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Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича, Чернівці 

КЛАСИЧНА  ТЕОРІЯ  ВИПРОМІНЮВАННЯ  ЗАРЯДЖЕНИХ  ЧАСТИНОК. 
I.  ЗАПІЗНЮЮЧІ  І  ВИПЕРЕДЖАЮЧІ  ПОТЕНЦІАЛИ   
ТА  НАПРУЖЕНОСТІ  ЕЛЕКТРОМАГНІТНОГО  ПОЛЯ   

І  МЕТОД  СИЛИ  САМОДІЇ  ЛОРЕНЦА 

Дана робота є узагальненням і подальшим розвитком досліджень авторів в області випромі-
нювання заряджених частинок, що рухаються в електромагнітних полях, у ізотропних непоглина-
ючих середовищах і у вакуумі. Отримано інтегральні вирази для запізнюючих і випереджаючих 
потенціалів та напруженостей електричного і магнітного полів у середовищах. Методом сили са-
модії Лоренца досліджені миттєва і середня потужності випромінювання заряджених частинок, 
що рухаються вздовж довільної траєкторії у непоглинаючому ізотропному середовищі і у вакуумі. 

Тhe work is the generalization and further development of the studies of the authors in the field of the 
radiation of charged particles moving in electromagnetic fields in nonabsorbablee isotropic medium and 
vacuum. The integral expressions for retarded and advanced potentials and intensities of electric and 
magnetic fields in media are obtained. The expressions of the momentary and average radiation power 
of the charged particles moving on an arbitrary trajectory in nonabsorbable isotropic medium and va-
cuum are studied by using the Lorentz's self-interaction method. 

Вступ 
Одним з нерозв'язаних питань класичної тео-

рії заряджених частинок є дослідження впливу її 
власного електромагнітного поля на закон руху і 
на величину потужності випромінюваної енергії. 
Послідовне дослідження цього питання повинно 
включати розгляд структури електрона і його 
власного поля. Перша спроба такого досліджен-
ня на основі чисто електромагнітної моделі за-
рядженої частинки запропонована Абрагамом 
(1903) і Лоренцом (1904) [1]. 

У методі сили самодії Лоренца вирази для 
сили реакції випромінювання і електромагнітної 
маси електрона, які входять у нерелятивістські 
рівняння руху Абрагама-Лоренца, розраховують 
за допомогою запізнюючих потенціалів [1-3]. 
Очевидні недоліки підходу Абрагама-Лоренца – 
нерелятивістська природа моделі і той факт, що 
чисто електромагнітна маса електрона входить 
у рівняння руху із невірним коефіцієнтом elm4 . 

Сили притягання, які описують натяги н-
3
 Пуа

кар

у

в 
но

а  

лектродинаміка випереджаючих взаємодій, 
3)   

і вип
Уілер

заємодій (електродинаміка 
Дірак

е, повинні компенсувати електростатичні сили 
відштовхування, щоб забезпечити стійкість за-
рядженої частинки [1,3]. Проблема полягає у 
тому, що натяги Пуанкаре неможливо безпосе-

редньо ввести  рівняння електродинаміки, а 
також у гамільтоніан [4]. 

Дірак, виходячи з ряду гіпотез [5], побудува
вий варіант класичної релятивістської теорії 

точкового електрона. Реакцію випромінювання 
Дірак визначив, використовуючи у розрахунках 
напіврізницю запізнюючих і випереджаючих по-
тенціалів. Електромагнітна м са електрона пере-
творюється у нуль (mel=0), якщо електромагнітне 
поле визначається через напіврізницю запізнюю-
чих і випереджаючих потенціалів. При довільних 
інших комбінаціях (лише запізнюючі, лише ви-
переджаючі, напівсума запізнюючих і випере-
джаючих потенціалів) власна польова маса точ-
кової частинки перетворюється у нескінченність. 

Отже, можна розглядати такі електродина-
міки: 

1)  електродинаміка запізнюючих взаємодій, 
2)  е

 електродинаміка напівсуми запізнюючих
ереджаючих взаємодій (електродинаміка 
а-Фейнмана), 

4)  електродинаміка напіврізниці запізнюючих 
і випереджаючих в

а). 
У методі біполя Соколова [2,4] із запізнюю-
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чого поля відраховується напівсума запізнюю-
чо

в і гіпотези Дірака [5] у класичній тео-
рії

ільки запізнюючими 
по

переджаючі потенціали порушують наші 
уя

изнача-
єть

инку поля, яке визначається згідно 
з г

енні декількох конкрет-
ни

], для дослідження спектрально-
кут

ля заряджених ча-
сти

чат

го і випереджаючого полів, щоб прийти до 
гіпотези Дірака [5], тобто до гіпотези непольо-
вої маси. 

На важливість використання випереджаючих 
потенціалі

 точкового електрона вказують автори дослі-
джень [6-10] і автори інших робіт. Ці дослідження 
мають важливе значення для встановлення по-
слідовної вільної від розбіжностей класичної 
електродинаміки [5, 9-10] 

За результатами праці [11], система зарядів, які 
рухаються і описуються т
тенціалами, повинна випромінювати завжди, 

а система, яка описується випереджаючими по-
тенціалами, повинна завжди поглинати. Обмін 
енергії між зарядами і полем в обох напрямках 
може бути описаний тільки при одночасному 
використанні як запізнюючих, так і випереджаю-
чих потенціалів. Автор праці [11] доходить ви-
сновку, що у рамках класичної електродинаміки 
зарядів, зокрема, можливі стаціонарні електронні 
орбіти. 

У праці [12] відкидається точка зору, згідно з 
якою ви
влення про причинність і внаслідок цього не 

можуть бути використані для опису реальних 
явищ. Основний висновок праці [12] виражається 
у формулюванні, згідно з яким запізнюючі роз-
в'язки визначають хвилю, яка генерується даним 
джерелом і виходить із системи, а випереджаючі 
розв'язки хвилю, яка встановлюється системою 
струмів або зарядів і входить у систему. 

Застосований у працях [13-26] метод сили 
самодії, в якому власне електричне поле в

ся через напіврізницю запізнюючих і випере-
джаючих потенціалів (гіпотеза Дірака), дозволив 
розрахувати роботу сили самодії за одиницю часу 
як у вакуумі, так і в ізотропних непоглинаючих 
середовищах. 

Проведені дослідження показали, що дія на 
заряджену част

іпотезою Дірака, зумовлює два ефекти: випро-
мінювання електромагнітних хвиль і появу енер-
гії прискорення [13,24]. 

Поняття енергії прискорення вперше ввів 
Шотт (1912) при дослідж
х видів руху, у тому числі при русі в постійному 

електричному полі, коли швидкість заряду завжди 
паралельна полю (при гіперболічному русі) [1,3, 
27-29]. При гіперболічному русі згідно з Шоттом 
енергія випромінювання повністю отримується 
із енергії прискорення [27-28]. 

Дана робота є узагальненням і подальшим 
розвитком методу сили самодії Лоренца, розроб-
леного у [14-26

ових і спектральних розподілів випромінюван-
ня заряджених частинок, які рухаються в електро-
магнітних полях в ізотропних непоглинаючих 
середовищах і у вакуумі. Послідовно досліджено 
запізнюючі і випереджаючі потенціали і поля 
заряджених частинок, що рухаються в електро-
магнітних полях у ізотропних непоглинаючих 
середовищах і розглянуто інші важливі питання 
класичної електродинаміки. 

Запізнюючі і випереджаючі потенціали та 
поля у ізотропних непоглинаючих середовищах 

Власні електромагнітні по
нок можна визначити, знаходячи розв'язки 

рівнянь Максвела при заданих граничних і по-
кових умовах. Виходимо із рівнянь Максвела 

для середовищ [1], записаних у системі СГС: 

t
D

c
j

c
H

∂
∂

+
π

=
r

rr 14rot ,                    (1) 
r

πρ= 4div D

t∂

,                            (2) 
B

c
E ∂

−=
r

r 1rot
r

.                           (4) 
Система рівнянь Максвела для 
визначеною, якщо відома залежність між векто-
ром індукції електричного п

середовища буде 

,                       (3) 

0div =B

оля D
r

 і напружені-
стю електричного поля E

r
, між вектором індукції 

магнітного поля B
r

 і напруженістю магнітного 
поля H

r
. Щоб описати лектричний стан речо-

вини, необхідно поряд  полями ввести ще дві 
функції координат часу: густину заряду ρ та гус-
тину с уму j

е
 з

 і 
тр

r
. Якщо швидкість заряду в деякий 

момент часу V
r

, тоді густина струму дорівнює 
Vj
rr

ρ= .                         (5) 
З рівнянь Максвела (1), (2) легко вивести рів-

няння неперервності 
∂ρr

х заряджених частинок у 
заданому електромагнітному 
густиною сили Лоренца 

полі визначається 

0div =
∂

+
t

j .                        (6) 

З іншого боку, ру







 ×+ρ= ][1 BV

c
Ek

rrrr
,                (7) 

r
 – густина сили, яка діє на густину заряду 

ρ, c – швидкість світла у вакуумі. 
 kде
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У релятивістській динаміці рівняння руху за-
рядженої частинки набуває такого 

r
вигляду: 

 вла-

{ } rdBVcErdp
dt
d

dt
pd rrrrrr

∫∫ ×+ρ== − ])[( 1
0 ,   (8) 

rде p
'

 сне selfE
r

, selfB
r

 і зовнішнє extE
r

, extB
r

 [1]: 
extself EE
rrr

+= ,    extselfB
rrr

+= .    (9) 
Вибі поля у співвідношеннях (8)

 – релятивістський імпульс частинки. 
Розіб ємо повне електромагнітне поле на

E BB

льової женої 
р власного , (9) 

зумовлює величину по  маси заряд

що

частинки і вигляд сили радіаційного тертя у рів-
няннях руху [1-5]. 

Рівняння руху точкової зарядженої частинки 
отримують з (8), як rrr ))((),( trrqtr p−δ=ρ

( ){ ( )[ ]xtselfextself cEEq
dt

rrrr
++= −

: 

}eBBVpd rr

+×1

    (11) 

,   (10) 

де 
22

0

/1 cV

Vm
p

−
=

r
r .

Тут тинки, m0 – маса спокою час-

                                       

 q – заряд час
тинки, )(trp

r  – закон руху точкової зарядженої 

о втр
вання малі у порівнянні з її власною 

ен

частинки. 
Якщ ати енергії зарядженої частинки на 

випроміню
ергією, тоді власними полями у рівняннях руху 

можна знехтувати і вони набувають вигляду: 

{ }][1 extext BVcEq
dt
pd rrrr

×+= − .         (12) 

ою чергу, 
Рівняння руху (12) дозволяють отримати закон 

руху зарядженої частинки, який, у св
дозволяє задати функції джерел ),( t rj r

r
 і ),( t rrρ  

у рівняннях Максвела. 
Власне електромагнітне поле з ени -

тинок, які рухаються у нескінченному
арядж х час

 просторі, 
визначимо, розв'язавши рівняння Максвела мето-
дом перетворень Фур'є. Запишемо багатовимірні 
перетворення Фур'є, які задають зв'язок між про-
стором оригіналів на },{ t rr  і простором зобра-
жень на },{ ωk

r
: 

dt rE = ∫
∞∞ rrrrr

(
1),( ( )tirkikEdk ω−ωω
π

∫
∞−∞−

rr
exp),(

)2 4 ,   (13) 

    (14) 

а для 

( ) ( )tirkitrEtdrdkE ′ω+′−′′′′=ω ∫∫
∞

∞−

∞

∞−

srrrrrr
exp,),( ,

rrrr
 визна-j  B H D ,,,, ρ  

 через (13) і  E
r

 треба кож- 

ного разу замінювати відповідною величиною, r
k  – хвильовий вектор, ω – циклічна частота. 
Використовуючи повноту системи функцій 

}exp{ tirki ω/−
rr , запишемо рівняння Максвела у 

просторі зображень: 

[ ] ),(),(4),( ω
ω

−ω
π

=ω× kD
c

ikj
c

kHki
rrrrrrr

rrrr

,   (15) 

( ) ),(4),( ωπρ=ω kkDki ,                  (16) 

[ ] ),(),( ω
ω

=ω× kB
c

kEk
rrrrr

rrr

,                  (17) 

( ) 0),( =ωkBk .                                  (18) 
Рівняння зв'язку між векторами електричної і 

магнітної індукції і напруженостями електрично-
го й магнітного полів відповідно для неоднорід-
них ізотропних середовищ у просторі зображень 
з урахуванням дисперсії можна записати у ви-
гляді: 

),(),(),( ωωε=ω kEkkD
rrrrr

,              (19) 

),(),(),( ωωµ=ω kHkkB
rrrrr

,             (20) 
де ε – діелектрична проникність, µ – магнітна 
проникність. 

Рівняння (1)-(4), (15)-(20) справедливі для 
випадку, коли середовища, які знаходяться в 
електромагнітному полі, нерухомі, а величини ε і 
µ не залежать від векторів поля. 

Введемо потенціали 

AB
rr

rot= ,   
t
A

c
E

∂
∂

−ϕ−=
r

r 1grad .       (21) 

Запишемо рівняння (21) у просторі },{ ωk
r

 
)],([),( ω×=ω kAkikB

rrrrr
,                (22) 

),(),(),( ω
ω

+ωϕ−=ω kA
c

ikkikE
rrrrrr

.      (23) 

Врахуємо співвідношення (22)-(23) і умову калі-
бровки Лоренца у просторі зображень 

0),(),(),(),( =ωϕω
ωµωε

−ω k
c

kkkAk
r

rr
rrr

.   (24) 

Тоді для випадку ізотропного неоднорідного не-
поглинаючого безмежного середовища запізнюю-
чі і випереджаючі потенціали, з урахуванням час-
тотної і просторової дисперсій, після ряду пере-
творень, аналогічних проведеним у праці [1], за-
пишуться у такому вигляді: 

( ) ×ω′′
π

=ϕ ∫∫∫∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
dkdtdrdt radvret rrr

34
1,,  перетворення Фур'є

чаються  (14), тільки
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{ }
2 ),(

)()(exp
),(
),(

ω

′−ω−′−

ωε

′′ρ
×

kn
ttirrki

 k
t r

r

srr

r

r

,      (2
( )2

2
2 α±ω− i

c
k

( )= ∫
∞∞∞∞1,, t rA advret rrr

5) 

×ωµω′′
π

∫∫∫
∞−∞−∞−∞−

),(
4 3  kdkdtdrdr

r
 

{ }
(

2

2
2 ),(

)()(exp),(

ω
ω

−

′−ω−′−′′
×

c
 knk

ttirrki
c

t rj
r

srrrr

)2α±i
.     (26) 

Тут α – нескінченно мала вели
творюється у нуль після розрахунку інтегралу, 

чина, яка пере-

(n
rrr

Рис.2. Контур у випадку випереджаючих потенціалів. 
 

 випадку випереджаючих потенціалів за-
 на),(),(), ωµωε=ω  k k k . 

Запізнюючі і випереджаючі потенціали елект-
ромагнітного поля в однорідному ізотропному 
непоглинаючому середовищі при врахуванні час-
тотної дисперсії можна переписати у вигляді: 

{ }rrr
=ϕ ),(),,( ,, t rAt r advretadvret  

×ω′′
π

= ∫∫∫∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
dkdtdrd

rr
34

1 ×


 µ

ωε
′′ρ t r ,

)(
),(r   

c
′′ω t rj ),()( rr

× −α±ω−
ci  





  ω ω )()( nn

[ ])()(exp
)(2

ttirrki
kn

c ′−ω−′−
ω

×
srr .      (27) 



 



+α±ω×
−− 11 kkci

Для однорідних середовищ, враховуючи пар-
ність і плавність залежності функцій ε(ω), µ(ω) і 
n(ω) від частоти, проінтегруємо по част
дом теорії лишків [1,30]. Для запізнюючих потен-
ціа к C напівпло-
щині комплексної площини ω (рис
ку, коли Re{iω(t'-t)}<0 при t>t' інтеграл по не-
скінченному напівколу у нижній напівпл
робить внеску [1,30]. 

оті мето-

лів замкнемо онтур ret у нижній 
.1). Для випад-

ощині не 

 
ω  площина

Cret

–

 

− −−kcn i1 α kcn i− −1 α

Cadv

− +−kcn i1 α kcn i− +1 α

ω – площина

 

У
мкнемо контур у верхній півплощині комплекс-
ної

Тоді після використання методу теорії лиш-
ків [30] при інтегруванні по ω вирази запізнюю-
чих і випереджаючих потенціалів можуть бути
подані у вигляді: 

 площини ω (рис.2). Для випадку Re{iω(t'-
t)}>0 при t'>t інтеграл по нескінченному напів-
колу у верхній напівплощині ω не робить внеску 
[1,30]. 

