-

я [15]: 

Eп
ношенн

∑ ∆+ε≈
′≠

′
jj

jjE
2
1

хз
рибл

хз ,           (2) 

де визначається для відпо-

 корот

ФЕГ
хзхз EE jj −ε≡∆ ′  

их величин двоатвідн омних молекул. Парамет-
ри короткодіючої відштовхувальної потенціаль-
ної енергії ∆Ejj' залежать від різниці між енергі-

ями ХЗ εхз та ФЕГ
хзE . Зауважимо, що поправка 

∆Ejj' відповідає кодіючому діапазону енер-
гій, тобто там, де емпіричні оцінки, які викори-
стовуються у методі сильного зв'язку [16], не-
ефективні. З урахуванням ПФЕГ підходу, а та-
кож використовуючи коефіцієнти розкладу МО 
ЛКАО Сµ та похідні від МЕ ∂Hµν/∂xj, ∂Sµν/∂xj, 
визначаються динамічні характеристики, зокре-
ма сила, що діє на m-й атом КС: 

 ∂МО усіма за H
+∑ ∑∑
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∂
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∂
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µνµν
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∆
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E
.                            (3) 

Це дозволяє здійснити молекулярно-динамічне 

-
тал

зглянуто три 
важ

омо, що при кімнатній температурі 
об'

гратки речовини. 

(МД) дослідження конкретних КС.  
Магічні числа (МЧ), що виявлені експеримен
ьно [8-11], також відбивають розбіжності у 

фізико-хімічних властивостях Si-КС. Розрахун-
ки електронних станів Si-КС методом ПФЕГ до-
зволяють провести інтерпретацію МЧ з позицій 
геометричного розташування атомів у КС з кіль-
кістю атомів від 3 до 60 (n=3÷60).  

За допомогою МД розрахунку ро
ливих кроки при "конструюванні" нанороз-

мірної структури (НС) кремнію: 1) ізольована 
циклічна Si-КC складається з 5, 6 та 7-атомів 
кремнію, (планарні 5, 6 та 7-атомні кластерні 
кільця, позначимо їх як 5-АКК, 6-АКК, 7-АКК), 
2) Si-поліедр складається з Si-АКК, 3) НС побу-
дована з подібною до об'ємної КС, аналогічної 
до Si10-KC. 

Добре від
ємний Si має діамантову структуру з тетраед-

ричним розташуванням атомів у просторі [5,18]. 
Розглянемо як приклад Si-KC, що має десять 
атомів кремнію – Si10. На рис.1. зліва зображено 
об'ємний фрагмент, що ілюструє частину сполу-
ки, котру ніби "відщипнули" від кристалічної 
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Рис.1. Схематичне зображення Si -KC: метаста-
більна (

 

10
а), стабільні (б) 

 
Рис.2. Схема моделювання Si-НC 

Теоретичні дослідження [5,6] Si10-KC свід
чат  конфігурація не 
дуж

ивує" "обірвані" 

ХЗ

.1, мають достатньо близькі енерге-
ти

у деякі з атомів мають координаційне 
чи

ованої Si10-KC необхідна 
ен

-
ле

зміні не 
ли

-
ь про те, що така просторова
е стійка. Атоми кремнію в Si10-KC (ліворуч) 

зв'язані лише з двома або з трьома іншими атома-
ми, тобто тут має місце утворення великої кіль-
кості "обірваних" хімічних зв'язків (ХЗ). "Обірва-
ні" ХЗ існують також на чистих поверхнях об'єм-
ного кремнію. Тому енергія утворених "обірва-
них" ХЗ може зумовити реконструкцію поверхні. 
Наприклад, (7×7)-реконструкція поверхні Si(111) 
зменшує кількість "обірваних" ХЗ більш ніж на 
60% [3,4]. На рис.2 схематично проілюстровано 
можливі етапи розбудови НС. 

Відповідно до наших теоретичних розрахун-
ків реконструкція Si10-KC "пас

 також. Дві найбільш вигідні з енергетичної 
точки зору конфігурації Si10-KC показані право-
руч на рис.1. Стабільність зазначеної геометрич-
ної конфігурації пов'язана з оптимальною прос-
торовою симетрією – тетраедричною. Структу-
ри, показані праворуч (рис.1), суттєво відрізня-
ються від діамантової структури об'ємного крем-
нію (c-Si). 

Слід підкреслити, що КС, схематично зобра-
жені на рис
чні характеристики. Тому можливість існуван-

ня цих кластерів у ізольованому вигляді досить 
висока. 

Si10-KC властива висока щільність пакування, 
при цьом
сло k>4. За своїми характеристиками такі KC 

"ближчі" до металевої фази об'ємного кремнію 
високого тиску, тобто до структури типу олова, 
ніж до діамантової. 

Теоретичні оцінки показують, що для "ство-
рення" щільно упак
ергія Ea≈5,0 еВ. Окрім того, при переході до 

щільно упакованої структури Si10-KC істотно 
збільшується кількість ХЗ від 12 (кластерний 
фрагмент, подібний до об'ємного) до 24. Отже, 
у результаті реконструкції виникають додаткові 
"обірвані" ХЗ, які досить "слабкі". Причина цьо-
го – напруга ХЗ. Реконструкція КС викликає змі-
ну тетраедричної конфігурації атомів кремнію. 

Просторове розташування атомів у КС типу 
Sin (де 10≤n≤60)) визначалося за допомогою мо
кулярної динаміки та методом Монте-Карло 

(МК) із застосуванням алгоритму Метрополісу 
[18]. МД підхід ефективно оптимізувався з вико-
ристанням досить простих потенціалів [19] так, 
щоб верхня границя для n була набагато біль-
шою від 10. Виділимо такі геометричні діапазо-
ни: 1) 3≤n≤10; 2) 10≤n≤23; 3) 23≤n≤60. 

Ми провели теоретичний аналіз того, як змі-
нюється енергетичний спектр КС при 
ше міжатомних відстаней, але й кутів між век-

торами, що з'єднують сусідні атоми КС (далі по-
значимо кути між ХЗ сусідніх атомів КС через 
θij). Сила хімічної взаємодії зростає при змен-
шенні кутів θij водночас зі звичайним радіальним 
скороченням ХЗ rij (це робить радіальні сили сут-
тєвими лише для найближчих "сусідів"). Зміна 
кутів θij у Si-КС відповідає переходу фази від 
металевої (донорної) з θ=60° до ковалентної з 
θ≈110°. 
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Рис.3. Схема будови планарного циклічного Si–
ільця: зверху (а), збоку (б). 

а-
зан  просторові конфігу-
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рактеристики поліедричної ку-
ястої кластерної структури Si60 

к

У роботі [6] проводився аналіз Si-КС і пок
о, що для n>10 існують
ії КС з різною симетрією. Звичайно, це по-

значається на фізико-хімічних властивостях КС. 
Так, Si-КС з n=13 – ікосаедр з розташованим у 
центрі атомом. Така структура складається з 
двох пентагональних прошарків, з'єднаних між 
собою одним атомом, тобто утворює конфігура-
цію типу 1-5-1-5-1. Цей кластер аналогічний до 
Si-КС з n=7 (1-5-1), просторова інтерполяція яко-
го призводить до КС з n=19 (1-5-1-5-1-5-1). Та-
ка ікосаедрично-пентагональна послідовність 
штучного МД-нарощування КС дозволяє отри-
мати певний набір МЧ n=13,19,23,25,…55, який 
спостерігався експериментально [8-11]. 

Аналогічні теоретичні дослідження Sin-КС з 
n=11,12,16,17,18 показують, що такі КС

и донорного типу з характерною призматич-
ною структурою. Остання ж є складовою одно-
го з ізомерів Si10-КС (рис.1), який має тригональ-
но-призматичну структуру (3-3-3-1). Також ви-
значено, що донорному Si-КС з n=16 відповідає 
просторова конфігурація 1-6-1-6-2. 

Методом ПФЕГ досліджувалися ізольовані 
5-АКК, 6-АКК, 7-АКК кремнію як фр

хні Si(111) 2×1. На рис.3 наведений приклад 
моделювання з 5-АКК. Ми досліджували мож-
ливість отримання планарної циклічної структу-
ри (праворуч). Зсув 1-го, 4-го та 5-го атомів до-
рівнює ∆Rkj=0,11 Å; 2-го та 3-го – ∆Rkj=0,18 Å. 
Зазначимо, що оскільки поверхневий Si-атом 
зміщується всередину, гібридизація локальних 
АО на поверхневому атомі змінюється, щоб збе-
рігалася їх ортогональність. Визначення ступеня 
дегібридизації Si-АО, тобто переходу sp3→spx, 
де 2≤x<3, проводилося за алгоритмом, описаним 

у роботах [11,12,18]. На рис.3 наведено енерге-
тичний міжструктурний бар'єр Е у еВ. 

Методи ПФЕГ та МІЕНТ-α [17] використані 
нами для аналізу атомної структури по
х кулеподібних КС кремнію (Si-ПЕКП КС), 

оскільки, на наш погляд, ПЕКП є складовими на-
норозмірної структури. Енергетичні та геомет-
ричні характеристики ПЕКП КС визначаються 
базисними ХФ (БХФ). При проведенні ПФЕГ 
МД-моделювання використовувався STO-3G та 
HF/3-21G базис. Довжини ХЗ та кути між ними 
отримані з похибкою, меншою 5 %. 

Отримано геометричні характеристики Si-
ПЕКП КС Si60, що має симетрію Ih. S
будована з 12, 5 та 20-шестичленних кілець 

(5-ААК і 6-ААК). Розраховано діаметр d Si60-
структури і міжатомні відстані в 5 та 6-ААК: 
r66≡r(Si6-Si6) та r65≡r(Si6-Si5) відповідно (різниця 
між r66 та r65 позначена як ∆r≡|r66-r65|). Результа-
ти оцінок міжатомних відстаней r66, r65 залежать 
від типу використаних наборів БХФ STO-3G та 
HF/3-21G (таблиця 1). 

 
Таблиця 1. Геометричні ха
л

Базисні хвильові  
функції 

r66, Å r65, Å  ∆r, Å d, Å

МІЕНТ-α [17] 2 89 ,1 ,2 226 0,037 12,7
-3G ПФЕ 2,067 2,152 0,085 11,8

F/3-21G ПФЕГ 2,213 2,301 0,088 11,6

Д-моделювання  ПФЕГ ПЕКП Si

STO Г 
H  

 
М  методом -

КС одить, що "злипання" плоских пентаго-
на

я 
ен

 дов
льних структур (тобто 5-АКК) – енергетично 

невигідний процес, тому що при цьому зростає 
деформаційна напруга КС. Збільшення кількості 
сусідніх 5-АКК при незмінній кількості 6-АКК 
призводить до стиску структури, при цьому ста-
більність її зменшується. Це підтверджують роз-
рахунки ПЕКП Si-КС, які мають значно менший 
діаметр, та, відповідно, містять меншу кількість 
атомів, ніж КС типу Si60, що має симетрію Ih. 

Розрахунки доводять, що ПЕКП Si50-КС з си-
метрією D5h менш стабільна, ніж Si60, їх різниц
ергій складає ∆E=0,0868 еВ. Аналогічний ефект 

отримано і для кластерних поліедрів Si30 з симет-
рією C2v (∆E=0,252 еВ) та Si24 з D3 (∆E=0,404 еВ). 
Отже, результати розрахунків, проведених мето-
дом ПФЕГ, свідчать про досить високу ймовір-
ність синтезу ПЕКП КС типу Si60 з симетрією Ih. 

Отже, запропонований метод ПФЕГ розгляда-
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ється як "гібрид" застосування методу ФЕГ [20] 
та 

1. Мильвидский М.Г., Чалдышев В.В. Наноразмерные 
атомные к  новый под-

2. 
o, S.Khanna. - Amster-

3. 
 of Silicas. Ed. 

4. 
mical modification of silica surface. - 

5. 
91. - 252. - Р.1085-1092.

7. 
 Wiley, 

8. 
ble structures of hydrogenated silicon 

9. 
o K. Size-dependent near-infrared photo-

емпіричних потенціалів [16,19] і має перева-
гу щодо вирішення проблеми "перенесення" на 
досить великі КС. Тут можливе усунення сер-
йозних розрахункових недоліків, властивих "чис-
тому" неемпіричному розрахунку [21]. 

Автор вдячний проф. М.В.Ткачу за змістовну 
дискусію стосовно результатів роботи. 
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Розглянуто функції інтелектуального вузла, який забезпечує поточну обробку сигналів сенсо-
рів у складі дистрибутивної мережі збору і обробки сенсорних даних. Для підвищення продук-
тивності інтелектуального вузла запропоновано до його складу включити додатковий контролер 
обчислення нейронних мереж. У даній статті розглянуто апаратне і програмне забезпечення 
дешевого варіанта такого контролера, наведені експериментальні результати його продуктивності 
при обчисленні однорівневого і багаторівневого персептронів, рекурентної нейронної мережі. 

The Intelligent Node's functions, which provide sensor data processing within Distributed Sensor 
Network, are analyzed in this paper. There is proposed to include additional Neuro-computation Con-
troller into Intelligent Node structure for improvement of its productivity. The hardware and software 
of low-cost Neuro-computation Controller and experimental results of its productivity for calculation 
of single-layer, multi-layer perceptron and recurrent neural network are considered. 