{ }=ϕ ),(),,( t rAt r retret rrr  

[ ] ×
ω

′′
π

= ∫∫∫
∞

∞−∞−

∞

∞− kkn
ckdtdrd

t

)(2
1

2

rr  

( )
( )

×






 ′′ωµ

ωε
ρ

×
c

t rjk
k
t r ),()(,
)(
),(

rrr

 

[ ] [ ]( )


 ′−
ω

′−× tt
kn

ckrrki
)(

sin)(exp srr ,     (28) 

{ }=ϕ ),(),,( t rAt r advadv rrr  

[ ] ×
ω

′′
π

= ∫∫∫
∞

∞−

∞∞

∞− kkn
ckdtdrd

t )(2
1

2

rr  

( )
( ) 


 ′′ωµ′′ρ

×
t rjkt r ),()(),( rrr






×



 ωε ck
,

)(
 

[ ] [ ]( )







−′

ω
′−× tt

kn
ckrrki

)(
sin)(exp srr .    (29) 

Перейдемо до сферичної системи координат: 
ϕθ= cossinkkx ,   ,      (30) ϕθ= sinsinkk y

θ= coskkz ,          ω
ω

=
c

nk )( .         (31) 

Тоді перепишемо запізнюючі і випереджаючі по-
тенціали у вигляді: 

{ }=ϕ ),(),,( t rAt r retret rrr  
Рис.1. Контур у випадку запізнюючих потенціалів. 

π
∫∫∫∫∫

∞−∞−
sin)(

2 000
2

ddndtdrd
c

 ×θθϕωωω′′=
ππ∞∞1 2tr
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×






 ′′ωµ

ωε
′′ρ

×
c

t rjt r ),()(,
)(

),( rrr

 ункцій

( ) ×



 ′−ϕ+′−ϕθω

ω
× )(sin)(cossin)(cos yyxx

c
n  

)(sin)(cos)(cos ttzz
c

n ′−ω



 ′−θω

ω
×

rrr

,    (32) 

{ }=ϕ ),(),,( t rAt r advadv  d
θθϕωωω′′= ∫∫∫∫∫

ππ∞∞∞
sin)(1 2

ddndtdrdr  ×
π ∞−2 000

2c t

×






 ′′ωµ

ωε
′′ρ

×
c

t rjt r ),()(,
)(

),( rrr

 

( )
 ′−ϕ+′−ϕθω

ω
× )(sin)(cossin)(cos yyxx

c
n  ×



ω )(sin)(cos)(cos ttzz
c

n
−′ω



 ′−θω× .  (33) 

Проінтегруємо вирази (32) і (33) по ϕ, викорис-
товуючи співвідношення для функції Бесселя 
цілочисельного індексу [31]: 

{ } ,2sincoscos 22
0

2

0





 +π=ϕ+ϕϕ∫

π
baJbad (38) і   (34) 

де J0(x) – функція Бесселя нульового індексу. 
Тоді отримаємо 

{ }=ϕ ),(),,( t rAt r retret rrr  

×θθωωω′′
π

= ∫∫∫∫
π∞

∞−

∞

∞−
sin)(1

00
dndtdrd

c

tr  

×





 ′′ωµ

ωε
′′ρ

×
c

t rjt r ),()(,
)(

),( rrr

 


×





 ′−+′−θω

ω
× 22 )()(sin)(

0 yyxx
c

nJ  

)(sin)(cos)(cos ttzz
c

n ′−ω



 ′−θω

ω
×

rrr

,   (35) 

{ }=ϕ ),(),,( t rAt r advadv  


π ∫∫∫
∞− 0c t

×θθωωω′′=
π∞∞∞

sin)(1 dndtdrdr  ∫
0

×



 ′′

ωε
′ρ

×
c

t rjt r ),(
)(

,( rrr




 ω

ω
× si)(

0
nJ

ωµ′ )(,)  

×




′−+′−θ 22 )()(n yyxx

c
 

.   (36) 

Проінтегруємо співвідношення (35) і (36) по θ 
за допомогою співвідношення для ф  Бес-
селя цілочисельного індексу [31]: 

)(sin)(cos)(cos ttzz
c

n
−′ω



 ′−θω

ω
×

22

22

0
sin

)coscos()sin(sin
2

0 β+α

β+α
=θβθαθθ∫

π

Jd .  (37) 

Тоді 

{ } ∫∫ ∫
∞∞

∞− ∞−
×ω′′

π
=ϕ

0

2),(),,( dtrdt rAt r
t

retret rrrr  

×






 ′′ωµ

ωε
′′ρ

×
c

t rjt r ),()(,
)(

),( rrr

 

( )ttrr
c

nrr ′−ω





 ′−ω

ω′−× − sin)(sin1 rrrr ,   (38) 

{ } ∫∫ ∫
∞∞

∞−

∞
×ω′′

π
=ϕ

0

2),(),,( dtdrdtrAtr
t

advadv rrrr  

 ′′ωµ′′ρ t rjt r ),()(),( rrr

×




 ωε

×
c

,
)(

 

rrnrr 
 −ω

ω′−× − )(sin1 rrrr ( )tt
c

−′ω




′ sin .   (39) 

Використовуючи співвідношення (21), 
(39), запишемо вирази для запізнюючих і випе-

 і 
і ї індукції: 

реджаючих напруженостей електричного поля
векторів магн тно

∫∫ ∫
∞

∞− ∞−
×ω′′

π
−=

0
2

2),( dtdrd
c

t rE
t

ret rrr ∞
 

( )+






′−ω





 ′−ω

ω
′−

′′ωωµ
× ttrr

c
n

rr
t rj cos)(sin),()( rr

rr

rr

 

×
′−

′−
ωε

′′ρ′−ω+
2
)(

)(
),()(sin

2

rr

rrt rctt rr

rrr

 

−









 ′−ω

ωωω
× rr

c
n

c
n rr)(cos)(  












 ′−ω

ω′−− − rr
c

nrr rrrr )(sin1 ,         (40) 

∫∫ ∫
∞∞

∞−

∞
×ω′′

π
=

0
2

2),( dtdrd
c

t rE
t

adv rrr
 

( )−






′−ω





 ′−ω

ω
′−

′′ωωµ
× ttrr

c
n

rr
t rj cos)(sin),()( rr

rr

rr

 

( ) ×
′−

′−
ωε

′′ρ
−′ω−

2
)(),(

)(sin
2

rr

rrt rc
tt rr

rrr
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−









 ′−ω

ωωω
× rr

c
n

c
n rr)(cos)(  














 ′−ω

ω′−− − rr
c

nrr rrrr )(sin1 ′ ])t
,   (47) ,         (41) 

∫∫ ∫
∞∞

∞− ∞−
×ω′′

π
=

0

2),( dtdrd
c

t rB
t

ret rrr
 

[ ] ( )×






′−ω
′−

′′×′−ωµ
× tt

rr

t rjrr sin),()()(
2rr

rrrr

 
. 

−









 ′−ω

ωωω
× rr

c
n

c
n rr)(cos)(  














 ′−ω

ω′−− − rr
c

nrr rrrr )(sin1 ,  (49) ,         (42) 

∫∫ ∫
∞∞

∞−

∞
×ω′′

π
=

0

2),( dtdrd
c

t rB
t

t

adv rrr
 

[ ] ( )×






−′ω
′−

′′×′−ωµ
× tt

rr

trjrr sin),()()(
2rr

rrrr

 

 ωωω nn
rr−








 ′−ω× rr

cc
rr)(cos)(  




 ′−ω

ω′−− −

c
nrr rrrr )(sin1 .         (43) 







rr )

Розглянемо випадок, коли діелектрична і агніт-
на проникності постійні величини. Тоді, інтег-
руючи у (38) і (39) по частоті, отримаємо 

м

{ } ×′′=ϕ ∫ ∫
∞

∞− ∞−

t
retret tdrdt rAt r rrrr ),(),,(  

rr

rr
c
ntt

c
t rjt r

′−






 −+−′δ







 ′′µ

ε
′′ρ

× rr

rr
rrr ),(,),( [1,3] і 

′
,   (44) 

{ } ×′′=ϕ ∫ ∫
∞

∞−

∞

t

advadv tdrdt rAt r rrrr ),(),,(  

rr

rr
c
ntt

c
t rjt r

′−






 ′−−−′δ







 ′′µ

ε
′′ρ

× rr

rr
rrr ),(,),( ×   .    (45) 

Точковому заряду, який знаходиться у точці 
з радіус-вектором )(trp

r  і рухається зі швидкістю 

)(tV
r

, відповідають розподіли зарядів і струмів:  
r

( )
×






 ξ−′ωµ

ωε
ξ−′ρ

×
c

t rjt r ),()(
)(

, rrr

 

 ω− )(1 n rrrr

)(),(),( tVt rt rj
rrr

ρ= ,  ( ))),( rrqt r p
rrr

−δ=ρ (t .  (46) 
Для випадку точкових зарядів, які рухаються у 
вакуумі, співвідношення (44), (45) можна пере-

писати у вигляді 

{ }=ϕ ),(),,( t rAt r retret rrr  

′−

−+−′δ







 ′
′=

−

∫
∞− )(

([)(,1
1

trr

rrctt
c
tVtdq

p

pt
rr

rrr

r{ }=ϕ ),(),,( t rAt r advadv rr  

′−

′−−−′δ







 ′
′=

−

∫
∞− )(

])([)(,1
1

trr

trrctt
c
tVtdq

p

pt
rr

rrr

  (48) 

Використовуючи правило інтегрування з δ-функ-
цією, аргумент якої є складною функцією змін-
ної інтегрування [1,3] 

[ ] ( )
axf

dx
xdfxgdxaxfxg

=

−












=−δ∫

)(

1)()()(

отримаємо співвідношення для запізнюючих і 
випереджаючих потенціалів у вакуумі: 

{ }





×






 ′

=ϕ
c
tVqt rAt r retret )(,1),(),,(

r
rrr  

( )

c

tr
tt

p
p

p
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c
trr

trr
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1

)(
)(

)(
′−

−=′

−


















′

′−
−′−×

r

r
rr

rr , 

{ } 


×
 ′

=ϕ
tVqt rAt r advadv (,1),(),,(

r
rrr  

  c

( )p
p tV

trr
trr

1

)(
)(

)(
−









′
′−

+′−×
r

rr
rr

(51)

(50)

c

trr
tt

pc )( ′−
+=′










rr
. 

Запізнюючі потенціали точкової зарядженої час-
тинки, визначені співвідношеннями (50), нази-
ваються потенціалами Лиєнара-Віхерта 
мають важливе значення у теорії випромінюван-
ня заряджених частинок. 

Співвідношення (38) і (39) для запізнюючих 
і випереджаючих потенціалів можна переписати 
у вигляді: 

{ } ∫∫ ∫
∞∞

∞−

∞
ωξ′

π
=ϕ

00

2),(),,( ddrdt rAt r retret rrrr

,

ωξ


 ′−ω′−× sinsin rr
c

rr ,     (52) 

{ } ∫∫ ∫ ×ωξ′
π

=ϕ
2),(),,( ddrdt rAt r advadv rrrr  

∞∞ ∞

∞− 00
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(ρ t r ,r )
×





ξ+′ωµ
ωε

ξ+′
×

c
t rj ),()(,

)(

rr
.      (58) 


  

ωξ





 ′−ω

ω′−× − sin)(sin1 rr
c

nrr rrrr . ицю за-     (53) 

Потенціали в електродинаміці Дірака визнача-
ються такими співвідношеннями [3-10, 13-26]: 

( )advretDir ϕ−ϕ=ϕ
2
1 ,  ( )advretDir AAA

rrr
−=

2
1

P.    (54) 

Тоді отримаємо 

{ } ∫∫ ∫ ×ωξ′
π

=ϕ
0

1),(),,( ddrdt rAt r DirDir rrrr  

 ξ−′ρ t r ),(r

∞∞

∞−

∞

∞−

×







ξ−′ωµ
ωε

×
c

t rj ),()(,
)(

rr

 : 

ωξ



 ′−ω

ω′−× − sin)(sin1 rrnrr rrrr  
 c

Потенціали в електродинаміці Уілера-Ф

.     (55) 

ейнмана 
визначаються співвідношеннями [32]: 

( )advretWF ϕ+ϕ=ϕ
2
1 ,  ( )advret AAAWF rrr

+=
2
1

)+t     (61) ,  (56) 

{ } ∫∫ ∫
∞∞

∞−

∞
×ωξ′

π
=ϕ

00

1),(),,( ddrdt rAt r WFWF rrrr  л

( )
×


ξ+′+ξ−′µ





ωε
ξ+′ρ+ξ−′ρ

×
c

t rjt rjt rt r ),(),(,
)(

),(),( rrrrrr

 

ωξ





 ′−ω

ω′−× − sin)(sin1 rr
c

nrr rrrr . r     

Для подальшого розвитку класичної теорії ви
промінювання заряджених частинок важливе 
значення має порівняння електродинамік Діра-

нішньому електромаг-
ніт

нками на випромінювання як в ізо-
тропному непоглинаючому середовищі, так і у 
вакуумі [13-26]. Власне електромагнітне оле 
зарядженої частинки разом із зовнішнім полем 
діють на заряджену частинку, визначаючи закон 
руху частинки. 

Робота сили самодії Лоренца за одиницю 
часу у непоглинаючому ізотропному сер
і у вакуумі визначається за допомогою співвід-
ношення [13-15, 20,24,26]: 

(57) 

-

ка, Уілера-Фейнмана і інших підходів [33]. 
Миттєва і середня у часі потужності випро-

мінювання заряджених частинок 
Власне електромагнітне поле заряджених час-

тинок, які рухаються у зов
ному полі, зумовлює силу радіаційного тертя 

у рівняннях руху [1-5] і визначає втрати енергії 
цими части

п

едовищі 

( ) rdt rEt rjtP Dirtot rrrrr ),(),(∫
τ

−=

rr
де τ – об'єм. ),( t rE irD  – напруженість електрич-
ного поля, яка визначена через напіврізн
піз

 потенціали 

нюючих і випереджаючих потенціалів. 
Миттєву потужність, зумовлену силою само-

дії Лоренца, можна виразити через
( ) =ttot  

rdt r
t

t r
c

t rj ir
ir

D rr
rr









ϕ+
∂

= ∫
τ

),(grad),(),( .ADrr 
 ∂1  (59) 

Проінтегрувавши співвідношення (59) по час-
тинах, враховуючи, що потенціали на нескінчен-
ності дорівнюють нулю [13], знаходимо

( ) ∫
τ

−





∂
∂

=
t

t rA
c

t rjt rP
ir

tot
D ),(1),(,

rr
rrr

r ) rdt rt rj irD rrr ),(),(div ϕ− .                (60) 
Враховуючи рівняння неперервності 

0),(,(div =
∂

∂ρ
t

t r rj
r

rr ,           

визначимо повну миттєву потужність, зумов ену 
силою самодії Лоренца Ptot(t), через суму потуж-
ностей випромінюваної енергії Prad(t) та енергії 
прискорення Pacc(t) [13,24]: 

( ) ( ) tPtPtP accradtot +=
r

( ) ,            (62) 

( ) ,),(1),( rdt rAt rjtP
irir

rad
DD rrr& ∫ 



 ∂ϕ

ρ−
∂

=
ttcτ





 ∂∂

( ) rdt rt r
dt
dtP iracc D rrr
∫
τ

ϕρ= ),(),( .      (64) 

  (63) 

Отже, у ізотропному непоглинаючому сере-
довищі і у вакуумі, дія на заряджену частинку 
електричного поля, яке визначається згідно з гі-
потезою Дірака, зумовлює два ефекти: випромі-
нювання електромагнітних хвиль і появу енергії 
прискорення [13,24]. 

Миттєва потужність випромінювання Prad(t), 
яка виражена через спектрально-кутовий розпо-
діл потужності випромінювання W1(t,ω,θ,ϕ) за-
ряджених частинок, з урахування співвідношен-
ня (32), (33), (63), набуває вигляду: 

∞
rad ( ) ),,,(sin 1

000
ϕθωθθϕω= ∫∫∫    tWdddtP ,  (65) 

×′′
π

=ϕθω ∫∫∫
∞∞∞

tdrdrd
c

   tW rr
321

4

1),,,(  

2 ππ

∞−∞−∞−
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( −ϕθω
 ω

ωωµω× (cossin)(cos)()(2 x
c

nn +′)x  

)]×′−ϕ )( yy  

×′−ω



 ′−θω

ω
× )(cos)(cos)(cos ttzzn  

θ+ sinsin

t ,
 c







′′ρρ−′′× ),(),(),(),(
2

t rt rct rjt rj rrrrrr .  (66
 ω)(2n

) 

Миттєву потужність випромінювання Prad(t), 
яка виражена через спектрально-кутовий р
діл потужності випромінювання W2(t,ω,θ), мож-
на

,     (67) 

озпо-

 отримати, враховуючи співвідношення (35), 
(36), (63). Тоді знаходимо: 

π∞
( ) ),,(sin 2

00
θωθθω= ∫∫   tWddtPrad        (72) 

×ωωµω′′
π

=θω ∫∫∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
)()(

2
1),,( 2

2 3 ntdrdrd
c

 tW rr  за

×


′−+′−θω× 2 )()(sin0 yyxx
c

J   
 ω 2)(n

 ωn )(  праці( )
′−θω× ttzz

c
cos)(coscos  









′′ρ

ω
−′′× ),),(

)(
),(),( 2

2
trtr

n
ctrjtrj rrrrrr .   (68) 

×′−ω


ρ( розпо-

Миттєву потужність випромінюв
яка виражена через спектральний розподіл по-
тужності випромінювання W3(t,ω), можна 
мати, враховуючи співвідношення (38), (39), (63): 

        

ання Prad(t), 

отри-

( ) ),(3
0

ωω= ∫
∞

 tWdtPrad , ого розподілів         (69) 

 ×ωωµ′′
π

=ω ∫∫∫
∞

∞−

∞

∞−

∞

∞−
)(1),( 23 tdrdrd

c
 tW rr  

×′−ω



 ′−

ωω′−× − )(cos)(sin1 ttrr
c

nrr rrrr  













′′ρρ
ω

−′′× ),(),(
)(

),(),( 2

2
t rt r

n
ct rjt rj rrrrrr .    (70) 

Вираз (70) збігається із виразами, отриманими 
у працях [34,35]. 