Основна задача дистрибутивної сенсорної 
мережі – збір і обробка даних від різнорідних та 
різнотипних сенсорів. У більшості промислових 
системах збору і обробки сенсорних даних нор-
мується похибка вихідного сигналу сенсора, а не 
фізичної величини. Наприклад, при використанні 
температурних сенсорів типу Pt100 фірми Honey-
well [1] і блока збору даних Hydra 2625А фірми 
Fluke [2] співвідношення їх похибок більше п'ят-
десяти. Надійне підвищення точності забезпе-
чується періодичним звірянням сенсора по зраз-
ковому або його калібруванням за допомогою 
калібратора. Але ці методи досить трудомісткі. 
Зниження трудомісткості досягається прогно-
зуванням дрейфу сенсора у міжповірний (між-
калібрувальний) інтервал. Для прогнозу доцільно 
застосувати методи штучного інтелекту, зокрема 
штучні нейронні мережі (НМ) [3]. Однак засто-
сування НМ вимагає значних обчислювальних 
ресурсів. У [4] запропонована інтелектуальна 
дистрибутивна сенсорна мережа (ІДСМ), яка скла-
дається з трьох рівнів обробки сенсорних даних: 
• Нижній рівень (модулі збору даних) здійснює 
перетворення сигналу сенсора у цифровий код 
і, у більшості випадків, примітивні обчислення 
(перетворення коду в код і т.д.). Алгоритми 
обробки, як правило, реалізовані апаратно або 
записані у постійний запам'ятовуючий при-
стрій (ПЗП) мікроконтролера цього модуля; 

• Середній рівень (інтелектуальні вузли ІВ) реа-
лізує більшість інтелектуальних функцій [4] 
по обробці сигналу сенсора; 

• Верхній рівень (центральний комп'ютер ЦК) 
підтримує функціонування всіх елементів 
ІДСМ. 
Особливістью запропонованої архітектури 

ІДСМ є передача ІВ функцій корекції похибок 
сенсорів шляхом постійного прогнозування по-
правок і обчислення залишкових похибок еле-
ментів каналу обробки сенсорних даних. При 
цьому навчання необхідних моделей НМ при 
побудові математичних моделей поправок і по-
хибок, використовуючи результати повірок або 
калібрувань, здійснюється на ЦК. На середній 
рівень передаються параметри й архітектура нав-
чених НМ, індивідуально для кожного каналу 
збору сенсорних даних. Специфічні вимоги до 
вузлів середнього рівня обумовили необхідність 
спеціальної розробки ІВ [5], що дозволяє здійс-
нювати постійну корекцію дрейфу сенсорів за 
допомогою НМ. 

Проектування інтелектуального вузла 
Вимоги до ІВ можна поділити на зовнішні і 

внутрішні. Зовнішні вимоги визначаються міс-
цем вузлів у структурі ІДСМ і реалізуються та-
кими процедурами: (i) підтримка набору каналів 
введення/виведення з різними протоколами об-
міну даних; (ii) обчислення попереднього зна-
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чення фізичної величини, що відповідає сигналу 
сенсора; (iii) передача значень фізичних вели-
чин по запиту верхнього рівня; (iv) підтримка 
людино-машинного інтерфейсу. Внутрішні вимо-
ги визначаються необхідними обчислювальними 
ресурсами для обробки сенсорних даних [6]. Від-
повідно до викладеного вище, на середньому рівні 
ІДСМ повинні виконуватися такі операції: (i) об-
числення і зберігання значення фізичної вели-
чини; (ii) корекція похибки електричного трак-
ту; (iii) корекція похибок впливаючих величин; 
(iv) корекція дрейфу кожного сенсора; (v) обчис-
лення залишкової похибки електричного трак-
ту; (vi) контроль терміну дії індивідуальних ма-
тематичних моделей похибок і поправок. 

Для виконання перерахованих зовнішніх і вну-
трішніх вимог необхідні значні обчислювальні 
ресурси і великий об'єм пам'яті. Однак викорис-
тання промислових комп'ютерів на середньому 
рівні ІДСМ значно збільшує її вартість. У праці 
[5] запропонована можливість збільшення обчис-
лювальних ресурсів ІВ за рахунок їх дистанційно-
го перепрограмування у процесі функціонування, 
використовуючи мережний інтерфейс. Запропо-
нований ІВ містить мікро-ЕОМ типу 89С51, ре-
гістр адреси, зовнішній оперативний запам'ятову-
ючий пристрій (ОЗП) розміром до 64 Кб, схему 
керування (забезпечує переключення мікро-ЕОМ 
у режим запису програми в зовнішнє ОЗП при 
перепрограмуванні), адаптер інтерфейсу RS-232C 
(модифікований для роботи у двопровідній мережі 
"загальна шина"), схему формування переривань, 
регістри портів введення/виведення. Адресний 
простір ІВ розподілено між програмою (почина-
ється з нульової адреси) і даними. Схема пере-
ривання передбачає один вхід немаскованого пе-
реривання і вісім маскованих. Наявність регіст-
рів портів введення/виведення з можливістю до-
вільного програмування їх функцій дозволяє за-
безпечити інтерфейс із більшістю промислових 
модулів збору даних. Перепрограмування ІВ 
можливе як з ініціативи ЦК у довільний момент 
часу, так і з ініціативи самого ІВ при включенні, 
збої або закінченні терміну дії поправки. 

Однак, як показав досвід розробки та експлу-
атації ІДСМ, при обробці великої кількості си-
гналів сенсорів однокристальна мікро-ЕОМ не 
встигає у реальному масштабі часу (по відношен-
ню до процесу збору даних) обчислювати всі 
поправки і поточну похибку кожного результату. 
Передача хоча б однієї з перерахованих функцій 

ІВ центральному комп'ютеру ІДСМ змушує його 
працювати у масштабі часу ІВ, що неприпустимо 
у дистрибутивних системах. У [4] запропоновано 
на верхньому рівні ІДСМ апроксимувати матема-
тичні моделі похибок і поправок, які обчислю-
ються ІВ, простими функціями, що дає додаткову 
похибку. Краще рішення – включення до складу 
ІВ додаткового спеціалізованого контролера (со-
процесора), який обчислює математичні моделі, 
базовані на НМ. Моделі лінійної НМ (однорівне-
вий персептрон) і нелінійної НМ (багаторівневий 
персептрон і рекурентна нейронна мережа) де-
тально розглянуті у [6,7,8]. Тому нижче розгляну-
то створення спеціалізованого контролера обчи-
слення нейронних мереж (КОНМ). 

Розробка спеціалізованого контролера 
обчислення нейронних мереж 

Для істотного розвантаження інтелектуаль-
ного вузла КОНМ повинен обчислювати такі 
поправки: 

1 - корекції лінійності сенсора; 
2 - корекції похибки каналу збору даних; 
3 - корекції впливаючих величин; 
4 - корекції дрейфу сенсорів. 

Вказані процедури перераховані в порядку зро-
стання обчислювальної складності і зниження 
вимог до часу їх виконання. Процедура 1 повинна 
виконуватися у масштабі часу аналого-цифрового 
перетворення. Періодичність виконання проце-
дури 4 визначається швидкістю дрейфу сенсорів 
і практично складає 0,3-20 годин. Отже, ІВ вима-
гає від КОНМ не високої швидкості обчислень, а 
малої затримки при обміні даними. Тому вико-
ристання як бази КОНМ спеціалізованого циф-
рового процесора обробки сигналів, наприклад, 
TMS320C4 [9] недоцільно – його собівартість на 
порядок вища від ІВ. Пропонується як базу КОНМ 
використати мікро-ЕОМ типу 89С51, аналогічну 
до наявної в ІВ. Це дозволяє знизити собівартість 
КОНМ також за рахунок уніфікації програмного 
забезпечення і засобів комунікації з ІВ. 

Запропонований КОНМ (рис.1) складається з 
мікро-ЕОМ CPU типу 89С51, зовнішнього ОЗП 
RAM типу 62256 (розміром 32 Кб), регістра ад-
реси RgА типу 74ALS573 і адаптера системної 
шини SBA (мінімальний варіант шини ISA). Схема 
під'єднання ОЗП до CPU – стандартна. Адаптер 
системної шини складається з вхідного і вихід-
ного регістрів RgI і RgO, аналогічних RgА, схеми 
керування CC, схеми переривань IC і дешифра-
тора адреси AddrDC. 
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Рис. 1. Структурно-функціональна схема КОНМ. 

#include <stdlib.h> 
#include <math.h> 
#define  L1 5 
#define  L2 5 
 
xdata  float x[L1], y2[L2], t2[L2]; 
xdata float w2[L1][L2], w3[L2]; 
xdata  float y3, t3, s; 
int  i, j; 
/*-----------------------------------*/ 
void main(void) 
{ 
for(j=0;j<L2;j++) 
{s=0; for(i=0;i<L1;i++) 
s=s+x[i]*w2[i][j]; 
s=s-t2[j]; y2[j]=1/(1+exp(-s));} 
s=0; for(j=0;j<L2;j++) 
s=s+y2[j]*w3[j]; 
s=s-t3; y3=1/(1+exp(-s)); 
} 

Рис. 2. Фрагмент програми обчислення багаторів-
невого персептрона. 

Критичним параметром КОНМ є час обміну 
даними з ІВ. При передачі байту даних з ІВ до 
КОНМ, ІВ виставляє на ISAD байт, на ISAA адресу 
звернення до КОНМ (в адресному просторі ІВ) і 
формує імпульс запису IWR. Дешифратор адреси 
AddrDC нейроконтролера розпізнає адресу звер-
нення, дозволяє запис у вхідний регістр RgI і 
встановлює тригер у схемі переривання IC. IC 
формує сигнал переривання CPU КОНМ IRQ1. 
Виконуючи підпрограму переривання, CPU через 
порт P1 забезпечує роботу схеми керування CC. 
Схема керування, синхронно із сигналом читання 
RD, генерує сигнал OE, за допомогою якого байт 
із регістра RgI надходить на шину даних CPU 
(порт P0). Цей же сигнал одночасно скидає три-
гер у схемі переривання IC. 

Передача байту з КОНМ до ІВ здійснюється 
через регістр RgO. Для цього CPU через порт P1 
дозволяє роботу схеми керування CC. Схема ке-
рування, синхронно з сигналом запису WR, гене-
рує сигнал С, за допомогою якого байт із порту 
P0 записується у RgO. Одночасно сигнал С вста-
новлює другий тригер у схемі переривання IC. 
При цьому в ІВ надходить сигнал переривання 
IRQ1IN. Виконуючи підпрограму переривання, 
мікро-ЕОМ ІВ виставляє на ISAA адресу звернен-
ня до КОНМ (в адресному просторі ІВ) і фор-
мує імпульс читання IRD. Дешифратор адреси 
AddrDC КОНМ розпізнає адресу звертання, до-
зволяє читання вихідного регістру RgO і скидає 
другий тригер у схемі переривання IC. Комуні-
кація між ІВ і КОНМ за допомогою регістрів RgI 
і RgO виключає такти чекання мікро-ЕОМ, тому 
час комунікації не перевищує 2 мкс при тактових 
частотах мікро-ЕОМ 24 Мгц. 

Програмне забезпечення КОНМ складається 
з підпрограм (i) комунікації з ІВ, обчислення (ii) 
однорівневого і (iii) багаторівневого персептронів. 
Основні завдання підпрограми комунікації з ІВ: 
(i) прийом даних про моделі НМ індивідуальні 
для кожного каналу збору даних (тип НМ, кіль-
кість входів, вагові коефіцієнти і зміщення ней-
ронів), які передаються при початковому заван-
таженні або при перепрограмуванні ІВ; (ii) виклик 
на вимогу ІВ відповідних підпрограм обчислення 
НМ; (iii) пересилання результатів обчислення в 
ІВ. Розмір виконуваного коду програмного за-
безпечення КОНМ не перевищує розмір внутріш-
нього ПЗП мікро-ЕОМ 89С51 (4Кб). На рис.2 на-
ведена частина програми на мові програмування 
С для мікро-ЕОМ 89С51 фірми Keil Software Inc. 
Вона реалізує обчислення багаторівневого пер-
септрону з 5 вхідними, 5 схованими і одним ви-
хідним нейроном. Нейрони схованого і вихідного 
рівня мають сигмоїдну функцію активації. З 
метою вивчення можливостей КОНМ доцільно 
оцінити час обчислення різних типів НМ і по-
трібний для цього розмір ОЗП. 
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Дослідження обчислювальних ресурсів 
контролера обчислення нейронних мереж 

Для підпрограми однорівневого персептрона 
час обчислення і об'єм ОЗП залежить тільки від 
кількості його входів. Для багаторівневого пер-
септрона і рекурентної НМ час обчислення і об'єм 
ОЗП ля зберігання вагових коефіцієнтів і зм -
щень залежить як від кількості нейронів вхідно-
го і схованого рівня, так і від функції активації 
нейронів схованого і вихідного рівнів. Експери-
ментальні дослідження проведені в інтегровано-
му середовищі µVision2 v.2.04 Keil Software Inc. 

Ч

д і

ас обчислення однорівневого персептрона і 
роз

го 
пер

 контролер обчислення нейронних 
ме

 розмір ОЗП для підпрограми 

К 6 7 8 9 10

мір ОЗП при зміні кількості входів від 4-х до 
10-ти наведені у таблиці 1. Очевидно, що обчис-
лення однорівневого персептрона, КОНМ по-
требує незначних обчислювальних ресурсів. 