Співвідношення (66), (68), (70) дають можли-
вість визначити спектрально-кутовий і спект
ний розподіли миттєвої потужності випром
вання заряджених частинок, що рухаються по 
довільній траєкторії в електромагнітному  у 
непоглинаючому ізотропному середовищі. 

Середня у часі потужність випромінювання 

заряджених частинок визначається виразом [20, 
24,26] 

раль-
іню-

полі

== totrad PP  

∫ ∫
− τ∞→ 










−=

T

T

ir

T
drrEt rjdt

T
D )(),(

2
1

lim
rrrr .   (71) 

Співвідношення (71) можна перетворити до ви-
гляду 

T
radrad 1 ( ) == ∫

−∞→
dttP

T
P

TT 2
lim  

−






∂
∂

= ∫ ∫
− τ∞→

T

T

ir

T t
t rA

c
t rjdt

T

D ),(1),(
2
1

lim
rr

rr  

irD
rd

t
t rt r r

r
r







∂
∂ϕ

ρ−
),(),( .   

Співвідношення (71) і (72) вказують на те, що 
середнє у часі значення енергії прискорення  
одиницю часу дорівнює нулю. 

Середню потужність випромінювання заря-
джених частинок отримаємо, підставляючи мит-
тєве значення потужності (65)-(70) у співвідно-
шення (72). Тоді отримаємо результати  
[26], у якій за теорією лишків інтегрування ве-
деться по kz. Отримані у даній роботі співвідно-
шення (66), (68) для спектрально-кутових 
ділів потужності випромінювання заряджених 
час

орії джерел. Співвідношення (66), (68), (70) для 
спектрально-кутових і спектральн
потужності випромінювання заряджених части-
нок дають можливість досліджувати спектр ви-
промінювання різноманітних розподілів заря-
джених частинок, у тому числі систем точкових 
заряджених частинок, які рухаються в електро-
магнітних полях, в ізотропному непоглинаючо-
му середовищі і у вакуумі. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  СВІТЛОРОЗСІЯННЯ   
БРОУНІВСЬКИМИ ЧАСТИНКАМИ 

Проведено комп'ютерне та фізичне моделювання світлорозсіяння системою броунівських 
часток. Встановлено, що часова стохастизація поля розсіяного випромінювання зберігає фрак-
тальні властивості руху часток, просторова – ні. Знайдено емпіричні діагностичні зв'язки фрак-
тальної розмірності та кореляційного експонента флуктуацій інтенсивності поля розсіяного ви-
промінювання з параметрами світлорозсіюючого середовища. 

The computer and physical simulation scattering of light by the system of brownian particles is 
carried out. Is obtained, that temporary stochastization of a light scsttered field saves fractal properties 
of driving of particles, space – is not present. Is retrieved empirical diagnostic links of fractal 
dimension and correlation exponent of fluctuations of a field intensity with parameters of the 
dispersive media. 

Броунівський рух – випадковий процес, що 
володіє фрактальними властивостями [1, 2]. Рух 
окремої броунівської частки описують за допомо-
гою моделі випадкових блукань. Мандельброт 
узагальнив цей підхід для природничих та інших 
наук (фізики, хімії, біології, економіки тощо) і 
вперше ввів поняття узагальненого броунівського 
руху [3, 4]. Застосування методу нормованого 
розмаху, запропонованого Херстом [5], показує, 
що статистичні властивості багатьох природних 
явищ дійсно найкраще описуються мовою уза-
гальненого броунівського руху. 

Розсіяння оптичного випромінювання на бро-
унівських частках в оптичних задачах розгляда-
ється у двох аспектах: діагностичному [6-8] та 
боротьби з шумами [9, 10]. Але в обох випад-
ках важливо знати характер просторово-часової 
стохастизації поля розсіяного випромінювання, 
чи зберігаються в полі фрактальні властивості 
руху часток, кількісні діагностичні зв'язки хара-
ктеристик середовища та поля. 

Теорія стохастичних та хаотичних коливань 
[11] дозволяє дещо розширити можливості тра-
диційних методів світлорозсіяння. Ми зупинили-
ся на дослідженні двох стохастичних параметрів 
поля: фрактальної розмірності Df та кореляційно-
го експонента ν. Df – неціла розмірність фракта-
льних об'єктів та процесів [3], а ν характеризує 
їх складність – визначає кількість гармонік з не-
сумірними періодами, якими можна описати об'-

єкт чи процес [12, 13]. 
Розглянемо моделювання фрактального руху 

броунівських частинок та розсіяння оптичного 
випромінювання на них. Проведемо модельний 
та фізичний експерименти розсіяння світла гідро-
золями сірки. Дослідимо залежність фрактальної 
розмірності та кореляційного експонента від гео-
метрії експерименту та параметрів світлорозсі-
юючого середовища. 

Моделювання руху броунівської частки 
Розглянемо частку, що рухається уздовж осі 

OX, переміщуючись на відстань x через кожні τ 
секунд. Нехай x – випадкова величина з нормаль-
ним розподілом густини ймовірностей: 
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Послідовність таких випадкових величин {xi} 
є набором незалежних гаусівських випадкових 
чисел з дисперсією [14]  

τ=τ= ∫
+∞

∞−
Ddxxpxx 222 ),( ,            (2) 

де D – коефіцієнт дифузії, який визначається опо-
ром в'язкого середовища рухомій частці. Для сфе-
ричних часток радіуса R: 

D=kT/6πµR,                         (3) 
де k – постійна Больцмана, T – абсолютна темпе-
ратура, η – в'язкість середовища. 
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 Дослідження  світлорозсіяння  броунівськими частинками 

На практиці броунівський рух спостерігається 
з певною роздільною здатністю. Тому є зміст роз-
глянути випадок, коли координата частки реєст-
рується через кожен b-й проміжок часу, тобто 
через інтервал довжиною bτ, де b – деяке довільне 
число, а τ – часовий крок. 

Для довільного b: 
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Це означає, що яка б кількість b мікроскопіч-
них часових кроків не розділяла моменти спосте-
режень, прирости координати частки завжди 
складають гаусівський випадковий процес з не-
залежними значеннями з <x>=0 і дисперсією  

〈x2〉=2Dt, якщо t=bτ.                  (5) 
Цей важливий для математичного та фізичного 

моделювання висновок, не вимагає строгої при-
в'язки до конкретних параметрів руху реальної 
частки при розрахунках, та не зобов'язує добива-
тися максимальної частоти вимірювання при до-
слідженні броунівських процесів. 

Властивість броунівських діаграм не змінюва-
ти вигляду при зміні роздільної здатності нази-
вається масштабною інваріантністю. Цю скейлін-
гову властивість можна записати в явному вигля-
ді, змінивши масштаб часу в b разів, а масштаб 
довжини – у b1/2 разів. Перетворення, які зміню-
ють масштаби часу і відстані в різних пропорціях, 
називаються афінними, а залежності, які збері-
гають свій вигляд при афінному перетворенні – 
самоафінними [15, 16].  

Координата частки на осі x у момент t=nτ буде: 

∑
=

=
n

i
ixtX

1
)( .                       (6) 

У граничному випадку при великих n і малих 
τ набір з n випадкових чисел переходить у випад-
кову функцію X(t), яка має такі самі властивості, 
як і зміщення x [2].  

Вінер [17] ввів вираз для зміни координати 
броунівської частки  

)(~)()( 000 ttttxtXtXX H ≥−−=∆ ,        (7) 
для будь-якої пари моментів часу t і t0. H назива-
ється показником Херста. Для звичайного бро-
унівського руху H=1/2.  

Мандельброт замінив показник H=1/2 у випад-
ковій функції X(t) на будь-яке дійсне число з ін-
тервалу 0<H<1 і позначив цю функцію BH(t) [3, 4]. 

Узагальнений броунівський процес має нульо-
ве середнє зміщення <BH(t)-BH(t0)>=0, а диспер-

сія приростів має вигляд (структурна функція 
процесу): 

[ ] =− 2
0 )()( tBtB HH  

= HH ttttD 2
0

2
02 −τ−τ ~)/( .        (8) 

Як видно, дисперсія приростів росте з часом. 
Розглянуті співвідношення лягли в основу мо-

делювання броунівського руху та оцінки його па-
раметрів. 

Було розроблено програму для моделювання 
руху N броунівських часток. Початкове положен-
ня часток задавалося за допомогою рівноймовір-
ного розподілу їх координат (X, Y, Z) в межах до-
сліджуваного об'єму L3. Розмір часток задавався 
гаусівською функцією розподілу з середнім зна-
ченням R0 та дисперсією розмірів σ. Зміщення 
часток x, y, z задавалися по нормальому закону 
(1), причому дисперсія зміщення частки τD2  
залежала і від розміру частки (виходячи із спів-
відношення (3)). Значення дисперсії τD2  ва-
ріювалися у великих межах (на три порядки), 
проте, як випливає із співвідношення (6), це не 
впливає на фрактальність броунівського руху. Ко-
ординати часток після кожного кроку визначали-
ся за допомогою співвідношення (4). Отже, зсуви 
броунівської частки за різні інтервали часу є не-
залежними, її ж положення в різні моменти часу 
залежні – наступні залежать від попередніх. Якщо 
зміщення частки по довільній координаті в бік 
границі заданого об'єму було більшим за її від-
стань до цієї границі, то застосовувалася проце-
дура дзеркального відбивання частки від границі.  

Програма дозволяла розраховувати шлях 104 
броунівських часток на 33000 кроків. Ця інфор-
мація займає 15 Гбайт пам'яті на вінчестері ком-
п'ютера. Причому, можна було записати коорди-
нати шляху кожної частки окремо – для дослі-
дження фрактального руху часток, а, також, ко-
ординати всіх часток одночасно для кожного кро-
ку – для розрахунку поля розсіяного випромі-
нювання. 

Для зручності розрахунку розподілу поля роз-
сіяного випромінювання була вибрана модель 
розсіяння Релея-Дебая-Ганса [5, 6].  

Для монодисперсного ансамблю такі частки 
розсіюють під одним і тим самим кутом інтенсив-
ність пропорційну R6. 

Амплітуда поля в довільній точці простору 
(z0, ξ, ζ) визначається як сума комплексних амплі-
туд поля, розсіяного всіма броунівськими час-
тками [5] 
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де ( ) 222
0 )()( ζ−+ξ−+−= iiii yxzzr  – від-

стань від i-ї броунівської частки до точки на 
площині спостереження, z0 – відстань між 
площиною, в якій розміщений розсіюючий об'-
єм, до площини спостереження, xi, yi, zi, ξ, ζ, z0 – 
прямокутні координати на площині об'єкта та на 
площині спостереження відповідно, k=2π/λ – 
хвильове число, де λ – довжина хвилі.  

Комплексна амплітуда поля розраховувалася 
та записувалася у вигляді U=ReU+iImU. З неї ви-
значалися амплітуда A, фаза ϕ та інтенсивність 
поля I. 

Об'єкти експериментальних досліджень 
Об'єктами фізичного моделювання були виб-

рані гідрозолі сірки [5, 18]. Їх легко отримати 
шляхом змішування 1 - нормальних розчинів со-
ляної кислоти та тіосульфату натрію. Тоді мо-
лекулярно диспергована сірка конденсується в 
крапельки переохолодженої сірки, які однаково 
збільшуються за розмірами в міру старіння золю. 
Показник заломлення сірки відносно води дорів-
нює 1,44. При відсутності сторонніх ядер кон-
денсації, крапельки формуються тільки після то-
го, як буде досягнуто певне перенасичення роз-
чину. Тоді їх початкові радіуси виявляються по-
рядку 0,01мкм.  

Для того, щоб використати гідрозолі сірки для 
експериментального дослідження, їх необхідно 
прокалібрувати, тобто поставити у відповідність 
конкретному часу росту золю певний розмір час-
ток. Вважаючи, що розмір часток гідрозолів сір-
ки (0,01-2 мкм) відповідає часткам Релея-Дебая-
Ганса, для їх калібровки ми використовували таб-
лиці світлорозсіяння під редакцією Шіфріна [19]. 
Суть калібровки полягає в порівнянні експери-
ментально поміряних індикатрис розсіяння з тео-
ретичними, отриманими з таблиць, для конкрет-
них параметрів часток сірки. Головним крите-
рієм порівняльної оцінки був збіг дифракційних 
екстремумів в індикатрисах розсіяння. 

На рис.1 наведено градуювальну залежність 
розмірів часток гідрозолів сірки від часу їх рос-
ту. Відхилення температури навколишнього се-
редовища на ±5°С приводить до відхилення роз-
мірів гідрозолей не більше ніж 10%. 

Дослідження розсіяння випромінювання 
броунівськими частками 

Застосування комп'ютерного моделювання 
світлорозсіяння броунівськими частками зумов-
лене необхідністю перевірки адекватності ви-
браної моделі шляхом порівняння результатів 
фізичного та комп'ютерного моделювань. Окрім 
того, застосування комп'ютерного моделюван-
ня, дозволяє розглянути ситуації, які експери-
ментально реалізувати або неможливо, або дуже 
важко (розсіяння одною або кількома броунів-
ськими частками, запис траєкторії руху броунів-
ських часток, а потім розгляд різноманітних ва-
ріантів світлорозсіяння, розгляд руху часток 
по одній координаті, в площині та інше). 

Вихідні параметри броунівських часток для 
комп'ютерного моделювання бралися відповідно 
до реальних параметрів гідрозолів сірки. 
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Рис.1. Градуювальна залежність розмірів часток гід-
розолів сірки від часу їх росту 
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Рис.2. Покрокова зміна координати x положення 
броунівської частки: без відбивань (а), із відбиван-
нями від стінок (б) 
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Спочатку розглянемо статистичні та стохас-
тичні параметри руху для однієї броунівської 
частки. Далі розглянемо результати комп'ютер-
ного та фізичного моделювання світлорозсіяння 
системою броунівських часток у залежності від 
розміру, концентрації, кута розсіяння та апер-
тури об'єкта. 

Рух окремої броунівської частки 
Рух частки в тривимірному просторі задається 

її переміщенням по трьох координатах: x, y, z. На 
рис.2a наведена зміна координати x положення 
броунівської частки. Рух частки подібний на фра-
ктальне випадкове блукання [2]. Для кількісного 
підтвердження фрактальності руху необхідно ви-
значити його фрактальну розмірність.  

3гідно з Мандельбротом [3], фрактальна роз-
мірність для одновимірного блукання визнача-
ється через показник Херста H так: 

D=2-H.                             (10) 
Показник Херста H ми визначали двома мето-

дами: із нахилу логарифмічної залежності струк-
турної функції процесу (співвідношення (8)) та 
нахилу логарифмічної залежності спектру потуж-
ності процесу [19]:  

S(f)=k/fa=kf-2H-1.                     (11) 
Обидва методи дають значення показника 

Херста близько 0,5, що згідно з (10) відповідає 
фрактальній розмірності Df=1,5. Це класичне зна-
чення фрактальної розмірності для броунівсько-
го руху [20]. 

Проте логарифмічна залежність S(f) (рис.3) 
прямолінійна на більшому відрізку, тому їй від-
даватимемо перевагу. 

Правда, для великих значень дисперсії одного 
кроку зміщення броунівської частки Dt2=σ  у 
співвідношенні (1), спостерігається зменшення 
значення H і, відповідно, збільшення Df за раху-
нок відбивання броунівських часток від стінок 
куба. На рис.2б наведено зміну координати x 
для броунівської частки, що близько 20 разів 
дзеркально відбилась від стінок. Для цього руху 
H≈0,4, а Df≈1,6 відповідно. Такий рух вже не від-
повідає класичному броунівському руху і пояс-
нення цьому ми розглянемо пізніше.  