Залежності часу обчислення багаторівнево
септрона і часу обчислення рекурентної НМ 

при зміні кількості нейронів вхідного і схованого 
рівня від 4-х до 10-ти наведені на рис.3. Макси-
мальний час для багаторівневого персептрона з 
10 вхідними і 10 схованими нейронами стано-
вить 64,1 мс, а для рекурентної НМ – 98,4 мс. 
Розмір ОЗП для багаторівневого персептрона і 
рекурентної НМ при зміні кількості нейронів 
вхідного і схованого рівня від 4-х до 10-ти наве-
дені у таблиці 2. Для багаторівневого персепт-
рона з 10 вхідними і 10 схованими нейронами 
цей розмір становить 572 байти, для рекурентної 
НМ – 1056 байт. Як видно, необхідні обчислю-
вальні ресурси при переході від однорівневого 
персептрона до багаторівневих зростають більш 
як в 100 разів для часу обчислення і в 10-20 разів 
для розміру ОЗП. Тому доцільно процедури 1-4, 
перелічені у розділі 2, реалізувати по можливості 
як однорівневі персептрони. Якщо однорівневий 
персептрон не дає бажаного результату, то по-
трібно використовувати багаторівневі персепт-
рони з мінімальною кількістю нейронів. 

Висновки 
Розроблений
реж виконує найбільш трудомісткі процедури 

корекції, базовані на апараті штучних нейронних 
мереж у реальному часі по відношенню до про-
цесу збору даних, і має малий час взаємодії з 
інтелектуальним вузлом дистрибутивної мережі 
збору і обробки сенсорних даних. Це дозволяє 
використати його в інтелектуальних системах 
обробки сенсорних даних [4, 10], головна мета 
яких забезпечити високу точність отримання зна-
чень фізичних величин. 

Таблиця 1. Час обчислення і
однорівневого персептрона. 

ількість входів 4 5 

Час виконання, мкс 260 320 380 440 500 560 620

Розмір ОЗП, байт 43 47 51 55 59 63 67
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Рис.3. Залежність часу обчислення багаторівневого 
персептрона від кількості нейронів вхідного і схо-
ваного рівнів. 
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Рис.4. Залежність часу обчислення рекурентної НМ 
від кількості нейронів вхідного і схованого рівнів. 

аблиця 2. Розмір ОЗП для багаторівневого персептроТ на і 

К

ідних 
 рівнів

       
10 

рекурентної НМ. 

ількість нейро-
нів: 
    вх
    схованих

4 
4 

5 
5 

6 
6 

7 
7 

8 
8 

9 
9 10 

 Багаторівневий 
 персептрон, байт 140 192 252 320 396 480 572

 Рекурентна НМ, 
 байт 

240 336 448 576 720 880 1056

Автор висловлює подяку за підтримку Євро-
пейській організації ІНТАС, реєстраційний номер 
проекту INTAS-OPEN-97-0606. 
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МЕТОД  ТЕХНІЧНОГО  ЗАХИСТУ  ІНФОРМАЦІЇ  В 
АВТОМАТИЗОВАНИХ  СИСТЕМАХ  НА  БАЗІ  СЕГМЕНТОВАНИХ 

ЛОКАЛЬНИХ  МЕРЕЖ  ЕОМ  СПЕЦИФІКАЦІЇ  10BASE-T 

Запропоновано метод технічного захисту інформації в сегментованих локальних мережах 
ЕОМ специфікацїї 10BASE-T на фізичному рівні еталонної моделі ISO/OSI із застосуванням не-
лінійного концентратора, структуру та модель функціонування нелінійного концентратора з 
керованою нелінійністю портів. Обгрунтовано переваги застосування даного методу у мереже-
вих автоматизованих інформаційних системах у порівнянні з раніше відомими. 

The method of the information security in the segmented local computer networks of the specifica-
tion 10BASE-T at a physical level of a standard model ISO/OSI with application of the nonlinear con-
centrator as well as the structure and model of operation of the nonlinear concentrator with controlled 
nonlinearity of ports are offered. The advantages of application of a method in the network automized 
information systems in comparison with earlier known are justified. 

При використанні автоматизованих систем 
(АС) у процесі інформаційної діяльності, напри-
клад закладів освіти, обробляється та транспор-
тується інформація з обмеженим доступом, яка 
підлягає захисту від впливу руйнуючих інфор-
маційних процесів на її конфіденційність, ціліс-
ність, доступність та спостережність. 

Варто відзначити, що поняття "обмежений 
доступ" у широкому розумінні означає вимогу 
до всіх учасників інформаційної діяльності, зо-
крема власників АС та інформації, розпорядни-
ків, персонал, користувачів АС в процесі оброб-
ки та транспортування інформації, що здійсню-
ються в АС від їх імені, обов'язкового дотри-
мання прийнятих у встановленому порядку пра-
вил (регламенту) доступу до інформації в АС. 
Наприклад, програмне забезпечення (ПЗ) ком-
п'ютерної системи, яке у встановленому порядку 
введене в експлуатацію, є інформацією з обме-
женим доступом, оскільки існують правила робо-
ти з ПЗ, визначені в експлуатаційній докумен-
тації. 

В умовах сучасного освітянського закладу, де 
інформатизація навчального процесу відбуваєть-
ся через впровадження технологій дистанційної 
освіти (ДО) [6], значну частину інформації з об-
меженим доступом складають цифрові інформа-
ційні ресурси (ЦІР), що обробляються і транс-
портуються комп'ютерними мережами. 

З урахуванням поширення нових моделей за-
гроз [2,5], до функціональних профілів захище-
ності АС класів 2 і 3 висуваються додаткові вимо-
ги по забезпеченню цілісності та доступності об-
роблюваної інформації, включаючи ЦІР. 

Більшість АС класів 2 в закладах освіти по-
будовано на базі мереж ЕОМ локальних специ-
фікації 10BASE-T стандарту IEEE-802.3i. 

Типова конфігурація мереж рівня робочих 
груп – сегментований концентраторами домен 
колізій зі середовищем передачі, що поділяється 
за методом CSMA/CD та з використанням напів-
дуплексного режиму обміну [3]. 

На рис.1 показано АС на базі трисегментної 
локальної мережі Ethernet з кореневим концен-
тратором Н1 (повторювачем), який, разом зі сер-
вером, підключеним до сегменту С, розміщений 
в ізольованому приміщенні. Через сервер може 
здійснюватися, зокрема, вихід робочих груп сег-
ментів А та В у метамережу Інтернет з викорис-
танням, наприклад, методу трансляції мереже-
вих адрес або проксі-серверу. 

Слід зауважити, що використання для сегмен-
тації мережі саме некерованих концентраторів у 
випадку, що розглядається, є економічно обгрун-
тованим технічним рішенням. Застосувати най-
дешевше активне мережеве обладнання стає 
можливим, оскільки відоме правило "80/20" [3] 
у даному випадку не виконується, отже, ізоляція  
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Рис.1. АС на базі мережі ЕОМ локальної специфікації 10BASE-T із застосуванням мережевого обладнання фізич-
ного рівня моделі OSI. 

 
внутрісегментного трафіку з метою збільшення 
ефективності роботи мережі застосуванням мо-
стів або комутаторів і пов'язані з цим додаткові 
витрати недоцільні. Активне обладнання мере-
жі функціонує за стандартом IEEE-802.3i на фі-
зичному рівні еталонної моделі ISO/OSI, надаю-
чи можливість необмеженого доступу до ЦІР у 
сегментах А, В, С. 

Для технічного захисту інформації, яка об-
робляється на робочих станціях робочих груп 
сегментів А та В однорангової (за принципом 
управління) мережі, може виникнути завдання 
обмеження (наприклад, блокування) доступу з 
сегменту А у сегмент В і навпаки так, щоб до-
ступ із сегментів А і В до серверу в сегменті С 
залишався можливим. 

Якщо політикою безпеки дозволено викорис-
тання лише протокольного стека TCP/IP, то мо-
жна передбачити існування моделі загроз, згідно 
з якою порушник у сегменті А, діючи за змовою 
з порушником у сегменті В, отримує можливість 
нелегально встановити на робочих станціях, на-
приклад, немаршрутизований протокол NetBEUI 
[3] з подальшими атаками ресурсів сегмента А з 
сегмента В і навпаки. 

Відомим методом рішення поставленої вище 
задачі є блокування доступу шляхом селекції 
кадрів з визначеними фізичними (MAC) адреса-
ми відправника та отримувача кадру на каналь-
ному рівні моделі ISO/OSI. Засобом реалізації 
методу є заміна активного обладнання першого, 
фізичного рівня моделі ISO/OSI (кореневого кон-

центратора Н1) на обладнання другого, каналь-
ного рівня моделі ISO/OSI (керований мульти-
портовий міст або комутатор). 

Недоліками методу блокування доступу се-
лекцією протокольних блоків канального рівня 
можна вважати збільшення вартості активного 
мережевого обладнання, додаткові затримки 
трансляції кадрів, пов'язані з обробкою адрес-
них полів. Майже аналогічні недоліки властиві 
методу блокування міжсегментного доступу 
маршрутизацією трафіка на мережевому рівні 
моделі ISO/OSI шляхом заміни кореневого кон-
центратора H1 на маршрутизатор, який є актив-
ним обладнанням третього (мережевого) рівня 
моделі ISO/OSI [3]. 

Можливим рішенням задачі є застосування 
локальних програмних засобів захисту (ЛПЗЗ) 
шляхом введення програмної надлишковості 
безпосередньо у склад ПЗ робочих станцій сег-
ментів однорангової мережі без змін у складі ак-
тивного обладнання. Застосування ЛЛПЗ, напри-
клад Firebox SOHO фірми Watch Guard, замість 
захисту ЦІР сегментів робочих груп апаратними 
засобами міжмережевого екранування знижує 
вартість захисту в декілька разів [4]. Серед ЛПЗЗ 
найчастіше застосовуються сервери-посередники 
(proxy), міжмережеві екрани, наприклад Lock 
Down 2000 (IP-firewall) з відповідним налаго-
дженням вирішуючих правил приймання і пере-
давання пакетів через інтерфейси з IP-адресами 
робочих станцій із захищеними ЦІР. 
Зазначені ЛПЗЗ забезпечують гнучке керування 
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доступом і функціонують на різних рівнях моделі 
ISO/OSI, розташованих вище фізичного рівня. 
Проте самі ЛПЗЗ являють собою інформацію з 
обмеженим доступом, яка підлягає захисту. За-
стосування ЛПЗЗ вимагає експлуатаційних ви-
трат на розподілене адміністрування. При ком-
плексуванні з операційними системами закор-
донного виробництва ЛПЗЗ утворюють підсис-
тему захисту з низькою операційною та техноло-
гічною гарантованістю, що пов'язано з необхід-
ністю проведення досліджень на відсутність не-
документованих функцій і відповідними додат-
ковими витратами. 

Альтернативний метод технічного захисту – 
блокування міжсегментного доступу введенням 
та використанням статичної нелінійності портів 
концентратора 10BASE-T на фізичному рівні 
моделі OSI. Під статичною нелінійністю портів 
концентратору в подальшому будемо розуміти 
селективну трансляцію портами трафіка, яка 
дозволяється або забороняється в залежності від 
процесів, що породжують трафік. Наприклад, для 
частини трафіка, яка несе інформацію про на-
явність колізії (процес фізичного рівня), статично 
нелінійний порт концентратора прозорий, у той 
час як для іншої частини трафіка, яка є заборо-
неним міжсегментним потоком даних, порт за-
лишається непрозорим. 

Пропонований у цій роботі метод і його реа-
лізація дозволяють здійснювати технічний за-
хист інформації шляхом постійного у часі бло-
кування трансляції даних на фізичному рівні ета-
лонної моделі ISO/OSI між визначеними портами 
концентратора при збереженні трансляції сигналу 
колізії та можливості функціонування мережі за 
протоколом CSMA/CD у відповідністі з IEEE-
802.3i. 

Згідно із введеним означенням, у залежності 
від наявності чи відсутності властивості неліній-
ності портів, концентратор 10BASE-T називається 
нелінійним або лінійним. Якщо вважати спроще-
ною моделлю лінійного концентратора 10BASE-T 
орієнтований повнозв'язний мультиграф, вершини 
якого моделюють порти, а дуги – шляхи транс-
ляції даних і сигналів колізії між портами, тоді 
модель статичного нелінійного концентратора 
може бути задана системою з двох графів. Пер-
ший граф, що моделює можливі шляхи транс-
ляції сигналу колізії, збігається з графом лінійного 
концентратора. Другий граф, який моделює 
шляхи трансляції даних, утворюється з першого 
шляхом зменшення степеня довільної вершини 

графа із видаленням відповідної дуги. 
На рис.2 показано структуру і відповідну гра-

фову модель лінійного трипортового концентра-
тора специфікації 10BASE-T, аналіз якої вико-
ристано для з'ясування можливості надання по-
ртам концентратора властивості статичної не-
лінійності. У структурі лінійного концентрато-
ра показано транслюючі формувачі 
RD1…RD3 і TD1…TD3, формувач CD сигналу 
CP "Наявність колізії". Активний стан виходу 
CD (сигнал СP) виникає за умови одночасної 
передачі даних з двох і більше формувачів TDi 
(i=1,2,3) на входах формувача CD. 

Функцію стану виходу формувача СD – бу-
леву функцію станів виходів транслюючих фор-
мувачів, з'єднаних з входами CD, – для трипор-
тового лінійного концентратора можна записати у 
вигляді  

CP = TD1 TD2U TD2 TD3U TD1 TD3, I I I
де СP – булева змінна, яка моделює сигнал на-
явності чи відсутності колізії; TDi – булеві змінні, 
що моделюють наявність чи відсутність переда-
вання даних відповідним транслюючим форму-
вачам. 

Особливістю структури концентратора спе-
цифікації 10BASE-T є формування сигналу ко-
лізії у формувачі СD так, що стає непотрібним 
спотворення сигналів на виходах формувачів RDi 
і, відповідно, на портах концентратора як умови 
формування jam-послідовності колізійного до-
мену мережі. Звідси випливає можливість роз-
ділення ланцюгів передачі вхідних сигналів фор-
мувача СD і відповідних паралельних ланцюгів 
передачі однойменних сигналів на входи форму-
вачів RDi портів концентратора специфікацїї 
10BASE-T. 

На рис.3 показано структуру і відповідну гра-
фову модель нелінійного концентратора, отри-
маного зі структури лінійного концентратора 
10BASE-T шляхом розірвання ланцюгів транс-
ляції даних між виходом формувача TD1 та вхо-
дом формувача RD2, виходом TD2 та входом 
RD1. На рис.3 місця розриву ланцюгів умовно 
позначені символом Х. Зміни в структурі ліній-
ного концентратора блокують трансляцію даних 
з виходів формувачів TD1, TD2 на входи форму-
вачів RD2, RD1 портів кореневого концентрато-
ра. Схема формування і трансляція сигналу jam 
для всіх без винятку портів концентратора зали-
шаються без змін. 
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Рис.2. Структура і графова модель лінійного концентратора специфікації 10BASE-T 
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Рис.3.  Структура і графова модель тривходового нелінійного концентратора специфікації 10BASE-T 
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Рис.4. Структура n-портового нелінійного концентратора з керованою статистичною нелінійністю портів 
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Метод технічного захисту інформації в автоматизованих системах 

Графову модель тривходового нелінійного 
концентратора зі статичною нелінійністю портів 
1 та 2 і лінійним портом 3 зображено на рис.3. 
У відповідністі з наведеним вище, перший граф 
у моделюючій системі нелінійного тривходового 
концентратора повністю збігається з моделюю-
чим графом відповідного лінійного концентра-
тора, зображеного на рис.2. Другий граф систе-
ми має зменшені на одиницю степені вершин 1 
та 2, що відповідає видаленню з першого графа 
дуг 12 і 21. 

Заміна лінійного концентратора H1 у мережі 
(рис.1) нелінійним концентратором дає можли-
вість блокувати на першому (фізичному) рівні 
еталонної моделі ISO/OSI доступ до інформації 
з обмеженим доступом у сегменті А з сегмента 
В і навпаки при тому, що доступ із сегментів А і 
В у сегмент С і навпаки залишається прозорим. 
Отже, апаратними засобами нелінійного концен-
тратора забезпечується технічний захист інфор-
мації від реалізації наведеної вище моделі загроз. 

Узагальнену структуру n-портового концен-
тратора 10BASE-T з керованою статичною нелі-
нійністю портів наведено на рис.4. У структуру 
лінійного n-портового концентратора специфі-
кації 10BASE-T додатково введено n×n комута-
тор SW сигналів RDi (i=1…n), n входів якого по-
парно з'єднано з відповідними виходами форму-
вачів TDi кожного із n портів концентратора, а 
n виходів комутатора попарно з'єднано з відпо-
відними n входами формувачів сигналів RDi. 

Статичний сигнал "Керування" формує спо-
лучення входів комутатора з потрібними вихо-
дами, визначаючи порти концентратора з част-
ковим або повним блокуванням трансляції да-
них. Зауважимо, що для формування сигналу 
"Керування" не потрібний аналіз MAC-адреси з 
подальшою селекцією кадрів, притаманний функ-
ціонуванню активного обладнання канального 
рівня еталонної моделі ISO/OSI (мости, комута-
тори). Сигнал "Керування" застосовується для 
організації перенаправлення або блокування по-
току даних між входами та виходами комутато-
ра і відповідними до них портами концентрато-
ра. У результаті набір портів концентратора на-
буває властивостей керованої статичної неліній-
ності, що дозволяє реалізувати запропонований 
метод технічного захисту інформації, застосо-
вуючи найдешевше мережеве обладнання фізич-
ного рівня еталонної моделі ISO/OSI з макси-
мальною швидкістю трансляції даних. 

Перевагами запропонованого методу є надій-
ність, простота реалізації, максимальна швидко-

дія при мінімальних витратах. Метод може за-
стосовуватися в проектуванні АС з мінімальною 
вартістю активного мережевого обладнання і 
підсистем захисту інформації з обмеженим до-
ступом, яка обробляється у сегментах одноран-
гової мережі, наприклад, у випадках, коли ЦІР 
у сегментах належить конкуруючим робочим 
групам, які колективно використовують ресур-
си серверу в спільному домені колізій. 

Висновки 
При вирішенні задач технічного захисту ін-

формації в АС класу 2, 3 на базі однорангової 
сегментованої локальної мережі ЕОМ специфіка-
ції 10BASE-T у випадках, коли сегменти з інфор-
мацією, яка підлягає захисту, знаходяться у спіль-
ному домені колізій, доцільним є використання 
запропонованого методу технічного захисту ін-
формації блокуванням міжсегментного доступу 
на фізичному рівні еталонної моделі ISO/ OSI. 

Технічним засобом реалізації методу може 
бути запропонований у роботі кореневий кон-
центратор специфікації 10BASE-T. В його струк-
туру введені зміни, внаслідок яких набір портів 
концентратора набуває властивісті статичної не-
лінійності. Це дозволяє прозоро транслювати 
сигнал колізії між всіма портами концентратора 
у відповідності з протоколом СSMA/CD за стан-
дартом IEEE 802.3i, одночасно блокуючи транс-
ляцію даних між визначеними адміністратором 
безпеки портами на фізичному рівні еталонної 
моделі ISO/OSI. 
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ВПЛИВ  ТЕРМОЦИКЛІЧНОЇ  ОБРОБКИ  НА  ХАРАКТЕР 
РУЙНУВАНЬ  ДЕТАЛЕЙ,  ВІДНОВЛЕНИХ  НАПЛАВЛЕННЯМ 

Розглядається вплив термоциклічної обробки металевих конструкцій на характер руйнувань 
деталей, відновлених наплавленням. 

The influence of thermocyclic processing of metallic constructions on the character of components' 
disruption restored by fusing processes is considered. 

Руйнування металів під впливом зовнішніх 
напружень залежить від значної кількості факто-
рів, таких як початкові властивості матеріалів, 
технологічні та конструктивні параметри деталі, 
умови експлуатації. 

Структурна та хімічна неоднорідність, напру-
жений стан мікроструктури, розміри зерен, щіль-
ність точкових, лінійних та об'ємних дефектів 
кристалічної решітки – фактори, які визначають 
властивості металу. 

Особливим фактором при розгляді термодифу-
зійних з'єднань різнорідних матеріалів є наперед 
прогнозована структурно-хімічна неоднорідність, 
яка забезпечує структурні властивості з'єднань. 
Найчастіше це зустрічається при відновленні зно-
шених поверхонь деталей машин або зміцнення 
найбільш навантажених поверхонь наплавленням 
різнорідних матеріалів з прогнозованою поведін-
кою у процесі експлуатації. 

Це вносить суттєві корективи у механізм руй-
нування металу відновлених деталей і вплив ви-
значальних факторів, головним з яких є розмір 
зерна структури металу. 

Встановлено [1], що позитивний вплив змен-
шення величини зерна d на показники експлуа-
таційних властивостей найбільш ефективно за-
безпечується термоциклічною обробкою (ТЦО), 
заснованою на ефекті глибинної структурної пе-
ребудови металу під час циклічних нагрівань та 
охолоджень у міжкритичному інтервалі темпе-
ратур. 

У відповідності з [2] руйнування багатошаро-
вих структурно-різнорідних систем може відбу-
ватися за таких умов: 
• крихкий відрив без деформації 

σi<σT, σ1=Rσ, 
де σT – межа текучості при руйнуванні, Rσ – опір 
відриву недеформованого металу, σi, σ1 – інтен-
сивність напружень і головне напруження; 
• крихкий відрив після пластичної деформації 

σi>σT, σ1=Rσi, 
де Rσi – опір відриву після пластичної деформа-
ції, що зростає з зростанням ступеня наклепу; 
• в'язке руйнування 

σі>σT, σi=Sik=f(σi/σ1), 
де Sik – опір в'язкому руйнуванню. 

Автор праці [2] вважає, що крихке руйнуван-
ня має місце у випадку розколу кристала по сму-
зі (100), а в'язке – коли у процесі пластичної де-
формації всередині кристала утворюються зла-
ми, які зливаються у в'язкий злам волокнистого 
вигляду, при цьому критичне напруження для 
розкриття тріщини 

σкр~{4Eγ/[(1+υ)k]}d-1/2,                  (1) 
де γ – енергія, яка необхідна для утворення оди-
ниці нової поверхні, υ – коефіцієнт Пуасона, k – 
параметр матеріалу, який не залежить від темпе-
ратури та швидкості деформації, d – діаметр зер-
на. 

Встановлено, що механізм структурної пере-
будови у металі відновленої деталі у процесі ТЦО 
такий, що при збільшенні кількості термоциклів 
відбувається початкове різке зменшення величини 
зерна з подальшою її стабілізацією. Кількість тер-
моциклів, необхідних для формування наддрібно-
зернистої структури залежить від хімічного скла-
ду матеріалу, його початкового структурного ста-
ну, режимних показників процесу термоциклю-
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вання. При цьому головним фактором впливу 
є вміст вуглецю та легуючих елементів. 

Умовами можливого руйнування при різних 
навантаженнях є ст н границь зерен які форму-
ються під час ТЦО, а елементами, які ініцію-
ють руйнування та появу крихких зламів – розкол 
зерен по кордонах та всередині. При цьому на пе-
рший стадії розламуються окремі зерна, а на 
другій мікротріщини зливаються, утворюючи 
магістральну тріщину. 

а , 

Розмір початкової субмікротріщини може бути 
описаний залежністю Грифітса 

σкр=√2Eγ/π(1-υ2)c,                (2) 
де c – напівдовжина тріщини. Тоді з (1) та (2) 

с~[(1+υ)/(1-υ)/k2d(8πEγ)]. 
Автор праці [3] вважає, що умовою крихкого 

руйнування в цьому випадку може бути таке на-
пруження σвідр, при якому нормальне напруження 
даної критичної величини хоча б для трьох су-
сідніх зерен 

σвідр=Пσкр, 
де П – множник, який залежить від об'єму наван-
таженого матеріалу, варіацій діаметра зерен і т.д. 

Дослідження опору відриву при мікромеханіч-
них випробуваннях зразків, вирізаних з різних 
зон деталі, відновленої наплавленням, показали 
лінійну залежність від величини зерна, при цьому 

σвідр=(a+bd-1/2), 
де a, b – коефіцієнти, що залежать від хімічного 
складу металу і розміру та форми зерен. 

Якщо позначити через d0/d співвідношення 
початкового та кінцевого розміру зерен, то згід-
но з [3] 

σвідр(e)=A+B( 1/0 −dd ), 

де A, B – постійні матеріалу, dd /0 =(1-ψ)= 
=ехр(e1/4), ψ – відносне звуження, e1 – деформа-
ція у напрямку σ1, які викликають руйнування 
відривом. 

Значною мірою характер руйнування металу 
відновленої деталі пов'язаний з дислокаційною 
структурою, яка утворюється у процесі ТЦО. Ха-
рактер змінення щільності дислокацій від кіль-
кості термоциклів показує, що структурні пере-
творення у процесі ТЦО повинні приводити до 
збільшення долі крихкого зламу на початковій 
стадії ТЦО з різким збільшенням долі в'язкого 
зламу при подальшому термоциклюванні. 

Згідно з [5] поряд з скупченнями крайніх дис-
локацій n спектр дотичних напружень τ викли-
кає розтягуючі напруження nτ. 

Результуючі напруження, що діють на скуп-
чення, мають порядок n(τ–τ0), де τ0 – напружен-
ня тертя, яке перешкоджає руху дислокацій. 

Користуючись [5] можна записати 
n=(τ-τ0)d/Gb, 

де G – модуль зсуву, b – вектор Бюргерса. 
Тоді 

τ=τ0+(Gbσ)1/2d-1/2, 
де σ – теоретична міцність на розрив, а для роз-
тягуючого напруження 

σвідр=σ0+2(GbσT)1/2d-1/2. 
При переході до в'язкого руйнування 

n=(k1σT-σ0)d/2Gb, 
де k1 – коефіцієнт, що залежить від форми зразка 
(k1=1 для звичайних зразків, k1=1/3 для надріза-
них зразків). 

Автор праці [2] вважає, що при пластичному 
руйнуванні зародишева тріщина повинна мати 
можливість зростати у полі середнього прикладе-
ного напруження, а тріщиноутворення може бути 
представлене рухом групи тріщиноутворюючих 
дислокацій nb, тому скол можливий, якщо 

σnb(1+1/ 2 )=4γ. 
Тоді σ=(k1σT-σ0)=4Gγ/d. 
Згідно з [5] при одновісному напруженні 

σвідр=σ0+kd-1/2, 
де k – постійна. Тоді критерій переходу до в'язко-
го руйнування 

σ=(4Gγ)/kd1/2. 
Вищенаведене дозволяє говорити про перева-

жаючий вплив величини зерна та процесів, що 
пов'язані з його зменшенням на характер руйну-
вання відновленої деталі. 

Важливим фактором, що визначає характер 
руйнувань відновлених деталей після ТЦО є її 
хімічний склад по зонах термічного впливу, особ-
ливо при відновленні спорідненими або різко 
протилежними за хімічним складом матеріалами. 