Досить інформативним параметром виявився 
кореляційний експонент ν для руху броунівської 
частки, визначений за процедурою, розглянутою 
у [21]. Кореляційний інтеграл для цього процесу 
має кілька характерних нахилів. Щоб проаналізу-
вати весь спектр нахилів, ми брали похідну від 
кореляційного інтегралу, і отримували локальні 

значення нахилів. Розподіли значень кореляцій-
ного експоненту для броунівського шляху без 
дзеркальних відбивань та з ними зображені на 
рис.4 (крива 1 та 2 відповідно). Спостерігається 
суттєва різниця між цими кривими. З графіків 
залежностей можна виділити дві області кореля-
ційного інтегралу: з високими значеннями коре-
ляційного експонента νh (назвемо її високороз-
мірною областю) та низькими νl (низькорозмір-
на область). 

Дослідження часових флуктуацій поля ви-
промінювання, розсіяного системою броу-
нівських часток 

Керованими параметрами фізичного експери-
менту були: діаметр освітлюючого пучка d (0,1-
1 мм), кут розсіяння θ (0-0,5 рад), відстань від 
об'єкта до площини спостереження z0 (0,01-1 м), 
кутова апертура об'єкта ω (0,001-0,1 рад), розмір 
R (0,1-1мкм) та концентрація C (102-1010 часток 
на мм3). 

Рис.3. Логарифмічна залежність спектра потужно-
сті одновимірного блукання броунівської частки 
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Рис.4. Розподіли кореляційного експонента для 
броунівського шляху без відбивань (крива 1) та з 
відбиваннями (крива 2) 
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Комп'ютерне моделювання дозволило розгля-
нути розсіяння випромінювання строго вперед. 
Експериментально реалізувати таку ситуацію до-
сить складно, тому що в напрямку вперед дуже 
малі флуктуації інтенсивності розсіяного випро-
мінювання, на фоні регулярної нерозсіяної скла-
дової. Для цього експерименту показник Херста 
H=0,5 та фрактальна розмірність Df=1,5 відпові-
дають параметрам фрактального руху броунівсь-
кої частки без дзеркальних відбивань. Подібний 
до броунівського руху і хід кореляційного інтег-
рала. Зміна параметрів N, d, z0, R та C не приво-
дила до зміни фрактального характеру флуктуа-
цій інтенсивності. Єдиним параметром, що знач-
но впливає на фрактальний характер флуктуацій 
інтенсивності, була дисперсія одного кроку змі-
щення броунівської частки Dt2=σ . Причому 
залежність параметрів H та Df від σ подібна до їх 
залежності від кількості дзеркальних відбивань 
при русі броунівської частки. Це очевидно, оскі-
льки під час зростання σ зростає середньо ста-
тистична кількість дзеркальних відбивань час-
ток від границь досліджуваного об'єму. 

Експериментальні дослідження гідрозолів сір-
ки проводилися для часів росту від 2 до 25 годин, 
що відповідало, згідно з калібровочним графіком 
на рис.1 розмірам часток сірки від 0,1 до 1 мкм. 
Вихідна концентрація конденсованих часток сір-
ки при утворенні гідрозолей становить приблизно 
1010 часток на мм3 [18]. Ми зменшували вихідну 
концентрацію до 100 разів. Найменша досліджу-
вана концентрація становила приблизно 5⋅107 
часток на мм3 і визначалась здатністю фотоелект-
ронного помножувача реєструвати слабкі розсія-
ні потоки. Проте це обмеження стосується тіль-
ки часток сірки, менших 0,2 мкм, тому що з рос-
том радіусу часток R інтенсивність світлорозсіян-
ня зростає як R6. 

На рис.5 наведено логарифмічні залежності 
спектра потужності флуктуацій інтенсивності 
розсіяного випромінювання гідрозолями сірки для 
трьох концентрацій часток розміром R=0,2 мкм 
(C=107, 108, 109 часток на мм3) з параметрами 
геометрії експерименту: d=0,1мм, θ=0,01, z0= 
=100 мм, ω=0,001. 

Спостерігається ускладнення логарифмічної 
залежності спектра потужності від концентрації 
часток. При малій концентрації ця залежність 
практично прямолінійна і дає значення парамет-
ра Херста H≈0,5. Зростання концентрації приво-
дить до появи двох прямолінійних ділянок: го-
ризонтальної та нахиленої. 
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Рис.5. Логарифмічні залежності спектра потужнос-
ті флуктуацій інтенсивності для трьох концентра-
цій часток сірки розміром R=0,2 мкм 

Рис.6. Логарифмічні залежності спектра потужнос-
ті флуктуацій інтенсивності для різних кутів розсі-
яння θ (у радіанах) 
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Горизонтальна ділянка описує високочастот-
ну шумову складову сигналу з рівноймовірним 
розподілом, а нахилена – фрактальну. Особливі-
стю є те, що показник Херста зростає для фрак-
тальної складової від 0,5 до 0,8. Такий процес вже 
не можна віднести до класичного броунівського. 

Зовсім протилежну тенденцію мають лога-
рифмічні залежності спектра потужності флук-
туацій інтенсивності для різних кутів розсіяння 
випромінювання. На рис.6 показано ці залеж-
ності для кутів розсіяння θ=0,005; 0,010; 0,020; 
0,050 рад та R=0,2 мкм, d=0,1мм, z0=100 мм, ω= 
=0,001, C=108 на мм3. 

На цьому рисунку також можна виділити дві 
прямолінійні ділянки логарифмічної залежно-
сті спектра потужності: горизонтальну та нахи-
лену. Нахилена ділянка скорочується із збільшен-
ням кута розсіяння, проте, на відміну від попере-
днього випадку, її нахил зменшується. Відповід-
но зменшується і показник Херста: від H=0,5 і 
практично до H=0. 

Така поведінка спектра потужності підтвер-
джується і комп'ютерним моделюванням. Єдине 
обмеження моделювання – труднощі з реаліза-
цією ситуацій з великими концентраціями час-
ток. Максимальна кількість броунівських часток, 
яку вдалося змоделювати, складає 105, що стано-
вить 108 часток на мм3. Зменшення концентрації 
часток при моделюванні нічим не обмежено і 
можна розглядати концентрації до одиниць час-
ток на мм3. 

Пояснити поведінку показника Херста на 
рис.5 та рис.6 можна, використовуючи поняття 
узагальненого броунівського руху. Узагальне-
ний броунівський рух має нескінченно великий 
час кореляції. Із співвідношення (8) можна отри-
мати функцію кореляції майбутніх приростів 
BH(t) з минулими BH(-t), нормовану на диспер-
сію BH(t): 
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Якщо H=1/2, кореляція минулих та майбутніх 
приростів Ψ(t) відсутня для всіх t. Однак, коли 
H≠1/2, незалежно від t ми маємо Ψ(t)≠0. Така вла-
стивість узагальненого броунівського руху нази-
вається персистентністю (збереження тенденції) 
та антиперсистентністю. При H>1/2 підтримуєть-
ся існуюча тенденція. Випадок H<1/2 характери-
зується антиперсистентністю. У цьому випадку 
ріст у минулому означає зменшення в майбутньо-

му і навпаки. 
Тобто можна зробити висновок, що збільшен-

ня концентрації броунівських часток приводить 
до флуктуацій інтенсивності поля розсіяного ви-
промінювання у вигляді персистентного узагаль-
неного броунівського руху. А зростання кута роз-
сіяння приводить до антиперсистентного броу-
нівського процесу. Це свідчить про те, що дина-
міку світлорозсіяння на броунівських частках 
можна описати, використовуючи модель узагаль-
неного броунівського руху. Малі концентрації та 
невеликі кути розсіяння відповідають класично-
му броунівському руху (H=0,5). Значні концент-
рації, внаслідок більшого усереднюючого ефек-
ту, приводять до більших значень показника 
Херста H>0,5 (Df<1,5). Великі кути розсіяння 
приводять до введення більших фазових затри-
мок між хвилями розсіяними окремими част-
ками, а отже, і до більшої хаотизації фазових 
флуктуацій. Це викликає зменшення значення 
показника Херста H<0,5, а, отже, зростання 
фрактальної розмірності Df>1,5. Раніше ми 
отримали, що показник Херста зростає і при 
русі броунівської частки з дзеркальними від-
биваннями. Такий рух також можна віднести 
до антиперсистентного узагальненого броунівсь-
кого руху. Для експериментально отриманого 
шумового сигналу H=0, а фрактальна розмір-
ність шуму Df=2. 

Дослідження кореляційного експонента 
флуктуацій інтенсивності випромінювання 
розсіяного гідрозолями сірки 

Експериментальні дослідження кореляційного 
експонента флуктуацій інтенсивності випроміню-
вання розсіяного гідрозолями сірки не виявили 
суттєвої зміни залежності кореляційного інтегра-
лу від розмірів часток сірки. Це можна пояснити 
тим, що зміна розміру монодисперсних часток 
сірки приводить до зміни загальної інтенсивності 
поля розсіяного випромінювання, а не до його пе-
рерозподілу. Проте суттєвою була зміна залеж-
ності кореляційного інтегралу із зміною концен-
трації та кута розсіяння θ. 

Для часток сірки, з розміром часток R=0,2 та 
геометричними параметрами експерименту: d= 
=0,1мм, θ=0,01, z0=100 мм, ω=0,001, із ростом 
концентрації відбувається ріст значення кореля-
ційної розмірності νl від 5 до 20. На рис.7 наведе-
на залежність значення кореляційної розмірності 
νl у низькорозмірній області від концентрації для 
розмірів часток 0,2, 0,5 та 0,9 мкм.  
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Рис.7. Залежність νl від концентрації для часток роз-
міром 0,2; 0,5 та 0,9 мкм 

Рис.8. Залежності νl (а) та νh (б) від кута розсіяння θ 
для трьох концентрацій: 108, 2⋅108 та 109 часток на мм3 

Спостерігається майже лінійна і практично 
однакова залежність для розглянутих розмірів 
часток. Модельний експеримент можна було ви-
конати тільки для концентрації C=108 частинок на 
мм3. При тих самих геометричних параметрах, що 
й в експерименті, збіг кореляційної розмірності в 
низькорозмірній області досягалося для дисперсії 
кроку зміщення броунівської частки Dt2=σ = 
=100. Отже, кореляційний експонент у низоко-
розмірній області можна використовувати як кри-
терій для оцінки концентрації броунівських час-
ток для заданого кута розсіяння. 

Досить сильно на поведінку кореляційного ін-
теграла впливає збільшення кута розсіяння. Знач-
ні зміни відбуваються як в низькорозмірній об-
ласті, так і в високорозмірній. На рис.8а, б на-

ведені залежності νl та νh від кута розсіяння θ 
для трьох концентрацій: 108, 2⋅108 та 109 частки 
на мм3. Залежності мало відрізняються для різних 
концентрацій. 

Комп'ютерне моделювання дозволило розгля-
нути ситуації, які проблематично реалізувати у 
фізичному експерименті.  

За допомогою комп'ютерного моделювання 
було встановлено, що розкид броунівських час-
ток по розмірах не впливає на хід кореляційного 
інтеграла. Дисперсію нормального розподілу по 
розмірах міняли від 0 до 0,1 мкм для середнього 
розміру часток R =0,3 мкм. Інші параметри були 
d=1мм, θ=0,01, z0=1000 мм, ω=0,001. Практично, 
це не вплинуло на значення кореляційного екс-
понента в низькорозмірній та високорозмірній 
областях. Це, очевидно, пов'язано з тим, що на-
віть значна дисперсія розкиду розмірів часток, 
все одно є меншою за їх середнє значення і тому 
не може значно вплинути на дисперсію кроку 
зміщення броунівської частки Dt2=σ . Розпо-
діл зміщення часток залишається розподіленим 
по нормальному закону і не міняє фрактального 
характеру броунівського руху часток і флуктуа-
цій поля розсіяного випромінювання. 
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Комп'ютерне моделювання допомогло оціни-
ти влив на кореляційний експонент флуктуацій 
інтенсивності поля руху броунівських часток по 
різних координатах. У момент розрахунку траек-
торії руху 103 частинок на 2⋅103 кроків були за-
писані 3 варіанти руху: 1 – всі три координати 
(x, y, z) покрокового руху всіх часток, 2 – коорди-
нати (y, z) ті ж самі, що й для першого варіанту, 
а координата x задається початковим положенням 
часток і незмінна для кожного кроку часток, 3 – 
координати (x, z) такі ж, як і у варіанті 1, з незмін-
ною координатою y. Для кожного з варіантів бу-
ли розраховані флуктуації інтенсивності поля 
розсіяного випромінювання для кута розсіяння 
θ=0,5 рад по відношенню до x і до y координати, 
d=1мм, C=107 часток на мм3, z0=1000 мм, ω= 
=0,001. Розрахований розподіл кореляційного 
експонента флуктуацій інтенсивності практично 
збігається для всіх трьох варіантів. Це свідчить 
про те, що для незалежних координат руху броу-
нівської частки з нормальним розподілом зміщен-
ня частки, розподіл кореляційного експонента 
флуктуацій інтенсивності розсіяного поля одна-
ковий для руху часток по кожній з двох попе-
речних координат і одночасного руху часток по 
всім трьом координатам. 
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Дослідження просторового розподілу поля 
випромінювання розсіяного броунівськими 
частками 

Поле випромінювання розсіяне броунівськими 
частками флуктуює як в часі так і в просторі. За 
допомогою комп'ютерного та фізичного експе-
риментів можна порівняти статистичні та стоха-
стичні параметри часових та просторових флук-
туацій поля розсіяного випромінювання. 

Експериментально отримати миттєвий коор-
динатний розподіл інтенсивності поля досить 
важко з технічних причин. Реальним є вимірю-
вання поперечної функції когерентності поля, для 
яких ми використали систему, розглянуту в ро-
ботах [12, 13]. З функції когерентності, через ко-
реляційну функцію, можна визначити спектр по-
тужності розподілу і фрактальну розмірність 
Df=3-H [3]. Кореляційний експонент ми визнача-
ли з структурної функції поля [12, 13]. 

Були проведені модельні розрахунки для різ-
ної комбінації параметрів θ, N, d, s, z0, ω, R та 
C. Таких яскравих залежностей Df, як для часо-
вих флуктуацій, виявлено не було. Спостеріга-
лися певні монотонні тенденції: з ростом кон-
центрації часток та збільшенням кута розсіяння, 
значення Df, незалежно, спадало від 2,5 до 2,3, 
збільшення розміру ділянки досліджуваного по-
ля s приводив до росту Df від 2,1 до 2,5 і наступ-
ного спадання до 2,3. Причому малі значення s 
давали великий розкид Df. 

Значно чутливішим параметром виявився ко-
реляційний експонент ν. Приклад розподілу ко-
реляційного експонента просторового розподілу 
поля показано на рис.9. 

Особливістю цього розподілу є відсутність ви-
сокорозмірної області, тобто є лише один мак-
симум, на відміну від рис.4. Цей факт можна 
пояснити усереднюючою дією інтерференційно-
го формування поля. Високорозмірний кореля-
ційний експонент визначається малими масшта-
бами часових або просторових флуктуацій. Змен-
шення поперечної роздільної здатності при розра-
хунках та експериментальних дослідженнях по-
ля обмежено значенням довжини хвилі. Для до-
слідження часової стохастизації ситуація значно 
сприятливіша. Частота флуктуацій інтенсивнос-
ті розсіяного випромінювання може задаватися 
скільки завгодно малим кроком зміщення броу-
нівських часток у комп'ютерному експерименті 
та параметрами θ, z0, ω, R, частотою вимірювання 
у фізичному експерименті. Тому, в часових флук-

туаціях поля присутня високорозмірна складова.  
Комп'ютерне моделювання просторової сто-

хастизації поля випромінювання, розсіяного броу-
нівськими частками дозволило встановити деякі 
закономірності в поведінці кореляційного експо-
нента. 