Наявність чи відсутність легуючих елементів 
значною мірою визначає оптимальну кількість 
термоциклів, необхідних для отримання переваж-
но в'язкого руйнування. Підтвердженням вищена-
веденого є зміна фрактографічних характеристик 
зламів, що утворюються в процесі руйнування 
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модельованих зразків відновлених деталей після 
ТЦО. 

У досліджуваних варіантах розглядалось від-
новлення циліндричних та пласких деталей, від-
новлених наплавленням відповідного матеріалу 
під шаром флюсу. ТЦО деталей виконувалась в 
інтервалі АС1+(30÷50˚C) …Аr1-(30÷50˚C). Руй-
нування зразків виконувалось як статичним, так 
і динамічним способами. 

Встановлено, що у початковому стані, після 
відновлення, у металі різних зон термічного впли-
ву деталі з сталі ВСт.3, відновленої зварюваль-
ним дротом Св.08, домінує крихкий злам, оскіль-
ки як у металі наплавки, так і у зоні сплавлення 
домінує різнорідна дендріто-подібна структу-
ра з вираженою спрямованістю кристалітів, які 
утворилися при охолодженні. У зоні сплавлення 
метал має великозернисту структуру з чітко ви-
раженою границею розподілу. Це ініціює роз-
виток крихких тріщин з утворенням характерних 
ямок крихкого відриву. 

Після виконання п'яти термоциклів злам має 
явні ознаки переважно в'язкого руйнування з ут-
воренням смуг ковзання. Однак частина ділянки 
наплавленого металу (біля 20%) руйнується крих-
ко, що викликано деяким відставанням структур-
ної перебудови у процесі ТЦО найбільш струк-
турно спотворених ділянок деталі. Це насампе-
ред стосується поверхневих шарів металу напла-
вок, де у результаті високих швидкостей охоло-
дження можливе утворення термічних тріщин 
технологічного характеру, а також структур мар-
тенситного типу. 

При збільшенні кількості вуглецю, а також ле-
гуючих елементів як в основному металі деталі, 
яка відновлюється, так і у металі наплавки, кар-
тина руйнування змінюється у сторону збільшен-
ня долі крихкого зламу, а у зоні основного мета-
лу – в'язко-крихкого з переважанням в'язких 
смуг та сколів. 

Після виконання оптимальної кількості тер-
моциклів доля крихкого зламу у металі наплав-
ки зменшується (в середньому до 50%), а у зоні 
сплавлення і основному металі крихкий злам 
практично відсутній. 

Отже, з погляду металографічних аспектів 
руйнування, ТЦО, формуючи дрібнозернисті ре-
гулярні структури всіх зон відновленої деталі, 
створює умови для переважно в'язкого руйнуван-
ня. При цьому визначальним фактором є розмір 
зерна, хімічний склад металу, а визначальним ме-
ханізмом – дислокаційний. 
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ЕФЕКТИ  САМОПОДІБНОСТІ  ПРИ  МІГРАЦІЇ  РАДІОАКТИВНИХ 
РЕЧОВИН  У  ГРУНТІ  ВОДОЗБІРНОГО  БАСЕЙНУ 

Виявлена властивість масштабної інваріантності, яка відображає ефект самоподібності в 
розподілі радіоактивних речовин по глибині грунту водозбірного басейну. 

The property of scale invariance which represent the effect of self-similarity in distribution of ra-
dioactive substances on the depth of soil intake basin is established. 

Розподіл радіоактивних речовин по глибині 
залягання прошарку грунту водозбірного басейну 
відрізняється від розподілу радіоактивних речовин 
по профілю в грунті лугових і лісових ділянок. 
Водночас має місце деяка спільність результатів, 
отриманих при дослідженні міграції радіоактив-
них речовин у грунтах водозбірних басейнів різ-
них регіонів. У цьому розумінні виникає питання 
(це власне обумовило появу даної роботи): чи 
існують ефекти самоподібності при міграції 
радіоактивних речовин у грунті водозбірного 
басейну? 

Дослідження проводилися в грунтах водозбір-
них басейнів Уральського (р.Теча) і Чорнобиль-
ського (р.Прип'ять і р.Уж) регіонів. 

Зразки грунтів відбирали у розтинах прошар-
ками по 5 см. Проби грунту висушували до по-
вітряно сухої ваги, розтирали і просіювали через 
сито з вічками 1 мм. У підготовлених пробах вміст 
стронцію-90 визначали радіохімічним способом 
за стандартною оксалатною методикою [1]. Після 
введення деякої кількості стабільного ітрія, який 
може брати участь у реакціях разом із носієм, 
ізотоп ітрія осаджувався у виді оксалату, і ак-
тивність проби заміряли β-радіометром. Вміст 
цезію-137 визначали спектрометрично на багато-
канальному аналізаторі АІ-1024-95-17. У якості 
детектора використовувався кристал NaJ типу 
РУБ 01П6, розмірами 53×63 мм і напівпровід-
никовий датчик типу ДГДК-80В. Статистична 
похибка вимірів не перевищувала 15%. 

На рис.1 наведено розподіл радіоактивних 
речовин у грунті водозбірного басейну р.Теча у 
районі дамби (Т1) і в районі с.Бродокалмак (Т2) 
(грунт алювіальний). Аналогічна залежність роз-

поділу радіоактивних речовин у грунті водозбір-
ного басейну р.Теча була отримана авторами [2] 
за дослідженнями районів н.п. Першинське (Т3) 
і н.п. Бугаево (Т4). 

На рис.2 наведено розподіл радіоактивних ре-
човин по профілю грунту водозбірного басейну 
р.Прип'ять і р.Уж. Місця відбору проб: точки 
водозбірного басейну р.Прип'ять і р.Уж, що від-
стоять на 10 км від межі забороненої зони, грунт 
дерново-підзолистий, піщаний (Ч1); район с.Ко-
нотоп по р.Прип'ять (25 км від межі забороненої 
зони), грунт торфоболотний (Ч2); район Полісь-
кий по р.Уж, грунт дерново-підзолистий з лесо-
вими суглинками (Ч3); район Наровлі по р.При-
п'ять, грунт дерново-підзолистий з лесовими суг-
линками (Ч4). 

Аналіз результатів досліджень на рис.1,2 до-
зволив припустити, що характер розподілу радіо-
активних речовин у грунтах водозбірних басейнів 
різних регіонів подібний. 

Наявність ефекту самоподібності або, іншими 
словами, властивості масштабної інваріантності 
різних експериментальних вибірок підтверджу-
ється на рис.3, де наведений перетворений роз-
поділ радіоактивних речовин у грунті водозбір-
ного басейну Уральського і Чорнобильського 
регіонів. При цьому  

∑>=< ii hPh ,     ∑= ihiCihiCiP , 

де Сi – концентрація радіоактивних речовин, що 
відповідає i-ій точці розподілу радіоактивних 
речовин у грунті (відносні одиниці в.о.), hi – 
глибина залягання прошарку, що відповідає i-ій 
точці розподілу радіоактивних речовин у грунті 
(см). 
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Рис.1. Міграція радіоактивних речовин у грунті 
водозбірного басейну р.Теча. 
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Рис.2. Міграція радіоактивних речовин у грунті 
водозбірного басейну р.Прип'ять і р. Уж.  
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Рис.3. Ефекти самоподібності при міграції радіо-
активних речовин у грунті водозбірного басейну 
р.Теча (Уральський регіон) і р.Прип'ять та р.Уж 
(регіон ЧАЕС). 

Висновки 
Вертикальна міграція радіоактивних речовин 

у грунтах водозбірних басейнів відбувається 
самоподібним чином, що дозволяє прогнозувати 
розподіл радіоактивних речовин у грунті водо-
збірного басейну для різних регіонів і суттєво 
необхідно для вироблення програми реабілітації 
регіонів. 
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ЕЛЕМЕНТАРНІ  ФУНКЦІЇ  У  НЕКЛАСИЧНІЙ  ДВОЗНАЧНІЙ 
АЛГЕБРІ  ЛОГІКИ 

Систематизовано елементарні функції у некласичній двозначній алгебрі логіки (двозначній 
алгебрі логіки із врахуванням середовища реалізації). Описано їх таблиці істинності, булеві 
формули і реалізації логічними елементами. Доведено, що кількість цих функцій дорівнює чотир-
надцять. 

There have been systemized elementary functions in non-classic two-digit logics algebra (two-
digit logics algebra with taking into consideration of realization medium). There also have been de-
fined the verisimilitude tables, Bull's formulas and realizations by logic elements. It has been proved 
that functions number is equal to fourteen. 

У класичній двозначній алгебрі логіки не сис-
тематизовано елементарні функції і їх реалізації 
логічними елементами, а тому кількість цих фун-
кцій у літературі неоднозначна [1-3]. Таблиці 
істинності і булеві формули елементарних функ-
цій описуються без врахування середовища реа-
лізації, хоч при практичному застосуванні таких 
функцій середовище реалізації враховується. На-
приклад, в обчислювальній техніці логічні еле-
менти вмикаються до джерела живлення тощо. 
Деякі з цих функцій описуються обмежено і не 
завжди правильно. Як доведено у [4,5], теоретич-
но для двох змінних булеві функції Антиеквіва-
лентність і Еквівалентність вважаються елемен-
тарними, а для кількості змінних більше двох – 
складними, хоч практично вони реалізуються від-
повідними логічними елементами як елемента-
рні функції [6,7]. Окрім того, класично елемен-
тарні функції "Константа 0", "Константа 1" і Пов-
торення теоретично і практично взагалі тракту-
ються неправильно [4,8-10], а у таблицях істин-
ності і булевих формулах не використовуються 
пропозиційні зв'язки відповідного вигляду [1,3, 
11]. Тому одна із головних теорем класичної дво-
значної алгебри логіки – теорема Поста-Кузнє-
цова-Яблонського про необхідні і достатні умо-
ви функціональної повноти (теорема про функ-
ціональну повноту) булевих систем [12,13] – не-
правильна. 

Мета статті – систематизація у вигляді таб-
лиць істинностей, булевих формул і їх технічних 
реалізацій логічними елементами усіх елементар-
них функцій класичної двозначної алгебри логіки 

із врахуванням середовища реалізації (назива-
тимемо у подальшому, з метою зручності, не-
класичної двозначної алгебри логіки), а також 
доведення їх кількості. 

У некласичній двозначній алгебрі логіки фун-
кції можна поділити на елементарні і складні. 
При цьому мають місце такі визначення. 

Визначення 1. Булева функція f(X,Q) некла-
сичної двозначної алгебри логіки, в якій змінні 
X∈{xi}, xi∈{0;1}, i=1,2,…,n, а середовище реалі-
зації цієї алгебри логіки Q∈{0;1}, називається 
елементарною, якщо вона існує при Q=1, не існує 
при Q=0 і: 
а) усі змінні множини X – істотні; 
б) кожна змінна множини X зустрічається у бу-

левій формулі не більше одного разу; 
в) у булевій формулі використовується тільки 

одного відповідного вигляду пропозиційна 
зв'язка з множини {↵ , ,→ , , , ¬ ← →/ ←/ , ↔ , 
a← , , ∨ ∧ , Ι , , , ∏ }1; ↓ C

г) технічно реалізується за допомогою відпові-
дного логічного елемента. 
Визначення 2. Складною булевою функцією 

некласичної двозначної алгебри логіки назива-
ється функція, яка описується і реалізуються за 
допомогою однойменних чи різнойменних еле-
ментарних функцій, кількість яких – не менше 
двох. 

                                                           
1  Пропозиційні зв'язки "↵", "C " і "∏" запропоновано у 

[4] відповідно для некласичних елементарних функцій 
Повторення, "Константа 0" і "Константа 1". 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 92. Фізика.Електроніка. 101



 О.М.Дуда,  М.О.Дуда,  М.П.Карпінський 

До елементарних функцій некласичної дво-
значної алгебри логіки можна віднести тільки 
чотирнадцять різновидів булевих функцій: 

1. Повторення. 
2. Заперечення. 
3. Імплікація. 
4. Обернена імплікація. 
5. Антиімплікація. 
6. Обернена антиімплікація. 
7. Еквівалентність. 
8. Антиеквівалентність. 
9. Диз'юнкція. 
10. Кон'юнкція. 
11. Штрих Шефера. 
12. Стрілка Пірса. 
13. Константа 0. 
14. Константа 1. 

При цьому, у залежності від кількості змінних 
множини X і їх значень, наведені елементарні 
функції можна поділити на такі чотири групи: 

1. Функції, котрі залежать від значень однієї 
істотної змінної (Повторення, Заперечення). 

2. Функції, котрі залежать від значень двох 
істотних змінних (Імплікація, "Обернена імпліка-
ція", Антиімплікація, "Обернена антиімплікація"). 

3. Функції, котрі залежать від значень усіх 
істотних змінних множини X при n≥2 (Еквіва-
лентність, Антиеквівалентність, Диз'юнкція, 
Кон'юнкція, "Штрих Шефера", "Стрілка Пірса"). 

4. Функції, котрі не залежать від значень усіх 
істотних змінних множини X при n≥1 ("Констан-
та 0", "Константа 1"). 
Опис елементарних функцій по групах 
Група 1. Для змінної, наприклад, x1 (таблиця 1)2: 
а) f1(x1,Q)=Q*↵x1 – елементарна функція По-

вторення3. Булева формула цієї функції містить 
істотну змінну x1, яка зустрічається в ній тільки 
один раз, і пропозиційну зв'язку "↵". Її реалізує 
логічний елемент ПОВТОРЕННЯ (рис.1а), який 
має входи "x1", "Q" і вихід "Q*↵x1". При Q=1 на  
                                                           
2  З метою спрощення таблиць істинності для елементарних 

функцій некласичної двозначної алгебри логіки будемо 
зображати їх тільки при Q=1 і відповідних наборах 
значень змінних з множини X, тому що при Q=0 ці 
функції, як випливає із визначення 1, не існують. 

3 У класичній двозначній алгебрі логіки не використовува-
лись наведені записи булевих формул елементарних 
функцій Антиеквівалентність і Еквівалентність при n>2, 
"Константа 0" і "Константа 1" при n≥1, Повторення, а 
отже, не використовувались і відповідні логічні еле-
менти "ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ-НЕ" і ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ 
при n>2, "КОНСТАНТА 0" і "КОНСТАНТА 1", ПОВ-
ТОРЕННЯ. 

Таблиця 1. Істинність для елементарних функцій Повто-
рення і Заперечення. 

x1, Q Q*↵x1 Q*¬x1 
0,1 0 1 
1,0 1 0 

виході "Q*↵x1" одиничний сигнал виникає лише 
тоді, якщо на вході "x1" є одиничний сигнал; 

б) f2(x1,Q)=Q*¬x – функція Заперечення. Булева 
формула цієї функції містить істотну змінну x1, 
яка зустрічається в ній тільки один раз, і пропо-
зиційну зв'язку "¬". Її реалізує логічний еле-
мент НЕ (рис.1б), який має входи "x1", "Q" і вихід 
"Q*¬x1". При Q=1 такий елемент забезпечує 
одиничний сигнал на виході "Q*¬x1" тоді, якщо 
на його вході "x1" є нульовий сигнал. 

Група 2. Для змінних, наприклад, x1 і x2 (таб-
лиця 2): 

а) f3(x1,x2,Q)=Q*(x1→x2) – функція Імплікація. 
Булева формула цієї функції містить істотні змінні 
x1 і x2, які зустрічаються в ній тільки по одному 
разу, і пропозиційну зв'язку "→". Її реалізує ло-
гічний елемент ІМПЛІКАЦІЯ (рис.1в). Він має 
входи "x1", "x2", "Q" і вихід "Q*(x1→x2)". При 
Q=1 на виході "Q*(x1→x2)" одиничний сигнал 
присутній в усіх випадках окрім випадку, коли 
на вході "x1" є одиничний сигнал, а на вході "x2" – 
нульовий сигнал; 

б) f4(x1,x2,Q)=Q*(x1←x2) – функція "Обернена 
імплікація". Булева формула такої функції містить 
істотні змінні x1 і x2, які зустрічаються в ній тіль-
ки по одному разу, і пропозиційну зв'язку "←". 
Її реалізує логічний елемент "ОБЕРНЕНА ІМП-
ЛІКАЦІЯ" (рис.1г), який має входи "x1", "x2", "Q" 
і вихід "Q*(x1←x2)". При значенні Q=1 на виході 
" Q*(x1←x2)" одиничний сигнал присутній в усіх 
випадках окрім випадку, якщо на вході "x1" є 
нульовий сигнал, а на вході "x2" – одиничний 
сигнал; 

в) f5(x1,x2,Q)=Q*(x1→/ x2) – функція Антиімп-
лікація. Булева формула цієї функції містить іс-
тотні змінні x1 і x2, які зустрічаються в ній тільки 
по одному разу, і пропозиційну зв'язку "→/ ". Її 
реалізує логічний елемент ЗАБОРОНА (рис.1д). 
Він має входи "x1", "x2", "Q" і вихід "Q*(x1→/ x2)". 
При Q=1 цей логічний  елемент забезпечує оди-
ничний сигнал на виході "Q*(x1→x2) " лише тоді, 
якщо на вході "x1" є одиничний сигнал, а на 
вході "x2" – нульовий сигнал; 

/
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Таблиця 2. Істинність для елементарних функцій: Імплікація, Обернена імплікація, Антиімплікація і Обернена антиімплі-
кація. 

x1, x2, Q Q*(x1→x2)  Q*(x1←x2)  Q*(x1 x2)  →/ Q*(x1 x2)  ←/
0,0,1 1 1 0 0 
0,1,1 1 0 0 1 
1,0,1 0 1 1 0 
1,1,1 1 1 0 0 

Таблиця 3. Істинність для елементарних функцій: Еквівалентність, Антиеквівалентність, Диз'юнкція, Кон'юнкція, 
"Штрих Шефера" і "Стрілка Пірса". 

x1,…,xn-1,xn, Q 
i

n

i
xQ

1
*
=
↔  i

n

i
xQ

1
*

=
←a  i

n

i
xQ

1
*
=
∨  i

n

i
xQ

1
*
=
∧  i

n

i
xQ

1
*
=
Ι  i

n

i
xQ

1
*
=
↓  

0,…,0,0,1 1 0 0 0 1 1 
0,…,0,1,1 0 1 1 0 1 0 
0,…,1,0,1 0 1 1 0 1 0 
0,…,1,1,1 0 1 1 0 1 0 

.  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  

.  .  .  .  .  .  .  
1,…,1,0,1 0 1 1 0 1 0 
1,…,1,1,1 1 0 1 1 0 0 

 

г) f6(x1,x2,Q)=Q*(x1 x2) – функція "Обернена 
антиімплікація". Булева формула такої функції 
містить змінні x1 і x2, які зустрічаються в ній 
тільки по одному разу, і пропозиційну зв'язку 
"← ". Її реалізує логічний елемент "ОБЕРНЕНА 
ЗАБОРОНА" (рис.1е), який має входи "x1", "x2", 
"Q" і вихід "Q*(x1 x2)". При Q=1 такий елемент 
забезпечує одиничний сигнал на виході "Q*(x1

←/

/

←/
←/  

x2)" лише тоді, якщо на вході "x1" є нульовий 
сигнал, а на вході "x2" – одиничний сигнал. 

Група 3. Для усіх змінних множини X при 
n≥2 (таблиця 3): 

а) f7(X,Q)=Q* xi – елементарна функція 

Еквівалентність, причому 

n

i 1=
↔

Q* xi=Q*(x1↔x2↔…↔xn) 
n

i 1=
↔

і булева формула вигляду 
Q*(x1↔x2↔…↔xn)  

розглядається як єдине ціле, а не як формула 
вигляду Q*((…((x1↔x2)↔x3)↔…)↔xn). Ця бу-
лева формула містить істотні змінні x1,…,xn, які 
зустрічаються в ній тільки по одному разу, і про-
позиційну зв'язку "↔". Реалізує цю функцію 
логічний елемент ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ (рис.2а), 
який містить входи "x1",..., "xn", "Q" і вихід 

"Q* xi". 
n

i 1=
↔

При Q=1 на його виході виникає одиничний 

сигнал лише тоді, якщо на входах "x1",..., "xn" 
одночасно є тільки одиничні або лише нульові 
сигнали. Необхідно відзначити, що при n=2 
елементарну функцію 

f7(x1,x2,Q)=Q*(x1↔x2) 
можна називати ще функцією Рівнозначність; 

б) f8(X,Q)=Q* xi – логічна функція Анти-

еквівалентність, причому 

n

i 1=
←a

)...(** 21
1

ni xxxQxQ
n

i
aaaa ←←←=←

=
 

і булева формула вигляду 
)...(* 21 nxxxQ aaa ←←← , 

аналогічно до булевої формули функції Еквіва-
лентність, розглядається як єдине ціле, а не як 
формула вигляду 

)...)))((...((* 321 nxxxxQ aaaa ←←←← . 
Ця булева формула містить істотні змінні x1,…, xn, 
які зустрічаються в ній тільки по одному разу, і 
пропозиційну зв'язку " a← ". Її реалізує елемент 
"ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ-НЕ" (рис.2б), який містить 
входи "x1",...,"xn", "Q" і вихід "Q ". При 

Q=1 такий логічний елемент забезпечує одинич-
ний сигнал на виході " Q " тільки у тих 

випадках, коли на входах "x1",...,"xn" одиничні 
або нульові сигнали не одночасні. Також необхід-
но відзначити, що при n=2 функцію 

ix
n

i 1
*

=
←a

ix
n

i 1=
←a*

)(*),,( 21218 xxQQxxf a←=  
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Рис.1. Логічні елементи: ПОВТОРЕННЯ (а), НЕ (б), 
ІМПЛІКАЦІЯ (в), ОБЕРНЕНА ІМПЛІКАЦІЯ (г), 
ЗАБОРОНА (д), ОБЕРНЕНА ЗАБОРОНА (е) 
 

можна записувати у вигляді 
)(*),,( 21218 xxQQxxf ⊕=  

і називати ще функцією "Додавання за mod 2"; 

в) f9(X,Q)= Q  – функція Диз'юнкція, 

причому 

ix
n

i 1
*
=
∨

)...(** 211 ni
n

i
xxxQxQ ∨∨∨=∨

=
. 

Рис.2. Логічні елементи: ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ (а), 
ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ-НЕ (б), АБО (в), І (г), І-НЕ (д). 
 
 

Тут булева формула вигляду 
)...(* 21 nxxxQ ∨∨∨  

може розглядатись як єдине ціле (раціональніший 
варіант) або як формула вигляду 

...)))((...((* 321 ∨∨∨ xxxQ )nx∨ . 
У науковій літературі цю функцію називають ще 
"Логічне додавання". Булева формула цієї функ-
ції містить істотні змінні x1,…,xn, які зустріча-
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ються в її зображенні тільки один раз, і пропо-
зиційну зв'язку "∨". Дану функцію реалізує ло-
гічний елемент АБО (рис.2в), який має входи 

"x1",..., "xn", "Q" і вихід "Q ". Він забезпечує 

одиничний сигнал на виході " Q " тільки 

тоді, якщо Q=1 і хоча би на одному з входів "x1", 
..., "xn" є одиничний сигнал; 
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i
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i
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г) f10=(X,Q)= Q  – елементарна функція 

Кон'юнкція, причому 

ix
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)...(** 211 ni xxxQxQ
n

i
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і булева формула вигляду 
)...(* 21 nxxxQ ∧∧∧  

може також розглядатись як єдине ціле (раціо-
нальніший варіант) або як формула вигляду 

)...)))((...((* 321 nxxxxQ ∧∧∧∧ . 
У науковій літературі цю булеву функцію ще 
називають "Логічне множення". Булева формула 
такої функції містить істотні змінні x1,…, xn, які 
зустрічаються в її зображенні тільки один раз, і 
пропозиційну зв'язку "∧". Таку функцію реалізує 
логічний елемент І (рис.2г), який містить входи 

"x1",..., "xn", "Q" і вихід " Q ". При Q=1 на 

виході "Q " одиничний сигнал є лише тоді, 

якщо на усіх входах "x1",..., " xn" одночасно –
одиничні сигнали; 
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д) f11=(X,Q)= Q  – функція "Штрих Ше-

фера", причому 
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=Ι

=
Ι 2x Ι … , Ι )nx

і булева формула вигляду 
1(* xQ Ι 2x Ι …  Ι )nx

розглядається як єдине ціле, а не як формула 
вигляду 

(*Q (...(( 1x Ι 2x ) Ι 3x ) …) . Ι Ι )nx
Ця булева формула містить істотні змінні x1,…,xn, 
які зустрічаються в ній тільки по одному разу, і 
пропозиційну зв'язку "I". Її реалізує логічний 
елемент "І-НЕ" (рис.2д), який містить входи 

"x1",..., "xn", "Q" і один вихід "Q ". При Q=1 

на його виході " Q " одиничний сигнал є 

завжди крім випадку, коли на усіх входах "x1",..., 
"xn" одночасно – одиничні сигнали; 
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=
Ι
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Ι

i

n

i
x
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(* 21 xx ↓
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ix
n

i 1
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C

1(* xQ C=

C

1xC 2xC
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е) f12(X,Q)=Q  – функція "Стрілка Пірса", 

причому 

*

)...* 2
1

ni xxxQ
n

i
↓↓↓↓

=
, 

і булева формула вигляду 
)... nxQ ↓↓  

розглядається також як єдине ціле, а не як фор-
мула вигляду 

)...))((...((* 3 nxxQ ↓↓ . 
Ця булева формула містить істотні змінні x1,…, xn, 
які зустрічаються в ній тільки по одному разу, і 
пропозиційну зв'язку "↓". Її реалізує логічний 
елемент "АБО-НЕ" (рис.3а). Даний елемент міс-

тить входи "x1",..., "xn", "Q" і вихід " Q ". 

При Q=1 він забезпечує одиничний сигнал на 

виході " Q " тільки тоді, коли на усіх його 

входах "x1",..., "xn" одночасно є нульові сигнали. 
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Група 4. Для змінних множини X при n≥1 
(таблиця 4)4: 

а) f13(X,Q)= Q  – елементарна функція 

"Константа 0", причому 

1
* xQ i

n

i
C
=

2xC …C  )

)

                              

nx

і при n=1 (∃ f13(x1,Q)=Q* ), а булева формула 
вигляду 

1x

(*Q …C  nx
може розглядатись як єдине ціле (раціональніший 
варіант) або як, наприклад, формула вигляду 

((...(((*Q C )3xC …) . )nxC

Ця булева формула містить істотні змінні x1,…, xn, 
які зустрічаються в ній тільки по одному разу, і 
пропозиційну зв'язку "C ". Дану функцію реалі-
зує логічний елемент "КОНСТАНТА 0" (рис.3б), 

 
4 Згідно із визначеннями в [1,3,11], змінні множини X у 

класичних елементарних функціях "Константа 0" і "Кон-
станта 1" неістотні, тобто вони тільки фіктивні змінні. 
При цьому їх булеві формули такі: f13(X)=0 – "Константа 
0",  f14(X)=1 – "Константа 1". Але ці визначення і булеві 
формули – неправильні, що доведено в [9]. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2000. Випуск 92. Фізика.Електроніка. 105



 О.М.Дуда,  М.О.Дуда,  М.П.Карпінський 

ix
n

i 1
*
=
↓

ix
n

i 1
*
=
C

ix
n

i 1
*
=
Π

Рис.3. Логічні елементи. АБО-НЕ (а), КОНСТАН-
ТА 0 (б), КОНСТАНТА 1 (в). 