Залежність кореляційного експонента від кута 
розсіяння формується двома конкуруючими про-
цесами: ускладнення поля за рахунок зменшення 
його просторового періоду, та зростання ступеня 
усереднення за рахунок збільшення неоднорідно-
стей поля на ділянці такого самого розміру. До 
0,1 рад переважає перший процес, після – другий. 
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Рис.9. Залежність логарифму кореляційного інтег-
ралу lnC(ε) (1) та кореляційного експонента ν (2) 
просторового розподілу поля від lnε 
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Рис.10. Сигнали з виходу інтерферометру для: 
d=100 мкм, z0=100 мм (а); d=200 мкм, z0=200 мм 
(б); d=500 мкм, z0=500 мм (в). 
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Рис.11. Залежність кореляційного експонента від 
концентрації 

Із збільшенням концентрації часток спосте-
рігається тенденція до зменшення кореляційного 
експонента ν. Тобто, збільшення кількості часток, 
при незмінній апертурі розсіяння та формування 
поля, приводить до зростання просторового усе-
реднення результуючого поля, а, отже, до 
зменшення його складності. 
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Отже, залежності кореляційного експонента 
та фрактальної розмірності для просторового роз-
поділу поля мають протилежні тенденції до ча-
сових флуктуацій інтенсивності. Це, очевидно, 
пояснюється різними фізичними принципами 
формування просторового та часового розподілів 
поля. Результати моделюван

ізичним експериментом. 
Поперечна функція когерентності поля розсія-

ного системою броунівських часток вимірювала-
ся за допомогою системи для дослідження склад-
них полів на базі поляризаційного інтерферометра 
з роздільною здатністю 3 мкм [13]. На рис.10 на-
ведено приклади сигналів з виходу інтерферомет-
ра, введених у комп'ютер для різних експеримен-
тальних ситуацій: а). d=100 мкм, z0=100 мм: б). 
d=200 мкм, z0=200 мм; в). d=500 мкм, z0=500 мм. 
Для всіх трьох випадків R=0,3 мкм, s=2 мм, C=108 
часток на мм3. Спостерігається різний радіус ко-
реляції поля та різна степінь усереднення навіть 
при рівних розмірах приймальної площадки. При 
визначенні функції когерентності поля можна 
брати по черзі максимум-мінімум, мінімум-мак-
симум. Це у два рази підвищує точність визна-
чення функції когерентності поля. Далі, з функ-
ції когерентності визначалася ко

 та структурна функція [22]. 
Експериментально визначені значення фрак-

тальної розмірності та кореляційного експонен-
та на 10-20 % нижчі, ніж розрахункові. Пояснити 
це можна усереднюючою дією інтерференційної 

схеми та недостатньо малою шириною щіли-
ни. Але, з іншого боку, зменшення ширини щі-
лини приводить до недостатнього усередн
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чної розбіжності результатів вимірів. 
У фізичному експерименті можна досліджува-

ти значно більші концентрації часток, ніж в ком-
п'ютерному. На рис.11 показано експеримен-
тально отриману залежність кореляційного екс-
понента від концентрації для d=1

0,3 мкм, s=2 мм, θ=0,02 рад. 
Спостерігається монотонне зменшення ν з ро-

стом концентрації. Цю залежність можна ви-
ристати для 
Висновки 
У результаті проведення комп'ютерного та 

фізичного моделювань світлорозсіяння системою 
броунівських часток встановлено, що часова сто-
хастизація поля розсіяного випромінювання збе-
рігає фрактальні властивості
рова їх не має. 
Часові та просторові стохастичні параметри 
ля практично не залежать від розміру часток. 
Часову динаміку світлорозсіяння на броунів-

ських частках можна описати, використовуючи 
модель узагальненого броунівського руху. Малі 
концентрації та невеликі кути розсіяння відпові-
дають класичному броунівському руху (H=0,5). 
Збільшення концентрації броунівських часток 
приводить до флуктуацій інтенсивності поля роз-
сіяного випромінювання у вигляді персистентного 
узагальненого броунівського руху (H>0,5). А 
зростання кута розсіяння приводить до антипе
стентного броунівського процесу (H<0,5). 
Розподіл кореляційного експонента характе-

ризу
. 
Одновимірний, двовимірний та тривимірний 

рухи броунівських часток при однакових пара-
метрах експеримента дають однакові значення 
фрактальної розмірності та кореляційного екс-
понента і для часових і для просторових
ій поля розсіяного випромінювання. 
Знайдено емпіричні діагностичні зв'язки фрак-

тальної розмірності та кореляційного експонен-
та флуктуацій інтенсивності поля розсіяного ви-
промінювання з

середовища. 
Часова та просторова модуляції поля розсіяно-

го випромінювання характеризуються різними, 
часто протилежними, залежностя
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ДОСЛІДЖЕННЯ  СТРУКТУР  SixGe1-x-Si,  МОДИФІКОВАНИХ 
ІМПЛАНТАЦІЄЮ  ІОНІВ  ВУГЛЕЦЮ  ТА  КИСНЮ 

На основі спектроскопії комбінаційного розсіяння світла визначено процентний склад та ме-
ханічні напруження в структурах Si/SixGe1-x/SixGe1-x:C/SixGe1-x/Si та Si/SixGe1-x. Показано, 
що імплантація іонів кисню в структури як I-го типу так і II-го типу приводить до збільшення 
напружень стиску. Водночас додаткова імплантація іонів вуглецю приводить до перекомпенсації 
цих напружень. 

On the base of combinative light scattering spectroscopy the percentage and mechanical strains in 
structures Si/SixGe1-x/SixGe1-x:C/SixGe1-x/Si and Si/SixGe1-x is determined. It is shown that implanta-
tion of oxygen ions to structures of both I type and II type results in magnification of compression strains. 
In the same time the additional implantation of carbon ions results in overcompensation of these strains. 

Вступ 
В останній час дослідженню гетероструктур 

SixGe1-x/Si приділяють велику увагу [1-5]. Це по-
в'язано з використанням їх для створення швид-
кодіючих приладів, а також як підкладки для 
резонансних тунельних пристроїв. Одна з перс-
пективних задач, що вирішуються за допомогою 
таких систем – це реалізація інтегральних опто-
електронних приладів на базі кремнієвої техноло-
гії. У роботі [1] показана можливість використан-
ня SixGe1-x-гетероструктур як детекторів ІЧ про-
менів, а в роботі [5] – як випромінювачів світла. 
Крім того, в останні роки показано, що в таких 
структурах можна реалізувати надзвичайно висо-
ку рухливість носіїв заряду [6] і, отже, на їх 
основі вивчати квантовий ефект Холла.  

Важлива характеристика кремнієвих структур 
з епітаксійними шарами SixGe1-x – наявність у 
них внутрішніх механічних напружень, які при 
релаксації приводять до зародження дислокацій 
невідповідності та, відповідно, до погіршення па-
раметрів структури. Дослідження величини, зна-
ка та просторового розподілу механічних напру-
жень, а також механізмів їх релаксації дозволить 
поліпшити характеристики шарів SixGe1-x. Як 
показано в роботі [7], механічні напруження в 
залежності від їх величини і знака можуть змі-
нювати рухливість носіїв заряду [8].  

Одним з перспективних методів управління 

величиною механічних напружень є іонна ім-
плантація домішок різного типу. У роботах [9-
10] розглядалася можливість досягнення висо-
кого ступеня релаксації (до 90%) механічних 
напружень у плівках Si-Ge завдяки імплантації 
іонів водню в область кремнієвої підкладки біля 
межі розділу з плівкою. При цьому дефекти, 
введені імплантацією, сприяють нуклеації дисло-
каційних петель у цій області, в результаті чого 
зменшуються напруження в плівці і зменшу-
ється кількість дислокацій невідповідності в 
ній. Спроби досягти релаксації напружень при 
імплантації іонів BF2+ [11] показали, що при 
високих дозах імплантації хоч і спостерігається 
їх релаксація, але має місце деградація криста-
лічності плівки. І тільки при малих дозах по-
рядку ∼3⋅1013 см-2 вдається зменшити струми 
витоку p-n-переходів, але механічні напруження 
в плівці при цьому залишаються. Імплантація іо-
нів Si+ в плівки Si-Ge зумовлювала навіть збіль-
шення в них напружень [12]. 

У роботі [4] показано, що легування вуглецем 
SixGe1-x-структур приводить до релаксації меха-
нічних напружень. Як будуть змінюватися меха-
нічні напруження при втіленні атомів кисню в 
гратку a priori не відомо. Тому метою даної робо-
ти було дослідження структур SixGe1-x, модифі-
кованих іонною імплантацією іонів кисню, вуг-
лецю та подвійною імплантацією іонів кисню 
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та вуглецю. Дослідження цих структур проводи-
лося за допомогою лазерного комбінаційного 
розсіяння світла (КРС). Як відомо, КРС являє со-
бою неруйнівну методику, що дозволяє не тіль-
ки якісно, але й кількісно характеризувати струк-
турні особливості досліджуваних зразків. 

Методика експерименту 
У даній роботі для дослідження використано 

два типи структури епітаксійних плівок SixGe1-x, 
вирощених методом CVD на кремнієвих підклад-
ках орієнтації (111). Плівки з структурою першо-
го типу (I) мали товщину 70 нм і являли собою 
твердий розчин SixGe1-x, де x=0,81. Ці зразки ім-
плантувалися іонами O2+, C+. Також була здій-
снена подвійна імплантація іонів O+ та C+ (мо-
лекула СО). Плівки зі структурою другого типу 
(II) отримувалися так. На кремнієвій підкладці 
вирощувався шар SixGe1-x товщиною 50 нм, на 
який наносився шар SixGe1-x (50 нм), легований 
вуглецем у процесі росту, концентрація якого 
складала 1,5 %. На цей шар наносився інший шар 
SixGe1-x (50 нм), який зверху покривався захис-
ним шаром кремнію товщиною 50 нм. У цих зраз-
ках значення x складало ≈0,75. Зразки II-го типу 
імплантувалися лише іонами О+. Параметри ім-
плантації для кожного типу зразків вказані в таб-
лиці 1. Профілі розподілу імплантованих іонів, 
розрахованих методом Монте-Карло за допомо-
гою програми TRIM, наведені на рис.1а,б для 
структур I-го та II-го типу відповідно. 
Таблиця 1. Параметри іонної імплантації. 
№  

зразка 
Тип 

структури 
Вид 
іонів 

Енергія 
іонів, кеВ 

Доза імплан-
тації, см-2 

1 I О2+ 40 3⋅1015 
2 I О2+ 40 3⋅1015 
3 I С О 40 3⋅1015 

4 I СО 40 3⋅1015 

5 I С+ 17 3⋅1015 

6 I С+ 17 3⋅1015 

7 II О+ 50 1,3⋅015 

8 II О+ 50 1,3⋅1015 
9 II О+ 50 1⋅1016 

10 II О+ 50 1⋅1016 

Вимірювання спектрів КРС проводилися на 
подвійному монохроматорі ДФС-24 при кімнат-
ній температурі. Для збудження спектрів КРС 
використовувалося випромінювання Ar+-лазера 
з λ=476,5, 487,9, 514,5 см-1. Щоб уникнути нагрі-
вання зразків під час дослідження, фокусування 
збуджуючого випромінювання здійснювалося 

циліндричною лінзою. Сигнал реєструвався охо-
лодженим ФЭУ-136 у режимі рахунку фотонів. 
Геометрія експерименту – “на відбивання”. Для 
більш точного визначення максимумів смуг КРС 
використовували табличні значення частотного 
положення плазмових ліній аргонового лазера. 

Результати та їх обговорення 
На рис.2 наведено спектри КРС для структур 

I-го типу до імплантації (крива 1) та після імплан-
тації іонами кисню (крива 2), кисню та вуглецю 
(крива 3), отримані при збудженні випроміню-
ванням аргонового лазера з λ=487,9 нм. Як вид-
но з рисунка, для вихідного зразка в спектрі при-
сутні смуги розсіяння в області частот 300 см-1, 
400 см-1, 500 см-1. Вузькі смуги, позначені на ри-
сунку зірочками, відповідають плазмовим роз-
рядам аргонового лазера. Вони використовува-
лися для більш точного визначення частотного 
положення смуг КРС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Профілі розподілу імплантованих іонів: струк-
тура І-го типу (а) (1 – іони O2+, 2 – C+), структу-
ра ІІ-го типу (іони O2+) (б). 
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Рис.2. Спектри КРС для структур I типу: до імпла-
натації (1), імплантація іонами кисню (2), імплан-
тація іонами кисню та вуглецю (3), плазмові часто-
ти (*). 
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Рис.3. Спектри КРС для структур I типу в високо-
частотній області: пік кремнієвої підкладки для 
вихідного зразка (1), пік кремнієвої підкладки для 
зразка, імплантованого іонами кисню (2), пік кре-
мнієвої підкладки для зразка, імплантованого іо-
нами кисню та вуглецю (3), плазмові частоти (*). 
Як добре відомо [3], в спектрах КРС твердих 

розчинів Ge1-xSix проявляються дві основні сму-
ги для коливних мод Ge-Ge та Si-Si. Ці смуги 
мають частоти 300 см-1 (Ge-Ge) та 520 см-1 (Si-
Si) для чистого германію та кремнію відповідно. 
У твердому розчині ці частоти зменшуються, 
величина зміщення залежить від концентрації 
твердого розчину х, величини і знака механічних 
напружень.  

У нашому випадку смуга, що відповідає коли-
ванням Ge-Ge, має частотне положення 301,4 см-1. 
Смуга Si-Si коливань перекривається з смугою 
від кремнієвої підкладки. Розклавши експери-
ментально отриману смугу на дві складові, що 
описуються лоренцовими кривими, ми отримали 
для смуги, яка відповідає коливанням Si-Si, зна-
чення ∼514,8 см-1. Крім того, виявляються про-
міжні смуги з частотами 407 см-1 та 436 см-1. По-
ряд з цими модами в коливних спектрах твердих 
розчинів Ge1-xSix теоретично передбачено виник-

нення проміжної смуги на частоті ∼460 см-1. По-
ява таких смуг вперше пояснена в роботі [13]. 
Смуга в області ∼407 см-1 з'являється в спектрі 
КРС при достатньо низькій концентрації атомів 
кремнію і пов'язана з коливаннями ізольованих 
атомів кремнію в гратці германію. Смуги з час-
тотами 440 см-1 та 460 см-1 спостерігаються в 
спектрах розчинів, для яких 0,2<x<0,7. У нашому 
випадку смуга в області 460 см-1 майже не про-
являється, що є результатом порівняно незнач-
ної товщини шарів Ge1-xSix. На відміну від сму-
ги 407 см-1 вони зумовлені коливаннями ізольо-
ваних пар атомів кремнію і мають два різних ви-
ди симетрії: коливанням 440 см-1 відповідає си-
метрія А1g, коливанням 460 см-1 відповідає симе-
трія Еg. З подальшим ростом концентрації крем-
нію ці смуги зникають, натомість виникає сму-
га з частотою в області 500 см-1, яка відповідає 
оптичним коливанням атомів у кремнієвих клас-
терах. 

Після імплантації як іонів вуглецю, так й іо-
нів кисню загальна форма спектра не змінилася, 
однак зменшилася інтенсивність коливних смуг 
та зросла їх напівширина, що пов'язано зі струк-
турними дефектами, викликаними імплантацією. 
Як видно з рис.3, для зразка, імплантованого іо-
нами кисню (D=1⋅1016 cм-2) максимум смуги від 
кремнієвої підкладки зміщується на 2 см-1 у низь-
кочастотну область (крива 2), що обумовлено 
механічними напруженнями розтягу. В той же 
час у зразках, які були імплантовані як іонами 
кисню, так і іонами вуглецю, смуга навпаки, де-
що зміщена у високочастотний бік (крива 3) у 
порівнянні з неімплантованим зразком (крива 1). 
Такі зміщення смуги можна пояснити так. Після 
імплантації іонів кисню в плівці SixGe1-x вини-
кають значні напруження стиску. В результаті 
пружної взаємодії поверхневий шар кремнієвої 
підкладки стає частково розтягнутим. Після до-
даткової імплантації іонів вуглецю в шар SixGe1-x 
напруження стиску в плівці зменшуються і, як 
наслідок, у поверхневому шарі Si зменшуються 
напруження розтягу, що знаходить своє відобра-
ження у зміщенні смуги знову у високочастот-
ний бік. Дійсно, як було показано в роботі [4], 
втілення атомів вуглецю в SixGe1-x гратку приво-
дить до релаксації механічних напружень. 

Як видно з рис.3 в спектрі КРС для структури 
II-го типу також проявляються смуги коливних 
мод Ge-Ge, Si-Ge та Si-Si, максимуми яких відпо-
відно становлять 288,2 см-1 406,5 см-1 та 501,5 см-1 
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 Дослідження структур SixGe1-x-Si, модифікованих імплантацією іонів вуглецю та кисню  

та, крім вищезгаданих смуг від SixGe1-x плівки, 
проявляються смуги від кремнієвої підкладки. 

Як відомо [14], при вимірюванні спектрів КРС 
глибина зондування d визначається співвідно-
шенням d≈1/2α, де α-коефіцієнт поглинання. 
Оскільки вирощені шари SixGe1-x мають незнач-
ну товщину, то навіть при збуджені випроміню-
ванням лазера з довжиною хвилі 476,5 нм у спек-
трі з'являється смуга від кристалічної підкладки. 
З рис.4 видно, що при збільшенні довжини хви-
лі збуджуючого випромінювання зростає товщи-
на зондуючого шару і, як наслідок, зростає вне-
сок у спектр розсіяння від кремнієвої підклад-
ки. Частота цієї смуги – 519,1 см-1, що на 1,5 
см-1 менше від частоти смуги ненапруженого 
монокристалічного кремнію. Таке зміщення мак-
симуму смуги свідчить про наявність у поверх-
невому шарі кремнієвої підкладки механічних на-
пружень розтягу. Що стосується шарів SixGe1-x, 
то слід очікувати у них механічних напружень 
стиску. Для оцінки цих напружень у неімплан-
тованих шарах використано значення частот 
коливних мод Ge-Ge, Si-Ge та Si-Si. Викорис-
товуючи відомі співвідношення [15] між часто-
тою кожної коливної моди, процентним скла-
дом твердого розчину та величинами механіч-
них напружень, можна побудувати три лінійні 
залежності ε(x): 

ωSi-Si=520,5-62⋅x-815⋅ε, 
ωGe-Si=400,5+14⋅x-575⋅ε, 
ωGe-Ge=282,5+16⋅x-385⋅ε. 