Таблиця 4. Істинність для елементарних функцій "Конс-
танта 0" і "Константа 1". 

 

x1,…,xn-1,xn, Q i

n

i
xQ

1
*

=
C  i

n

i
xQ

1
*
=
∏  

0,…,0,0,1 0 1 
0,…,0,1,1 0 1 
0,…,1,0,1 0 1 
0,…,1,1,1 0 1 

.  .  .  

.  .  .  

.  .  .  
1,…,1,0,1 0 1 
1,…,1,1,1 0 1 

який містить входи "x1",..., "xn", "Q" і вихід 

"Q ". При Q=1 на виході "Q " присут-

ній постійно нульовий сигнал незалежно від 
одиничних і нульових сигналів на входах "x1",..., 
"xn"; 
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n
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б) f14(X,Q)= Q  – елементарна функція 

"Константа 1", причому 
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2x∏ … , )nx∏1 x1 

і при n=1 (∃ f14(X,Q)=Q* )1x∏ , а булева формула 
вигляду 

 Q   
xn 

1(* xQ ∏ 2x∏ …  )nx∏Q 
може також розглядатись як єдине ціле (раціо-
нальніший варіант) або як, наприклад, формула 
вигляду 

а 

)((...(((* 1xQ ∏ )2x∏ )3x∏ …) . )nx∏
C  x1 Ця булева формула містить істотні змінні x1,…, 

xn, які зустрічаються в ній тільки по одному разу, 
і пропозиційну зв'язку "П". Таку функцію реалізує 
логічний елемент "КОНСТАНТА 1" (рис.3в), який 

містить входи "x1",..., "xn", "Q" і вихід "Q ". 

При Q=1 на виході "Q " є постійно одинич-

ний сигнал незалежно від одиничних і нульових 
сигналів на входах "x1",..., "xn". 
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 Q  Опис елементарних функцій по групах заве-
ршено. xn 

Q У булевих формулах елементарних функцій 
із множини {Q*↵x1, Q*¬x1, Q*(x1→x2), Q*(x1←x2), 

, )(* 21 xxQ →/ )(* 21 xxQ ←/
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, , , , , 

} змінні істотні і кожна з цих змінних 

зустрічається не більше одного разу. У цих 
формулах для кожної елементарної функції вико-
ристовується відповідна пропозиційна зв'язка з 
множини {↵, ¬, →, ←, , , ∨, ∧, 

ixQ
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a← , П, ↓, І}, а технічна реалізація наведених 
елементарних функцій здійснюється відповідни-
ми логічними елементами з множини {ПОВТО-
РЕННЯ, НЕ, ІМПЛІКАЦІЯ, "ОБЕРНЕНА ІМПЛІ-
КАЦІЯ", ЗАБОРОНА, "ОБЕРНЕНА ЗАБОРОНА", 
АБО, І, ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ, "КОНСТАНТА 0", 
"ЕКВІВАЛЕНТНІСТЬ-НЕ", "КОНСТАНТА 1", 
"АБО-НЕ", "І-НЕ"}. Тому перелічені булеві функ-
ції відповідають визначенню 1 і є елементарними 
функціями некласичної двозначної алгебри логіки. 

в 

Необхідно відзначити, що значення кожної 

функції з множини {Q*¬x1, Q*(x1←x2), , 

, , , Q*(x1→x2)} – інверсні 
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по відношенню до значень відповідної функції 

множини {Q*¬x1, , , 

, , , } при 

однакових наборах значень змінних. Наприклад, 
функції Q*¬x1, і Q*↵x1, (таблиця 1), Q*(x1→ x2) і 

Q*(x1 x2) (таблиця 2),  і  

(таблиця 3), тощо. Внаслідок такої властивості 
функцій пропозиційні зв'язки з множини {↵, 

)(* 21 xxQ ←/
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/ , 
, , ↓, І, П} можна називати ще у некла-

сичній двозначній алгебрі логіки антизв'язками 
по відношенню до відповідних зв'язок з множини 
{¬, →, ←, , ∨, ∧, C }. Разом з тим, у некла-
сичній двозначній алгебрі логіки кожну зв'язку 
з множини {→, ←, , 

←/ a←

↔

→/ ←/ , , , ∨, ∧, ↓, І} 
можна називати ще бінарною зв'язкою, адже для 
двох змінних, наприклад, x1 і x2 існують відповідні 
елементарні функції з множини {Q*(x1→ x2), 
Q*(x1→x2), Q*(x1←x2), , 

↔ ←

)(* 21 xxQ →/

a

)(* 21 xxQ ←/
)(* 21 xx ∨

C

, 
, , , 

, Q*(x1↓x2), . Окрім того, 
кожну ж зв'язку з множини {↵, ¬, , П} можна 
називати ще унарною зв'язкою, тому що для 
однієї змінної, наприклад x1, існують елементарні 
функції з множини {Q*↵x1, Q*¬x1, Q*

)2x *Q
)

(* 1xQ ↔
(* 1 xxQ ∧

)( 21 xx a←

1(* xQ Ι 2x
Q

)}2

Cx1, Q*Пx1}. 
При цьому, з метою спрощення булевих формул 
елементарних функцій, з множини 

)21 x→/ (* 1x
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{Q*↵x1, Q*(x1→x2), Q*(x1←x2), 
Q*↵x1, , Q , 

, Q , , Q , 

, Q , , Q }    (1) 

можна наводити їх булеві формули без середо-
вища Q реалізації у вигляді функцій з множини 

{ , , , , , 

, , ← , , , 

, , , },         (2) 

або тільки їх відповідні зв'язки з множини 
{ , , , , , , , 

, , , , ↓, , },            (3) 

розуміючи під булевими формулами множини (2) і 
під зв'язками множини (3) функції множини (1). 

Окрім того, в обчислювальній техніці при 
зображенні логічних елементів, що реалізують 
ці чотирнадцять елементарних функцій, можна 
не вказувати, з метою спрощення, джерело жив-
лення Q, розуміючи, що ці елементи функціону-
ють тільки при ввімкненому джерелі живлення 
(тобто при Q=1). 

Прикладом складної булевої функції, як ви-
пливає з визначення 2, є будь-яка функція не-
класичної двозначної алгебри логіки, яка опису-
ється і реалізується за допомогою елементарних 
функцій, кількість яких не менша двох. Напри-
клад, булева функція від трьох змінних x1, x2 і x3, 
вигляду 

21321321 ),,( xxxxxxxxf →∨∧∧=  
(з метою спрощення запису даної функції сере-
довище її реалізації не вказується) складна, тому 
що описується за допомогою трьох елементарних 
функцій (Кон'юнкція, Диз'юнкція і Імплікація), 
а її технічна реалізація здійснюється трьома ло-
гічними елементами (І, АБО, ІМПЛІКАЦІЯ). 

Після проведеної вище систематизації чотир-
надцяти елементарних функцій некласичної дво-
значної алгебри логіки виникає запитання: "А чи 
усі елементарні функції систематизовано?" 

Відповідь на це запитання дає така теорема. 
Теорема. У некласичній двозначній алгебрі 

логіки кількість елементарних функцій для n 
змінних множини X, де n>1, дорівнює чотирнад-
цять. 

Доведення. Припустимо, що у некласичній 
двозначній алгебрі логіки кількість елементарних 
функцій для n змінних множини X, де n>1, не 
дорівнює чотирнадцяти. Але для двох змінних, 
наприклад, x1 і x2 кількість булевих функцій до-

рівнює шістнадцяти ( 2 =16). Це функції з мно-
жини {Q*↵x1, Q*¬x1, Q*↵x2, Q*¬x2, Q*(x1→x2), 
Q*(x1←x2), 

22

)(* 21 xxQ ∧ , , )(* 21 xx →/Q )(* 21 xxQ ←/ , 
)(* 21 xxQ ↔ , 1(* xQ ∏ )2x∏ , , Q , )(* 21 xxQ ∨ )(* 21 xx ↓

)2x(* 1xQ a← , І , }, 
тобто розглянуті: 

1( x*Q )2x (*Q 1xC )2xC

а) для змінної x1 – елементарні функції По-
вторення і Заперечення; 

б) для змінної x2 – елементарні функції По-
вторення і Заперечення; 

в) для змінних x1 і x2 – елементарні функції 
Імплікація, "Обернена імплікація", Кон'юнкція, 
Антиімплікація, "Обернена антиімплікація", Екві-
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валентність, "Константа 1", Диз'юнкція, "Стрілка 
Пірса", Антиеквівалентність, "Штрих Шефера" і 
"Константа 0". 

Кількість різновидів цих елементарних фун-
кцій дорівнює чотирнадцяти, що не відповідає 
початковому припущенню. 

Для трьох змінних, наприклад, x1, x2 і x3 кіль-
кість булевих функцій дорівнює двісті п'ятдесят 

шість ( 2 =256). З них можна також виділити 
систематизовані чотирнадцять різновидів еле-
ментарних функцій з множини {Q*↵x1, Q*¬x1, 
Q*↵x2, Q*¬x2, Q*(x1→x2), Q*(x1←x2), Q , 

, , , , 

, Q , , Q , }, що 

знову не відповідає початковому припущенню. 
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Аналогічно для n змінних множини X, де n>3, 

кількість булевих функцій дорівнює . З них 
можна також виділити систематизовані чотир-
надцять різновидностей елементарних функцій з 
множини {Q*↵x1, Q*¬x1, Q*↵x2, Q*¬x2, Q*(x1→x2), 

Q*(x1←x2), , , , 

, , , , , 

, }, що також не відповідатиме 

початковому припущенню. Теорема доведена. 
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Отже, у некласичній двозначній алгебрі логі-
ки (двозначній алгебрі логіки із врахуванням 
середовища реалізації) кількість елементарних 
функцій дорівнює чотирнадцять. Це елементарні 
функції Повторення, Заперечення, Імплікація, 
"Обернена імплікація", Антиімплікація, "Обер-
нена антиімплікація", Еквівалентність, Антиек-
вівалентність, Диз'юнкція, Кон'юнкція, "Штрих 
Шефера", "Стрілка Пірса", "Константа 0" і "Кон-
станта 1". Кожна з цих функцій зображається 
відповідною таблицею істинності, булевою фор-
мулою і технічно реалізується за допомогою 
окремого логічного елемента. 
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ЩЕ  РАЗ  ПРО  ПЕРЕТВОРЕННЯ  ВІДСТАНІ  МІЖ  ПОЧАТКАМИ 
КООРДИНАТ  ДВОХ  СИСТЕМ  ВІДЛІКУ 

Показано, що перетворення Лоренца неправильно перетворюють відстань між початками 
координат двох інерціальних систем відліку, тому не можуть забезпечити правильності пере-
воду жодної координати. Показано також, що одна з пар рівнянь перетворень Лоренца супере-
чить іншій парі рівнянь, а разом обидві вони суперечать принципу відносності. Суперечність 
зникає лише у випадку, коли обидві системи відліку нерухомі. Зроблено висновок, що у пере-
твореннях Лоренца на місці величини v знаходиться прихований нуль.  

It is shown that Lorentz transformations incorrectly transform the distance between coordinate ori-
gins of two inertial reference frames and that's why can't provide any coordinate convert correctness. 
It is shown that one of the Lorentz transformation eguation pairs contradicts another equation pair and 
two pairs together are contrary to relativity principe. The contradiction will disappear only incase 
when both reference frames are fixed. The conclucion is made that in Lorentz transformations the hid-
den zero is in place of the value v.  

1. У роботі [1] доведено, що у межах спеці-
альної теорії відносності (СТВ) задача перетво-
рення відстані між точками, які рухаються одна 
відносно одної, некоректна, оскільки кожному 
значенню такої відстані, виміряному в одній інер-
ціальній системі відліку (ІСВ), перетворення СТВ 
ставлять у відповідність два різних значення з 
іншої ІСВ.  

У роботі [2] показано, що не має змісту і част-
ковий випадок цієї задачі, який стосується пере-
творення відстані між початками координат двох 
систем відліку. Там же було проілюстровано, до 
яких абсурдних результатів можна дійти, якщо 
перетворювати таку відстань, не підозрюючи про 
некоректність цієї задачі.  

Водночас не можна не розуміти, що вказана 
часткова задача настільки важлива для кінемати-
ки, що без неї не може бути перетворена жодна 
просторова координата. Адже відстань між по-
чатками координат обох систем відліку входить 
як обов'язковий елемент у рівняння будь-яких 
перетворень координат, у тому числі і перетво-
рень Лоренца. 

Кожен, хто розуміє це, мабуть уже зробив 
висновок, що СТВ неспроможна правильно пере-
творити жодну координату. Адже як тільки хтось 
скористається для цього перетвореннями Лорен-
ца, він обов'язково застосує у своєму розгляді 
якийсь із некоректних розв'язків цієї задачі і 
одержить парадоксальні результати на зразок тих, 
що наводились у роботі [2].  