Точка перетину будь-якої пари прямих дає 
конкретне значення ε та х (рис.5). Для нашого ви-
падку ці значення складають: х=0,3; ε=0,25%. 
Незначна відмінність отриманого значення x з 
спектрів КРС від значення отриманого з техно-
логічних умов вирощування може бути пов'язана 
з похибкою визначення максимумів смуг КРС, а 
також деякою різницею в частотному положенні 
смуг від різних шарів даної структури, оскільки 
в даному випадку при реєстрації отримується уза-
гальнений спектр КРС від усіх зондуючих шарів. 

Після імплантації іонів кисню загальна форма 
спектра КРС не змінилася (рис.6). Однак в резуль-
таті імплантації поверхня зразків стала більш не-
однорідною, що проявилося в спектрах у зрос-
танні інтенсивностей плазмових ліній, а також в 
погіршенні співвідношення сигнал–шум. Крім 
того, незначно зменшилася інтенсивність смуг 
КРС. Положення максимумів для коливних мод 
Ge-Ge та Ge-Si майже не змінилося, водночас 

максимум смуги для Si-Si-коливань змістився 
на 1,2 см-1 у високочастотний бік, що свідчить 
про релаксацію механічних напружень у SixGe1-x-
шарах. 
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Рис.4. Cпектри КРС для структур II типу до імплан-
тації: збуджуюча частота лазера 476,5 см-1 (1), збу-
джуюча частота лазера 487,9 см-1 (2), збуджуюча 
частота лазера 514,5 см-1 (3), плазмові частоти (*). 
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Рис.5. Залежність відносної деформації від вмісту 
германію x для коливних мод SiSi, GeGe, SiGe. 
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Рис.6. Спектри КРС для структур II типу: до ім-
плантації на збуджуючій частоті лазера 476,5 см-1 
(1), після імплантації на збуджуючій частоті ла-
зера 476,5 см-1 (2), плазмові частоти (*). 
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ОСОБЛИВОСТІ  ЗВ'ЯЗКУ  ДИСПЕРСІЙНИХ  ТА 
ФОТОСТРУКТУРНИХ  ЗМІН  У  ШАРАХ  As40S40Se20 

Досліджено оптичні властивості шарів As40S40Se20 в області прозорості. У рамках моделі Пе-
на проаналізовано зв'язок дисперсійних та фотоструктурних змін у тонких шарах As40S40Se20. 
Показано, що опромінення або відпал призводять до збільшення кількості зв'язків As-S(Se) у 
вказаних шарах внаслідок процесів полімеризації. 

The optical proporties of As40S40Se20 layers are investigated in transmission band. The relation between 
dispersive and photostructive transformations in thin As40S40Se20 layers was analised within Penn model. 
It is shown that irradiation or annealing caused increasing the number of As-S(Se) links in layers. It 
conditioned by polymerization processes. 

На сьогоднішній день дослідження середовищ 
на основі халькогенідних склоподібних напів-
провідників, до яких належить і As40S40Se20, є 
перспективними у зв'язку з можливістю їх широ-
кого практичного використання [1]. Це зумовле-
но високим рівнем фотоструктурних змін у ша-
рах As40S40Se20 та наявністю високої чутливос-
ті даних шарів під час запису оптичних елемен-
тів [2-3]. 

Мета даної роботи полягала у вивченні особ-
ливостей зв'язку дисперсійних та фотоструктур-
них змін у шарах As40S40Se20. 

Шари As40S40Se20 товщиною d=0,5–1,2 мкм 
одержано методом термічного нанесення у ваку-
умі (P~10-3 Па) з наважок на молібденових чов-
никах на скляні підкладинки (мікроскопічне 
скло) при температурі 273 К. Для забезпечення 
однорідності зразків за товщиною використано 
метод планетарного обертання. Швидкість нане-
сення тонких шарів As40S40Se20 контролювалася 
за допомогою кварцових датчиків і складала від 
1 до 9,0 нм/с. До проведення експерименталь-
ного вивчення оптичних властивостей системи 
As40S40Se20–скло, задля запобігання впливові 
електромагнітного випромінювання на зразки, їх 
зберігали у темноті. Пропускання плівок дослі-
джували при нормальному падінні електромаг-
нітного випромінювання у діапазоні 0,3–2,5 мкм 
за допомогою спектрофотометра V-570, JASCO. 

Оптичні сталі тонких плівок As40S40Se20 в об-
ласті прозорості та межі поглинання були отри-
мані згідно з даними по пропусканню методом 
Сванпула (Swanepoel) [4]. 

Cпектральні залежності показника заломлен-
ня n в області прозорості для відпалених тонких 
плівок As40S40Se20 добре описуються в рамках 
одноосциляторної моделі (рис.1). Аналогічні ре-
зультати було одержано для експонованих та ви-
хідних плівок As40S40Se20. Проведений нами ана-
ліз спектральних залежностей n у поєднанні з да-
ними робіт [2-3] дозволив зробити висновок, що 
експонування та відпал призводять до зростання 
показника заломлення у всьому спектральному  

 

 
Рис.1. Залежність (n2-1)-1 від E2 для відпалених ша-
рів As40S40Se20. 
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діапазоні, причому спостерігається зсув межі по-
глинання у довгохвильову область. Еволюція па-
раметрів одноосциляторної моделі (енергії осци-
лятора E0 та дисперсійної енергії Ed) вказує на 
зменшення E0 та збільшення Ed при опроміненні 
або відпалі зразків. Зміни в Ed можна вважати 
індикацією зміни ближнього порядку в плівках 
під впливом відповідної зовнішньої дії. Крім то-
го, опромінення або відпал призводить до збіль-
шення значень оптичної діелектричної сталої 
ε(0) від 5,2 до 5,62 та 5,9 відповідно.  

Кількісний зв'язок дисперсійних та структур-
них змін можна отримати при використанні під-
ходу на основі моделі Пена, описаного у [5-7]. Го-
ловна складність при використанні виразу Пена 
[7] для опису сполук As100-XSX та As40S60-XSeX 
полягає в особливостях будови їх енергетичних 
зон. В As2S3 та As2Se3 існують дві валентні зони, 
що утворені енергетичними станами зв'язуючих 
електронів σ та електронів неподілених пар LP. 
У роботі [8] показано, що у спектрах поглинання 
існує розділення міжзонних переходів, які відпо-
відають цим енергетичним станам. Зробивши 
аналогічні до [9] припущення, що внески оптич-
них міжзонних переходів з двох валентних зон 
до зони провідності є незалежними, вираз для 
опису оптичної діелектричної сталої ε(0) можна 
записати у вигляді: 
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де ALP,σ – коефіцієнти моделі Пена, LPωh  та 
 – плазмові енергії електронів неподілених 

пар LP та зв'язуючих σ електронів, ELP та Eσ – 
відповідні їм положення енергетичних зон.  
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Плазмові енергії електронів неподілених пар 
та зв'язуючих електронів можна розрахувати за 
допомогою виразу: 
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де NLP,σ – густина LP та σ електронів, e та me – 
заряд та маса електрона. 

Можливість застосування співвідношення (1) 
для As2S3 показана в [5-6], де для опромінених 
плівок As2S3 виявлено збільшення зв'язків As-S 
на ∼6 % у порівнянні з неопроміненими. 

Здійснивши елементарні математичні пере-
творення у рівнянні (1) з врахуванням (2), ма-

тимемо: 
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де NM – число молекулярних одиниць As2S(Se)3 
в одиниці об'єму, nLP, nσ – кількість LP та σ елек-
тронів в одній молекулярній одиниці відповідно. 

Як видно з (3), зміна ε(0) під дією опромінен-
ня або відпалу визначається переважно зміною 
числа молекулярних одиниць, у кожній з яких є 
шість As-S(Se) хімічних зв'язків. Критерієм іс-
тинності служить незначна зміна положення ELP 
і Eσ при переході від масивного скла до плівок, 
а також у плівках, що зазнали дії зовнішніх чин-
ників. Проведені розрахунки кількості хімічних 
As-S(Se) зв'язків (Nз=6NM) з врахуванням здійс-
неного припущення дають такі значення густини 
зв'язків для плівок As40S40Se20: 3,4·1022 зв./см3 – 
неопромінені плівки, 3,7·1022 зв./см3 – опроміне-
ні, 3,9·1022 зв./см3 – відпалені плівки. При розра-
хунках для плівки As2S3 використані значення 
ELP та Eσ, які відповідно дорівнюють 4,8 та 9,2 
еВ, а для As2Se3 – 4 та 9,5 еВ. Необхідно також 
відзначити, що можлива зміна положень ELP та 
Eσ у плівках, що зазнали дії зовнішніх чинників 
(положення ефективного осцилятора E0 зміню-
ється на ∼2–5 %), може змінити розрахункові 
значення Nз (NM).  

Збільшення кількості зв'язків As-S(Se) в оди-
ниці об'єму (густини молекулярних одиниць) 
під дією опромінення або відпалу відбувається 
завдяки процесам полімеризації. Це пов'язано з 
наявністю в термічно осаджених шарах великої 
кількості нестехіометричних молекулярних фра-
гментів As4S(Se)4, S(Se)n та ін., концентрація 
яких може досягати ∼30% [10]. Відпал або опро-
мінення призводять до полімеризації молекуляр-
них груп в основній матриці, тому кількість за-
значених вище фрагментів зменшується. Такий 
розгляд узгоджується з даними по комбінацій-
ному розсіянню світла, де зареєстровано зме-
ншення інтенсивності смуг, які відповідають 
наявності нестехіометричних молекулярних 
фрагментів при зростанні величини експозиції 
шарів As40S40Se20 [2-3].  

Автори висловлюють подяку Міністерству 
освіти, молоді та спорту Чеської республіки за 
фінансову підтримку – грант ME 452. 
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ОДНОЕЛЕКТРОННІ  СТАНИ  Mn  У  НАПІВПРОВІДНИКУ  З 
ІДЕАЛЬНОЮ  ПОВЕРХНЕЮ 

Теоретично досліджується енергетичний спектр 3d-домішки в тетраедричному напівпровід-
нику, обмеженому ідеальною поверхнею. Числові розрахунки виконані Mn у CdTe з поверхнею 
[100]. Досліджено основні механізми формування одноелектронних рівнів у забороненій зоні 
напівпровідника. Показано, що у випадку розташування домішки поблизу поверхні відбуваєть-
ся суттєва перебудова її енергетичного спектра. 

Energy spectrum of а substitution transition metal impurity in zinc blende semiconductor with an 
ideal surface is investigated theoretically. Numerical calculations is carried out for Mn in CdTe with 
[100] surface. Main peculiarities of one-electron deep level formation in the forbidden gap of 
semiconductor are determined. It is shown that in the case when the impurity substitutes an atom near 
the surface essential reconstruction of its energy spectrum takes place. 

Властивості дефектів у напівпровідникових 
гетероструктурах вивчені значно менше ніж їх 
властивості в об'ємних кристалах. Основна увага 
приділялась дослідженню заряджених домішок, 
які обумовлюють виникнення мілких рівнів у за-
бороненій зоні напівпровідника. 

Перехідні метали утворюють глибокі рівні 
практично у всіх об'ємних напівпровідниках гру-
пи А2В6. Відомо, що глибокі рівні в таких систе-
мах утворюються внаслідок резонансного роз-
сіювання зонних електронів на станах незаповне-
них 3d-оболонок [1, 2], а не в результаті потен-
ційного розсіювання на домішковому потенціа-
лі, як у випадку звичайних ізоелектронних домі-
шок. Як результат цього – глибокі рівні мають 
d-, а не s- чи p-симетрію, в заборонену зону по-
падають власні d-рівні, а врахування матриці при-
водить до ковалентної гібридизації, що спотво-
рює атомні функції, але не змінює їх точкову си-
метрію. Хоча основні особливості поведінки до-
мішки визначаються власними 3d-орбіталями, а 
не характеристиками матриці, можливі такі спе-
цифічні ситуації, коли електронний спектр мат-
риці починає також суттєво впливати на спектр 
домішки. Як буде видно з подальшого розгляду, 
це має місце у випадку кристала з поверхнею. В 
роботі розглядається випадок різкої границі роз-
ділу напівпровідника з вакуумом, тобто ідеальної 
поверхні. Основні закономірності в поведінці гли-
боких 3d-рівнів на ідеальній поверхні повинні 

Кристал, обмежений ідеальною поверх
можна зобразити як напівбезме

проявити себе і у випадку інших гетероструктур. 

нею, 
жну сукупність 

кр

Тут Np нумерує атомні площини 1≤Np<

Np у
У [3] розвинута теорія глибоких рівнів у на-

 
до

исталографічних площин, паралельних площи-
ні, яка утворює границю розділу напівпровідни-
ка з вакуумом. Для напівпровідника з структу-
рою цинкової обманки, що обмежений ідеальною 
поверхнею, перпендикулярною напрямку [100], 
кожна кристалографічна площина містить атоми 
тільки одного типу (катіони або аніони), причому 
площини різного типу чергуються між собою. 
Виберемо систему координат так, щоб вісь OZ 
була направлена перпендикулярно до площини, 
що утворює границю розділу, і направлена в се-
редину кристала, а осі OX, OY – вздовж векторів 
елементарних трансляцій a1, a2 двовимірної грат-
ки. Тоді рівноважне положення довільного ато-
му надгратки задається вектором  

pkpk
p alallknNR )( τ+τ+= ⊥2211 .      (1) ||+

∞; век-

тор ⊥τ  задає положення атомної площини, а 

||τ  ає положення атома k-типу на площині 

 межах елементарної двовимірної комірки. 

півпровідникових гетероструктурах, зумовлених

pk

задpk

мішками перехідних металів. Обмежуючись 
випадком, коли потенційним розсіюванням порів-
няно з резонансним можна знехтувати, отриму-
ємо рівняння для знаходження енергії Еiγ глибо-
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кого рівня в забороненій зоні напівпровіднико-
вої гетероструктури [3]: 

),(EME γγiγ =ε−                      (2) 
де 

γµ+ε∆+ε=ε Wddγ

=

γµ ,             (3) 

γµγµ=

ε−

γµγµ
=∑γ

WEWG
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WakakW
EM

ak ak

)(

)(

0

.         (4) 

Тут µ нумерує рядки незвідного представлення 
γ; W – кристалічне поле, тобто сумарний потен-

ного сильного зв'язку 
[4]

Функція Гріна системи G0(E) в базисі

ціал іонів матриці і валентних електронів, що діє 
на домішкові електрони і приводить до розщеп-
лення d-станів на t2- і e-рівні; G0(E) – функція Грі-
на бездомішкового кристала з поверхнею; εka – 
зонний спектр кристала. 

Подальший числовий аналіз проведено в рам-
ках методу напівемпірич

. Для напівпровідників групи А2В6 як базис-
ний набір вибирають s-, p-орбіталі кожного атома 
і враховують взаємодію тільки з найближчими 
сусідами. Тоді власні одноелектронні хвильові 
функції кристала записують у вигляді лінійної 
комбінації s-, p-орбіталей сильного зв'язку, цент-
рованих на вузлах R(nNplk) 

∑ ϕ=φ
piN
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Рівняння (2) для знаходження глибоки
рівнів розв'язувалося чисельно. Mγ(E) – визнача-
ли

ої матриці

оких рівнів в об'ємному на-
пів

є, взагалі кажучи, не-
ск

ідеальної поверхні [100]. 
На

 к

ся із співвідношення (4), де власні значення εka 
і власні функції )( aknc piN  бездомішкового крис-

тала, що входять у G0(E), отримані при діагоналі-
зації гамільтонов  кристала. Точки пере-
тину прямих E-εγ з Mγ(E) і дають нам шукані од-
ноелектронні енергії 3d-рівнів у забороненій зо-
ні напівпровідника. 

Співвідношення (2)-(4) нагадують рівняння 
для знаходження глиб

провіднику [1]. Проте є суттєві відмінності. 
Ви-раз для Mγ(E) містить функцію Гріна крис-
тала, проекція якої на локальний базис залежить 
від індекса Np. Тому, взагалі кажучи, енергії 

глибоких рівнів Eiγ повинні залежати від Np, тоб-
то від того, в якій площині кристала знахо-
диться домішка. Друга відмінність зумовлена 
пониженням симетрії при утворенні ідеальної по-
верхні. Так, у випадку утворення ідеальної повер-
хні [100] точкова си-метрія Td кристала зі струк-
турою цинкової обман-ки понижується до C2v. У 
кристалічному полі C2v вироджені t2- і e-рівні 
розщеплюються на t2=a1+ +b1+b2, e=a1+a2. Тому 
індекс γ в (2)-(4) нумерує незвідні представлення 
групи C2v: γ=a1, a2, b1, b2. 

Гамільтонова матриця кристала, обмеженого 
ідеальною поверхнею, ма
інченну розмірність. Тому в числових розра-

хунках для моделювання поверхні застосовують 
метод пластин [5], суть якого в тому, що напів-
безмежний кристал обмежують другою поверх-
нею, індентичною з першою. Система моделю-
ється пластиною з кінцевою шириною, але не-
скінченною в напрямку поверхні. На практиці для 
розрахунку зонної структури поверхні напівпро-
відника необхідно врахувати 12-15 шарів. При 
такій товщині, як правило, хвильові функції по-
верхневих станів  на протилежних границях пе-
рестають перекриватися і енергетичний спектр 
не залежить від кількості шарів, що включають-
ся в розрахунок. 

Розглянемо більш детально особливості утво-
рення в кристалі CdTe 

 кожний атом, що знаходиться на поверхні 
[100], припадає два об'ємні і два обірвані зв'язки. 
Взаємодія між сусідами, а також наявність транс-
ляційної симетрії приводять до того, що дегібри-
дизовані стани, що відповідають обірваним зв'яз-
кам, розщеплюються в зони поверхневих станів 
[5]. Розрахована густина електронних станів, 
спроектованих на певну атомну площину, отри-
мується як уявна частина функцій Гріна (6) і на-
ведена для CdTe на рис.1. Поверхня [100] поляр-
на, тому необхідно розрізняти два випадки в за-
лежності від того, з катіонів чи аніонів склада-
ється поверхня. На фоні об'ємного спектра ви-
никають групи поверхневих зон, які дають піки 
в густині електронних станів. Дані стани позна-
чені на рис.1 через Сi, Аi, в залежності від їх ло-
калізації біля катіонної чи аніонної поверхонь. У 
випадку поверхні, що закінчується аніоном, спо-
стерігаються 5 поверхневих зон. Відмітимо три 
зони, які знаходяться в забороненій зоні 
напівпровідника: С2 – стани (розміщені трохи 
нижче від раю зони провідності), та А2, А3 – 
стани (знаходяться в області краю валентної зо-
ни). 
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Рис.1. Густина електронних  нап відн
ка CdTe (а), спроектова еальну катіонну (б) 

-
ко ились у результаті графіч-
ног

тивих для двох різних типів 
по

Рис.2. Енергії глибоких нів домішки Mn у крис-
талі CdTe, обмеженого ідеальною поверхнею [100], 
в залежності від віддалі до катіонної (а) і аніонної 
(б) поверхонь. 

станів
 

івпро и-
на на ід

і аніонну (в) поверхні. 

Енергії глибоких рівнів, зумовлених доміш
ю Mn у CdTe знаход
о розв'язку рівняння (2). При розрахунку мат-

ричних елементів ми вважали, що домішковий 
потенціал не змінюється порівняно з потенціалом 
для випадку об'ємного напівпровідника. На рис.2 
зображені величини енергій глибоких рівнів для 
різного розташування домішки відносно ідеаль-
ної поверхні катіонного або аніонного типів. Ін-
декс Np нумерує атомні площини в порядку збіль-
шення відстані від поверхні. Np=1 позначає атом-
ну площину, яка формує ідеальну поверхню: для 
аніонної поверхні 3d-домішки можуть заміщува-
ти атоми з парним Np, а для катіонної – з непар-
ним. Зазначимо, що виконані тут розрахунки для 
домішки в об'ємі кристала збігаються з результа-
тами, отриманими в [6] для об'ємного напівпро-
відника CdTe. З наближенням до поверхні (по-
чинаючи з Np=7,8) вироджені (t2 – трикратно, e – 
двократно) глибокі рівні розщеплюються і зсу-
ваються по енергії. 

Аналізуючи рис.2, неважко виділити ряд за-
кономірностей, влас

-10 -5 0 5 10 15
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верхонь. Як для катіонної, так і для аніонної 
поверхні її вплив більш відчутний для t2-станів. 
Для обох поверхонь a2–стани, що походять з е-
станів, практично не змінюють своєї поведінки 
при наближенні до поверхні, а a1-стани дають два 
додаткові рівні, розташовані майже симетрично 
відносно вихідного. Вплив поверхні на перенор-
мування Mt2(E) суттєвіший; особливо істотний 
він для катіонної поверхні (рис.2a), що природно, 
оскільки в цьому випадку домішка знаходиться 
безпосередньо на ідеальній поверхні.  
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Рівні b1, що походять з t2-станів для двох ти
 поверхні виявляють приблизно однакову п
інку (міняют

-
пів о-
вед ь знак у забороненій зоні), тоді 
як 

яють зро-
би

рівні a2, b2 ведуть себе по-різному: для каті-
онної поверхні зсуваються вниз по енергії, а для 
аніонної – вгору. Відповідно рівні a1, b2 зсува-
ються по енергії в протилежному напрямку 
від об'ємного в залежності від типу поверхні. 
Така поведінка зумовлена наявністю на ідеальній 
аніонній поверхні двох розташованих поблизу 
краю валентної зони поверхневих зон (А2, А3 на 
рис.1). Дані зони утворюються в результаті де-
гібридизації аніонних зв'язків і розміщені дещо 
вище, ніж гібридизовані p-стани, які формують 
валентну зону напівпровідника. Крім того, як ви-
дно з рис.1, саме ці зони дають основний вклад в 
спроектовані густини. Це і зумовлює зсув гли-
боких t2-рівнів вгору по енергії: до механізму, 
який формує ці рівні в об'ємі напівпровідника 
(ковалентна гібридизація з електронами валент-
ної зони), додається гібридизація з поверхне-
вими зонами. Для катіонної поверхні густина 
аніонних поверхневих станів несуттєва, тому 
відповідна гібридизація не грає ролі. 

Виконані в роботі числові розрахунки глибо-
ких рівнів домішки Mn у CdTe, у випадку розта-
шування домішки як в об'ємі, так і в області іде-
альної поверхні [100] кристала, дозвол
ти такі висновки. Одноелектронні t2- і e-рівні, 

що обумовлені 3d-центрами в об'ємному напів-
провіднику, для системи, обмеженої ідеальною 
поверхнею, внаслідок пониження симетрії роз-
щеплюються. Величина розщеплення досить не-  

значна, коли домішка розміщена поблизу, але на 
відстані декількох аsтомних площин від поверх-
ні, і різко зростає для випадку розташування до-
мішки безпосередньо на атомній площині, що 
утворює ідеальну поверхню (до 1 еВ). Другим 
важливим моментом для домішок на поверхні є 
можливість реалізації такої ситуації, коли рівні, 
що походять від t2-станів, внаслідок розщеплен-
ня і зсуву по енергії, опиняються нижче, ніж рівні, 
що походять з е-станів, або навпаки. Тобто мож-
лива інверсія одноелектронних рівнів по відно-
шенню до їх взаємного розташування в об'ємно-
му напівпровіднику. Для вивчення питання гли-
бини залягання рівнів необхідно врахувати бага-
точастинкові ефекти. 
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ФІЗИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ШАРІВ  CdTe<O> 

Досліджено структурні, електричні та оптичні властивості шарів, отриманих відпалом на по-
вітрі низькоомних підкладок n-CdTe. Визначено енергетичне положення донорних рівнів, які 
обумовлюють електропровідність шарів та їх оптичне пропускання. 

Structural, electrical and optical properties of layers produced by annealing on air of low resistance 
n-CdTe substrates have been investigated. Energy location of donor levels which stipulate layers 
conductivity and optical translucency has been determined. 

Експлуатація фотоперетворювачів у жорст-
ких умовах (відкритий космос, концентратори 
сонячного випромінювання тощо) вимагає замі-
ни розповсюджених кремнієвих сонячних еле-
ментів (СЕ) діодами на основі інших матеріалів. 
Перспективними з цієї точки зору можуть вияви-
тись бар'єрні структури різного типу, активною 
областю яких є телурид кадмію [1]. Він володіє 
не тільки оптимальною шириною забороненої зо-
ни Eg для перетворення сонячної енергії в елект-
ричну, але й більш високими температурною та 
радіаційною стійкостями порівняно з кремнієм. 
Останні параметри можна значно поліпшити 
шляхом легування матеріалу ізовалентною до-
мішкою (ІВД) [2]. Для телуриду кадмію нею мо-
же бути, зокрема, домішка кисню. Інтерес до ша-
рів CdTe<O> викликаний насамперед тим, що на 
поверхнево-бар'єрних структурах з таким шаром 
уже отримана досить висока ефективність фото-
перетворення [3]. Подальше її збільшення потре-
бує дослідження основних властивостей шарів 
CdTe<O>, чому, власне, й присвячена дана 
робота. 

Проаналізуємо у першу чергу найбільш сут-
тєві риси поведінки кисню у телуриді кадмію. 
Знаходячись в одному ізовалентному стовпчику 
з телуром, кисень заміщує його, а це приводить 
до зміни ефективного заряду зв'язку Q*. Цю від-
мінність прийнято характеризувати параметром 
β*, який визначається співвідношенням [4]  

β*=1− / Q .                 (1) *QCdO
*

TeCd

Тут символами  і  позначено ефек-

тивні заряди сполук CdO і CdTe, які легко визна-
чити за відомими значеннями іонності. Викорис-
товуючи останні, отримаємо для β*≈0,01>0. До-
датна величина β* свідчить про те, що ІВД кис-
ню приводить до додаткової генерації власних 
дефектів акцепторного типу –міжвузольного те-
луру Теі та вакансій кадмію VCd. Відзначимо, що 
концентрація цих дефектів може бути досить 
значною, оскільки сумірна з концентрацією ІВД, 
яка вводиться у базову підкладку [4]. З іншого 
боку, вакансії здійснюють дефокусуючу дію на 
вибитий іонізуючим випромінюванням атом у 
певному кристалографічному напрямку [4]. От-
же, відбувається додаткове розсіяння динамічно-
го краудіону на цих дефектах, у результаті чого 
суттєво зростає радіаційна стійкість матеріалу. 
Мала відміна ефективних зарядів Q  і Q  
не викликає помітної деформації гратки телури-
ду кадмію і, внаслідок цього, не повинна приво-
дити до порушення структурної досконалості 
підкладки. 

*QCdO
*Q TeCd

*
CdO

*
TeCd

1,5 мкм

Разом з тим, відпал приводить до суттєвої змі-
ни морфології поверхні підкладок, що ілюстру-
ється даними рис.1.  

 

а)

0,5 1,0
1,5 мкм

б)

0,5
1,0

 
Рис.1. Мікроструктура поверхонь вихідних (а) та від-
палених (б) кристалів nCdTe. 
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Зауважимо, що проведені у даній роботі дослі-
дження стосуються зразків із модифікованим ша-
ром, СЕ на базі яких забезпечували максимальну 
ефективність фотоперетворення (~13% при 300 К 
[5]). Хімічно оброблена поверхня вихідних зраз-
ків неозброєним оком сприймається як дзеркаль-
на, тоді як відпалена поверхня – матова. Дослі-
дження мікроструктури поверхні проводили за 
допомогою атомно-силового мікроскопу серії 
Nanoscope IIIa фірми Digital Instruments в режи-
мі періодичного контакту ("тапінг" мода) з ви-
користанням кремнієвого зонда, який має раді-
ус заокруглення голки ~10 нм (рис.1). Видно, 
що вихідні кристали характеризуються зернис-
тою поверхнею із латеральними розмірами зе-
рен 6-28 нм та шорсткістю 1,6 нм (рис.1а). По-
верхня відпалених кристалів відрізняється більш 
розвинутим рельєфом (шорсткість 23,1 нм). Зо-
крема, на ній спостерігаються хаотично орієнто-
вані крупномасшабні блоки розміром 800 нм, які 
самі складаються із субзерен розмірами 60-300 нм 
(рис.1б). Для з'ясування причин структурних змін 
необхідно провести окремі дослідження, які ви-
ходять за рамки даної роботи. Це, насамперед, 
стосується вивчення впливу умов відпалу (тем-
пература і час) та параметрів вихідних підкладок 
(тип і величина провідності) на мікроструктуру 
поверхні. 

Дослідження показують, що змін зазнає та-
кож оптичне пропускання зразків, причому особ-
ливо чітко це проявляється у диференціальних 
спектрах. Як видно з рис.2 на кривих Тω є кілька 
максимумів, положення яких визначається пара-
метрами об'єкта досліджень. Для вихідних кри-
сталів характерні дві особливості, які можуть 
бути пов'язані з рівнями з енергіями Е1≈0,05 і 
Е2≈0,08 еВ. Відпал не змінює положення і амп-
літуди піка Е1, тобто не впливає на концентрацію 
цих рівнів. У зв'язку з цим можна допустити, що 
рівні Е1 викликані власними або неконтрольова-
ними домішковими дефектами акцепторного ти-
пу, оскільки пік Е1 – від'ємний. Для донорних 
центрів Е2 і Е3≈0,13 еВ (буде показано у подаль-
шому) піки у спектрах модульованого пропус-
кання є додатними. У першу чергу відзначимо 
різке зменшення амплітуди піка Е2 у спектрах 
відпалених зразків, де він проявляється тільки у 
вигляді невеликої сходинки. Разом з тим, значно 
зростає амплітуда піка Е3, який у вихідних зраз-
ках практично відсутній. Деякі з рівнів, які зу-
мовлюють розглянуті особливості спектрів оп-

тичного пропускання були виявлені також при 
дослідженні температурних залежностей опору R 
між двома омічними контактами, рис.3. 

Як і слід було очікувати, відпалений зразок має 
значно більший опір Rм ніж вихідний Rв (рис.3). 
Це насамперед пов'язано з тим, що ІВД кисню 
генерує власні точкові дефекти Теі та VCd, які 
компенсують електронну провідність базового 
кристала. Знайдемо основні електрофізичні па-
раметри базового кристала, враховуючи, що опір 
матеріалу пов'язаний з його питомою електро-
провідністю σ співвідношенням [6] 

)/exp(~µ)(~ γ1
0

1 kTETenσR d−= −− ,     (2) 
де Ed – енергія іонізації донора, n0 – рівноважна 
концентрація вільних електронів. Показник сте-
пеня γ визначається температурними залежнос-
тями рухливості µ та ефективної густини станів 
у зоні провідності Nc і знаходиться в межах 0-3. 
Як видно з рис.3 експериментальна залежність 
Rм(Т) відпаленого зразка добре описується ви-
разом (2), а знайдені з її нахилу енергії активації 
дорівнюють Ed1≈0,14 еВ і Ed2≈0,33 еВ. 
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Рис.2. λ-модульовані спектри оптичного пропускання 
вихідних (1) та відпалених (2) кристалів n-CdTe 
при 300 К. 
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Рис.3.Температурні залежності опору між двома 
омічними контактами до вихідних (1) та відпале-
них (2) кристалів n-CdTe. 
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Величина Ed1 непогано корелює з положенням 
піка E3 у спектрі пропускання підкладки з моди-
фікованим шаром. Зазначимо, що пік E2 узго-
джується з енергією активації, знайденої з нахи-
лу залежності Rв(Т) вихідного зразка (крива 1 на 
рис.3). 

Проведемо більш детальний аналіз залежності 
Rм(Т), на якій існує характерна точка зламу А. 
Вона відповідає температурі Т0, при якій енергії 
рівнів Фермі Fn і Ed1 збігаються, тобто останні 
повністю іонізовані. У цьому випадку концентра-
ція вільних електронів визначається різницею 
концентрацій донорного Nd1 та компенсуючого 
акцепторного Nа дефектів, тобто 

n0(T0)=Nd1-Na.                        (3) 
З іншого боку, 

n0(T0)=N0exp(-Fn/kT0)=Ncexp(-Ed1/kT0).     (4) 
Оскільки залежність R(T) визначається головним 
чином експоненційним множником, то згідно з 
(2) концентрація електронів при кімнатній тем-
пературі Тк дорівнює 
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Враховуючи те, що модифікований шар компен-
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Положення рівня Фермі при будь-якій темпера-
турі легко знайти з виразу 
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Основні параметри модифікованого шару CdTe 
при 300 К, розраховані за формулами (3)-(7) з ви-
користанням експериментальних значень Ed1≈ 
≈0,14 еВ і Т0=320 К такі: Nd1≈7⋅1014 см-3; Nа≈ 
≈3⋅1014 см-3; n0≈4⋅1014 см-3. 