Цей висновок можна було зробити ще в [2] 
або навіть у [1]. Але ми спеціально не наводили 
його, щоб додатково з'ясувати, який із розв'язків 
вказаної некоректної задачі закладено у самих 
рівняннях перетворень Лоренца.  

2. Отже, якщо дві ідентичні ІСВ K  і  зорієн-
товані так, що при русі ІСВ 

L
K  відносно ІСВ  

зі швидкістю  у напрямку зростання додатних 
значень осі 

L
v
LX  вісь KX  ковзає вздовж осі LX , 

а відлік часу в обох ІСВ розпочатий у момент 
збігу початків їх координат, то рівняння пере-
творень Лоренца, яке нам належить проаналізува-
ти, буде мати такий вигляд: 

)( K
i

K
i

L
i vtxx +β= ,                  (1) 

де                         
22 /1

1

cv−
=β .                          

Як бачимо, згідно з рівнянням (1), при пере-
творенні координати -тої точки використову-
ють такий алгоритм: спочатку визначають від-
стань -тої точки до початку координат ІСВ , 
виражену в одиницях ІСВ 

i

i L
K , для чого до вели-

чини , яка у ІСВ K
ix K  є відстанню i -тої точки 

до початку координат ІСВ K , додають відстань 
між початками координат обох ІСВ у момент 
часу t , яка дорівнює vt , а потім цю сумарну 
відстань перетворюють, домножаючи на коефіці-
єнт β, у відповідну відстань -тої точки до по-
чатку координат ІСВ , тобто у координату 

K
i

K
i

i
L L

ix  . 
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Перепишимо (1) так : 
K
i

K
i

L
i vtxx β+β=  .                  (2) 

Перший доданок правої частини рівняння (2) 
перетворює відстань між нерухомими у ІСВ K  
початком координат ІСВ K  та -тою точкою, а 
другий член правої частини – перетворює від-
стань між початками координат обох ІСВ, тобто 
вже відстань між рухомими одна відносно одної 
точками. 

i

Для зручності викладу домовимося позначати 
координати початків координат ІСВ K  та ІСВ 

 відповідно через L Kx  та .  Lx
З урахуванням цієї домовленості (2) можна 

переписати так: 
K

LK
K

Ki
L

Li xxxxxx )()()( −β+−β=− .  (3) 

Для випадку , тобто коли -тою точ-
кою є початок координат ІСВ 

Ki xx = i
K , співвідношен-

ня (3) набуває вигляду:  
K

LK
L

LK xxxx )()( −β=− .          (4) 
Рівняння (4) і є тим співвідношенням, яке роз-

криває закладений у (1) закон перетворення від-
стані між початками координат ІСВ K  та ІСВ L. 

Але оскільки крім рівняння (1), яке у парі з 
рівнянням  

)( 2c
vxtt

K
iK

i
L
i +β=                    (5) 

дозволяє здійснювати перехід від значень K
ix  і 

 до значень  та , у перетворення Лорен-
ца входить ще і рівняння  

K
it

L
ix L

it

)( L
i

L
i

K
i vtxx −β=  ,                 (6) 

яке у парі з рівнянням 

)( 2c
vxtt

L
iL

i
K
i −β=                     (7) 

дозволяє здійснювати зворотний перехід від зна-
чень L

ix  та  до значень та , то з'ясуємо 
тепер, який механізм перетворення відстані між 
початками координат закладено у рівняння (6). 

L
it

K
ix K

it

Враховуючи нашу домовленість щодо позна-
чення початків координат, можемо записати рів-
няння (6) у вигляді:  

L
LK

L
Li

K
Ki xxxxxx )()()( −β−−β=− .  (8) 

Очевидно, що для виділення з цього рівняння 
частини, яка відповідає за перетворення відстані 
між початками координат обох ІСВ, потрібно 
перейти до випадку, коли -тою точкою буде 

початок координат ІСВ . При цьому (8) пере-
твориться у співвідношення  

i

L

β−

β=

K −

β

x(

Lx

L
LK

K
KL xxxx )()( −=−  , 

яке остаточно може бути переписано у вигляді: 
L

LK
K

LK xxxx )()( −− .          (9) 
Отже, закон перетворення відстані між по-

чатками координат обох систем відліку за (6) 
такий же як і за (1) – перетворювана відстань 
збільшується у β  разів.  

З цього вже очевидно, що перетворення Ло-
ренца неправильно перетворюють відстань між 
початками координат, оскільки не забезпечують 
зворотності у її перетворенні.  

Дійсно, коли б можна було одержати якесь 
, підставляючи у (6) те , 

яке одержане після прямого перетворення  

у  співвідношенням (1), то одержане після 

зворотного переводу  вже не було б 
вихідним , бо перетворювана відстань спо-
чатку була збільшена у  разів при прямому 
переводі, а потім ще раз була б збільшена у 

K
LK xx )( −

L
ivt

vt

L
LK xx )( −

K
ivt

K
Lxx )(

K
i

β  
разів при зворотному переводі. 

На жаль, безпосередньо здійснити таке зворот-
не перетворення неможливо, оскільки рівняння 
(1) та (6) сконструйовані так, щоб перетворювати 
координату i-тої точки, а не відстань )( LK xx − . 
І якщо у ІСВ  координата початку координат 
ІСВ 

L
K  є водночас і координатою  і відстанню 

, то у ІСВ 

L
ix

L
LKx )( x− K  вона є лише координа-

тою початку координат ІСВ K  і не є відстанню 
. Тому підставляючи у (6) для зворот-

ного перетворення , ми одержи-

мо не , а лише . 

K
LKx )(

Kx −

x−

(

L)

Kx
LK

L
ix

x
x−

=K
i

=
KxL ) 0=

Але для висновку про неправильність пере-
творення відстані )( Kx −  нам і нема потреби 
здійснювати безпосередні підстановки, бо, як ми 
вже переконалися, факт непримиримого проти-
річчя між прямим та зворотним перетворенням 

)( LK xx −  з очевидністю випливає із логічного 
співставлення співвідношень (4) та (9).  

3. Оскільки неправильно перетворювана від-
стань )( LK xx −  входить у рівняння (3) та (8), то 
з цього очевидно, що значення координат (xi– –
xL)L і , які одержуються з цих рів-K

Ki xx )( −
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Ще  раз  про  перетворення  відстані  між  початками координат  двох  систем  відліку  

нянь, теж будуть неправильними. А звідси ви-
пливає, що рівняння перетворень Лоренца (1) і 
(6) не можуть забезпечити правильності пере-
воду жодної координати. 

4. Оскільки відстань між початками коорди-
нат залежить від моменту часу, у який вона ви-
значається, то з'ясуємо тепер, до яких моментів 
часу прив'язані у перетвореннях Лоренца пере-
творюване та одержуване значення ( )LK xx − . 

Очевидно, що момент часу, у який задана у 
ІСВ  відстань , що визначається 
співвідношенням (4), може бути знайдений з умов 
введення обох систем відліку, у відповідності до 
яких у ІСВ  має місце така залежність: 

L L
LK xx )( −

L
L
i

L
LK vtxx =− )( .                  (10) 

Оскільки (4) - це  
K
i

L
LK vtxx β=− )( ,               (11) 

то, порівнюючи (10) та (11), знаходимо  
K
i

L
i tt β= .                        (12) 

Тобто момент , у який у ІСВ K
it K  задана 

перетворювана відстань  і момент , 
у який у ІСВ 

K
LK xx )( −

K xx( −

L
it

L  задане одержане з (4) у резуль-
таті перетворення значення , зв'язані 
співвідношенням (12). 

L)L

У цьому нема нічого несподіваного, адже цей 
результат прямо випливає з принципу відносності, 
згідно з яким швидкість ІСВ K  відносно ІСВ  
дорівнює швидкості ІСВ  відносно ІСВ 

L
L K : 

v
t

xx
t

xx
K
i

K
LK

L
i

L
LK =

−
=

− )()(
.      (13) 

Розмірковуючи з приводу моменту , у який 

у ІСВ 

K
it

K  задано  із (9), аналогічно 
до того, як це тільки що було зроблено при зна-
ходженні моменту , у який у ІСВ  задано 

 із (4), можна переконатися, що при 

цьому моменти  та  t  виявляються вже по-
в'язаними між собою інакше, ніж записано в (12).  

K
LK xx )( −

L
it

K
i

L
i

L
L

Kx( − Lx )
t

Дійсно, оскільки, з одного боку, у відповід-
ності до умов введення обох систем відліку, у 
ІСВ K  повинна мати місце залежність 

K
i

K
LK vtxx =− )( ,                   (14) 

а з іншого боку, згідно з нашими позначеннями, 
співвідношення (9) - це  

L
i

K
LK vtxx β=− )( ,                 (15) 

то, порівнюючи (14) та (15), знаходимо  
L
i

K
i tt β= .                         (16) 

Тільки при такій залежності між K
it  та  

для (9) буде виконуватись продиктоване прин-
ципом відносності співвідношення (13). 

L
it

Як бачимо, одна з пар рівнянь перетворень 
Лоренца вимагає для виконання принципу від-
носності, щоб  було більше , а інша пара 

рівнянь – щоб  було менше t .  

L
it
L
it

K
it

K
i

Тобто ситуація у даному випадку за своєю 
суперечністю схожа на виявлену нами у пара-
графі 2 при порівнянні значень  та 

 зі співвідношень (4) та (9). 

K
LK xx )( −

L
LK xx )( −

Але якщо у попередньому випадку ми обме-
жилися лише констатацією наявності супереч-
ності, то у даному разі ми вже висловимо прин-
ципове заперечення. Воно основано на тому, що 

 із (12) і (16) – це одна і та ж змінна. Так само 

 із (12) і (16) – це теж одна і та ж змінна. Таке 
наше розуміння випливає з того, що всі змінні, 
які входять у пару рівнянь (1) та (5) є водночас і 
змінними пари рівнянь (6) та (7), оскільки разом 
рівняння (1), (5), (6) та (7) утворюють систему з 
чотирьох рівнянь з чотирма змінними , t , 

 та . Саме завдяки цій обставині перетво-
рення Лоренца забезпечують зворотність у пере-
творенні просторових і часових координат, яка 
полягає у тому, що при підстановці у (6) та (7) 
значень  та , одержаних з (1) та (5), шляхом 

перетворення вихідних значень  та , ми 

знову одержуємо з (6) та (7) вихідні значення  і 

. 
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Оскільки у СТВ не можна обійтись лише яко-
юсь однією з указаних пар рівнянь, то це змушує 
нас визнати, як беззаперечний факт, що у СТВ 
співіснують залежності (12) та (16), які узгоджу-
ються між собою лише за умови , або, що 
те ж саме – при 

1=β
0=v . 

Отже, рівняння перетворень Лоренца відпо-
відають принципу відносності лише для випад-
ку 0=v , коли ІСВ K  та ІСВ  практично не-
розрізнимі і необхідність у будь-яких перетво-
реннях відпадає взагалі. 

L
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Оскільки перетворення Лоренца є основним 
інструментом СТВ, то останній наш висновок 
позбавляє цю теорію будь-якого фізичного змісту. 

5. Скориставшись результатом попереднього 
параграфа, можна з допомогою нескладних мір-
кувань дійти до ще кількох цікавих висновків.  

Будемо виходити з того, що у будь-якому з 
методів одержання перетворень Лоренца (див., 
наприклад, [3]) ще на початковій стадії обов'яз-
ково закладається вимога задовольняти принцип 
відносності. Причому ця вимога закладається не 
на словах, а вводиться як цілком відповідна мате-
матична залежність між фізичними величинами, 
які записані у вихідних рівняннях. Тому фізичним 
величинам, що увійшли до кінцевих рівнянь пере-
творень Лоренца, повинні бути притаманні лише 
ті значення, при яких виконується початково 
закладена вимога задовольняти принцип відно-
сності.  

Разом з тим, проведений вище аналіз кінце-
вого вигляду цих рівнянь свідчить, що вони вже 
не задовольняють принцип відносності для зна-
чень v .  0≠

З цього очевидно, що на шляху до одержан-
ня кінцевих рівнянь перетворень Лоренца були 
здійснені якісь дії, які привели до втрати відпо-
відності принципу відносності для всіх значень 
швидкості v , окрім єдиного v . 0=

З цього також очевидно, що кінцевим рівнян-
ням перетворень Лоренца вже не можуть бути 
внутрішньо притаманні ніякі інші значення , 
окрім значення , при якому задовольня-
ється початково закладений у них принцип від-
носності. 

v
0=v

Тому результат попереднього параграфа можна 
інтерпретувати ще і так, що у рівняннях перетво-
рень Лоренца на місці  знаходиться прихова-
ний нуль.  

v

Внаслідок цього усі релятивістські ефекти 
СТВ – це не що інше, як софістичні породження, 
викликані підстановкою у рівняння перетворень 
Лоренца на місце прихованого нуля різних, від-
мінних від нуля, значень v . 

6. Наявність у рівняннях перетворень Лоренца 
прихованого нуля вказує ще і на те, що будь-
який метод одержання цих перетворень apriori 
помилковий. 

Тому кожен, хто намагатиметься одержати 
перетворення Лоренца, повинен, незалежно від 
того, усвідомлює він це чи ні, скористатися у 
своїх викладках софістичними прийомами, які б 
забезпечили потрібне занулення v . 

Оскільки відомо декілька десятків методів 
одержання перетворень Лоренца, то безпосеред-
ній пошук таких прийомів у кожному з цих ме-
тодів міг би стати предметом майбутніх специ-
фічних досліджень. 
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