Оцінимо деякі електрофізичні параметри ви-
хідних кристалів та модифікованих шарів, вихо-
дячи з експериментальних значень R та геомет-
ричних розмірів об'єктів досліджень. Враховуючи, 
що для базових підкладок при 300 К n0≈1017 см-3 і 
µ≈300-500 см2/В⋅с, отримаємо для провідності 
σв=en0µ≈ 5-8 Ом-1⋅см-1. З іншого боку, 

σ=l/(R⋅S),                             (8) 
де S – площа омічних контактів, а l – відстань 
між ними. Підставивши у (8) значення S≈10-2 см2, 
l=10-1 см і R≈2 Ом, отримаємо для σ≈5 Ом-1⋅см-1, 
що узгоджується з σв при µ≈300 см2/В⋅с. Для мо-
дифікованого шару проведемо оцінку S, виходя-
чи з відомих значень l=10-2 см [3], n0≈4⋅1014 см-3, 
R≈8⋅104 Ом, а рухливість вважається такою, що 
дорівнює 300 см2/В⋅с. Розрахунки за формулою 
(8) дають величину S≈10-5 см2, що на три поряд-
ки менше реальної площі омічних контактів. Ця 
суперечність усувається, якщо допустити неод-
норідність вплавлення матеріалу омічного кон-
такту по його площі. Це припущення цілком 
можливе з врахуванням зміни мікроструктури 
поверхні в результаті операції відпалу. Однак 
для остаточного вирішення цього питання 
потрібне проведення окремих досліджень 
процесів міжфазної взаємодії в контактах метал-
телурид кадмію (у першу чергу вплавних) із 
залученням відповідних теоретичних та 
експериментальних методів викладених, 
наприклад, у роботі [7].  
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ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  КОНТАКТІВ  ІТО-pCdTe 

Виготовлені контакти ІТО-pCdTe і досліджені їх основні фотоелектричні властивості. Пока-
зано, що світлові інтегральні характеристики інтерпретуються у рамках надбар'єрного прохо-
дження носіїв заряду при монополярній генерації фотоносіїв. Обговорюються причини відхи-
лення дослідних спектрів фоточутливості від теоретичних. 

The contacts ITO-pCdTe are made and their basic photoelectric properties are explored. It is 
shown, that the light integrated performances are interpreted in frameworks of overbarrier charge 
carriers crossing at monopolar oscillation of photocarriers. The reasons of a diversion of explored 
spectrums of a photosensitivity from theoretical are discussed. 

Поверхнево-бар'єрні діоди на основі телуриду 
кадмію можуть успішно використовуватися для 
перетворення сонячної енергії в електричну. Так, 
зокрема, на контактах Au-nCdTe<O> при 300 К 
в умовах освітлення АМ2 досягнуто ККД≈13% 
[1]. Разом з тим, такі структури мають ряд недо-
ліків, головними з яких є висока вартість та низька 
прозорість золотої плівки. Ці фактори можуть 
бути усунуті шляхом використання як випрям-
ляючого контакту широкозонних провідних ок-
сидів типу SnO2, In2O3 або їх суміші (ІТО). Їм 
притаманні висока прозорість у широкому спек-
тральному діапазоні та відносно низький пито-
мий опір [2]. Крім того, теоретичні оцінки по-
казують, що ККД фотоперетворення контактів 
ІТО-pCdTe може досягати 21% [3]. Однак екс-
периментальні дослідження присвячені здебіль-
шого подібним структурам на основі тонких по-
лікристалічних плівок телуриду кадмію, а їх ККД 
(~7% [4]) далекий від розрахункового. У даній 
роботі вивчаються можливості створення крис-
тальних діодів ІТО-pCdTe та механізми форму-
вання основних фотоелектричних характеристик. 

Зразки і методики досліджень 
ені методом 

Бр

оси

йснювалося при опроміненні лампою 
ро

 характеристика 
(В  описана ви-
ра

Кристали телуриду кадмію вирощ
іджмена і у процесі росту спеціально не легу-

валися. В області кімнатних температур вони ма-
ли слабку діркову провідність, для підвищення 
якої підкладинки розміром 4×4×1 мм3 відпалю-
валися у парі літію. Питомий опір зразків після 

проведення легування складав при 300 К вели-
чину 1-10 Ом⋅см. Випрямляючий контакт ІТО 
створювався методом пульверизації на одну з 
більших сторін підкладинок, підігрітих до 400-
550 °С і хімічно полірованих. Перед виготовлен-
ням омічних контактів бокові грані зішліфовува-
лися, а зразок піддавався додатковому хімічному 
травленню. Ці операції сприяють різкому змен-
шенню втрат поверхневих струмів, які до їх про-
ведення є д ть суттєвими. Омічним контактом 
до p-CdTe служила плівка міді, яка була хімічно 
осаджена на протилежному від випрямляючого 
контакту сторону. 

Вимірювання фотоелектричних характеристик 
діодів зді
зжарювання з вольфрамовою ниткою і кольо-

ровою температурою 2850 К. Потужність випро-
мінювання змінювалася шляхом його послаб-
лення за допомогою набору каліброваних нейт-
ральних світлофільтрів. Для дослідження спект-
рального розподілу фоточутливості використову-
вався монохроматор ДМР-4 з лінійною диспер-
сією у діапазоні 0,5-6 еВ не гірше за 0,025 еВ/мм. 
Еталонним приймачем служив Si-фотодіод із ві-
домим спектральним розподілом абсолютної 
струмової чутливості. 

Результати та їх обговорення 
Відомо, що вольт-амперна
АХ) освітленого діода може бути
зом [3] 
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= 1exp0

 відсічки 

eV   ,          (1) 

де Іp – фотострум, І0 – темновий струм
при V=0, n – коефіцієнт ідеальності ВАХ, який 

мо

визначається механізмом проходження струму. 
Отже, аналіз інтегральних світлових харак-

теристик може дати відповідь на питання про 
жливі механізми їх формування. Для цього ви-

раз (1) зручно перетворити у інший, перейшов-
ши до напруги холостого ходу Voc (при I=0) і 
струму короткого замикання Isc (поклавши V=0). 
Тоді  

 eVoc0 





==
nkT

III scscp

й струм від-

.               (2) 

Тут під  слід розуміти світлови
січки при Vo =0, який може збігатися з І  тільки у 

одн

вираз (2) добре виконується, причому n=1, 
ри

 0
scI

c 0
випадку акових механізмів формування тем-
нового та світлового струмів. Отже, вивчення 
світлових ВАХ дозволяє не тільки встановити 
механізми їх формування, але й визначити спі-
льні та відмінні риси між ними та темновими 
ВАХ. 

Дослідження показують, що для структур ІТО- 
pCdTe 
с.1.Це свідчить на користь надбар'єрного про-

ходження генерованих світлом носіїв заряду. У 
цьому випадку згідно з теорією [3] температурна 
залежність струму відсічки повинна визначатися 
висотою потенціального бар'єра ϕ0, тобто 








 ϕ
−≈

kT
I sc

00 exp .                   

ії, яка визначена 

  (3) 

Залежність (3) виконується на досліді (врізка на 
рис.1), а величина енергії активац
з температурної залежності темнового надбар'єр-

 

I =β⋅L,                          (4) 

и

(2), легко отримати  

ного струму насичення, узгоджується зі значен-
ням ϕ0. Зауважимо, що ϕ0 при кімнатних тем-
пературах не перевищує 0,8 еВ, тобто виконуєть-
ся нерівність ϕ0≤Еg/2 [5]. У зв'язку з цим генера-
ційно-рекомбінаційні процеси у контактах ІТО-
pCdTe несуттєві і струм – надбар'єрний. 

При лінійній генерації фотоносіїв струм ко-
роткого замикання пропорційний рівню освіт-
леності L [3, 5]  

sc
де β – коефіцієнт пропорційності, який не зале-
жить від L. З іншого боку, використавш  вираз 

жності: 
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=

β
00 lnln
scsc

sc
oc

I

LnkT
I

InkTV .         (5) 

Отже, при зазначених умовах для досліджуваних 
діодів повинні спостерігатися такі зале
лінійна Isc(L) та логарифмічна Voc(L). Як видно 

я в

 

з рис.2, вирази (4) і (5) виконуються в експери-
менті в широкому діапазоні зміни L. Тенденція до 
насиченн  залежності Voc(L) при еликих рівнях 
освітлення зумовлена компенсацією потенціаль-
ного бар'єра. Невелике відхилення Voc~ln(L) від 
прямої в області низьких L викликане слабкою 
фотопровідністю високоомних шарів, що прими-
кають до області просторового заряду діода [5]. 

Підвищення температури вимірів приводить
до росту струму короткого замикання, що зумов-
лено зменшенням послідовного опору діода. 
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Рис.1. Залежність струму короткого замикання від 
напруги холостого ходу для контакта ІТО-pCdTe при 
300 К. На врізці - температурна залежність струму 
відсічки .  0

scI
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Рис.2. Залежності струму короткого замикання та 
напруги холостого ходу контакта ІТО-pCdTe від 
рівня освітленості при 300 К.  
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Рис.3. Температурні залежності струму короткого 
замикання та напруги холостого ходу контакта 
ІТО-pCdTe. 
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Рис.4. Спектр фоточутливості контакта ІТО-pCdTe 
при 300 К. На врізці – температурна залежність 
енергії відсічки ћω0. 

Оскільки збільшення струму відсічки 0
scI  (рис.1

чно перевищує зр
) 

зна остання Isc (рис то слід .3), 
огоочікувати зменшення напруги холост  ходу з 

ростом Т. Роль множника kT у виразі (5) при цьо-

му несуттєва через те, що 






 ϕ−
≈

kTscI 0exp . Отже, 

при інших рівних умовах, V ншува-
тися з ростом T, причому  коефі-
цієнт його зміни ocVγ  має бути близьким до ана-

логічного коефіцієнта зміни висоти бар'єра 0ϕγ . 

Це дійсно спостерігається на досліді, а γ ∼ 

∼ 0γ =1,4⋅10-3 еВ/К. 

Спектральний розподіл фоточутливос  
досліджуваних контак

oc повинно
 температу

 зме
рний

ocV

ϕ

ті Sω
тів відрізняється від тео-

рет

им вияснимо найбільш суттєві при-
чини, які зумовлю

. Зауважимо, що освітлення проводилося че-

ичного для ідеального діода, який описується 
виразом [3] 
 

Sω=const/ћω.                         (6) 
 

У зв'язку з ц
ють спостережувані відмінно-

сті

рез шар ІТО, а спектр фоточутливості охоплює 
інтервал енергій між Eg телуриду кадмію та ІТО, 
рис.4. В області фундаментальних переходів (ко-
ли ћω>Eg підкладинки) із врахуванням прямої 
структури зон CdTe, коефіцієнт поглинання αω

ш и
ньої

поверхневих  т і
2

n е

ом, во ною

 
швидко зростає аж до 105 см-1 [6]. Це приводить 
до різкого зменшення ефективної глибини про-
никнення світла, тобто 1−

ωα ≤0,1 мкм. Отже, біль-
ша частина квантів поглинається в поверхнево-
му арі, де домінують процес  поверхневої ре-
комбінації. Швидкість остан  залежить від па-
раметрів  центрів а їх концентрац ї, 
яка більша від 1013 см-  навіть для ідеальних діо-
дів Шоткі на CdTe [5]. Дослідження показали, 
що високоенергетичне "крило" кривої Sω для кон-
тактів ІТО-pCdTe більш пологе, ніж для бар'єрів 
ІТО- CdTe. Одн  з найбільш вірогідних пояснень 
цієї відмінності може бути таким. Оcкільки на-
несення ІТО відбувається при відносно високих 
температурах, то не виключається можливість 
процесів дифузії його компонент. При цьому слід 
враховувати, що в CdTe кисень є акцептором, 
індій – донор а оло – амфотер  доміш-
кою. У pCdTe індій утворює тонкий компенсо-
ваний n-шар. У результаті чого межа поділу від-
даляється від поверхні, а вплив останньої змен-
шується. Товщина n-шару напевно мала, оскільки 
чутливість структур ІТО-pCdTe при ћω≥1,8 еВ 
досить велика, рис.4. Низька чутливість у цій 
області енергій фотонів контактів ІТО-nCdTe, ма-
буть, викликана високою концентрацією поверх-
невих дефектів, які генеруються при нанесення 
оксидної плівки. Побічним підтвердженням цьо-
го є помітно вищі значення Sω при цих самих ћω 
у діодів Au-nCdTe, які попередньо не проходять 
стадію окислення [5]. Для остаточного вирішен-
ня цього питання необхідні дослідження, які ви-
ходять за рамки даної роботи. 

Наявність чутливості в області ћω<Eg телу-
риду кадмію зумовлена поглинанням фотонів по-
верхневими та (або) об'ємними центрами. Вплив 
перших підтверджується результатами порівнян-
ня спектрів контактів ІТО на базі p- та nCdTe. 
Зауважимо, що підкладинки мають низькоенер-
гетичний звал кривої Sω діодів ІТО-pCdTe знач-
но крутіший, ніж для ІТО-nCdTe, і обривається 
при більших ћω. Даний факт у поєднанні з більш 
високою короткохвильовою чутливістю є свід-
ченням меншої концентрації поверхневих рівнів 
у матеріалі p-типу. Дослідження температурних 
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залежностей Sω(ћω) показує, що Т головним чи-
ном впливає на низькоенергетичне "крило". За-
лежність відсічки ћω0(Т) практично відслідковує 
залежність Eg(Т), оскільки температурні коефі-
цієнти 

0ω
γh  та 

gEγ  близькі між собою. При 

великих ивість практично не зале-

ператури на параметри поверхні, зокрема, на кон-
центрацію та енергетичний розподіл поверхне-
вих дефектів. 

Висновки 
Отже, показана

 ћω фоточутл
жить від Т, що свідчить про слабкий вплив тем-

 можливість створення випрям-
ляю ур ІТО-pCdTe, які володіють низ-
кою

вій підтримці 
Мі

чих структ
 цінних для практики фотоелектричних вла-

стивостей. Разом з тим, низький ККД фотопе-
ретворення (~5% при 300 К) обмежує їх вико-
ристання як сонячних елементів. Це зумовлено, 
головним чином, низькими напругою холостого 
ходу та коефіцієнтом заповнення навантажуваль-
ної характеристики. Тому подальші досліджен-
ня повинні бути спрямовані на пошук техноло-
гій поліпшення саме цих параметрів. Найбільш 
перспективними для розв'язання даної задачі на 
наш погляд, можуть бути такі методи. Перший 
з них полягає у модифікації поверхні підкладин-
ки, яка приводила б до утворення тонкого і-ша-
ру, що у свою чергу сприяє значному поліпшен-
ню експлуатаційних параметрів фотоперетворю-
вачів [1]. Другий метод вимагає вибору опти-
мальних умов відпалу готової структури для 
отримання низькоомного приповерхневого n-
шару. Зауважимо, що розглянуті вище шляхи 
зовсім не виключають використання просвітлюю-
чого покриття, пасивації поверхні, типу конструк-
ції приладу та інших відомих способів підвищен-
ня ККД фотоперетворення [2, 3]. 

Робота виконана у рамках українсько-поль-
ського співробітництва при частко

ністерства освіти і науки України (проект 
2M/233-99). 
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ОСОБЛИВОСТІ  КЕРУВАННЯ  ПАРАМЕТРАМИ   
ПРОЦЕСУ  ВИРОЩУВАННЯ  ОДНОРІДНИХ  КРИСТАЛІВ  

ТВЕРДИХ  РОЗЧИНІВ 

Проведено аналіз, розрахунки та програмування параметрів процесів вирощування однорід-
них за складом монокристалів напівпровідникових твердих розчинів методами спрямованої 
кристалізації і зонної плавки за один прохід: коли швидкість руху фронту кристалізації знахо-
диться в межах 0,1-1 мм/год. Показано що в цих технологічних умовах доцільно програмувати 
тільки зміну довжини розплавленої зони. 

It has been саrried out the analysis, calculations and programming of parameters of growing 
processes of semiconductor solid solution monocrystals, homogeneous on composition, by the 
directed crystallization and zone melting methods during one passage: when velocity of crystallization 
front motion is 0,1-1 mm/hour. It is shown that in these technological conditions it is expediently only 
to programme the change of melted zone length. 

При вирощуванні однорідних і структурно 
досконалих монокристалів твердих розчинів за-
стосовуються малі швидкості руху фронту крис-
талізації в межах 0,1-1 мм/год. Для одержання 
злитка довжиною 200 мм у середньому необхідно 
40-50 діб неперервної стабільної роботи техно-
логічної апаратури. Тому застосування методів 
зонного вирівнювання, які звичайно дають досить 
однорідні злитки, в цьому випадку утруднено. 
При цьому потрібно врахувати також, що зонне 
вирівнювання більш ефективне при значеннях 
коефіцієнта сегрегації k0<<1 або навпаки k0>>1. 
У випадку неперервних твердих розчинів напів-
провідникових систем величина k0 не набагато 
відрізняється від 1 (як правило знаходиться в ме-
жах 0,2≤k≤5). Тому тут необхідні методи, які до-
зволяють вирощувати монокристали однорідні за 
складом з одного циклу спрямованої кристаліза-
ції або зонної перекристалізації. В такому випад-
ку виникає задача визначити кінетичні, термічні 
і кількісні умови росту, які забезпечують як об'-
ємну, так і локальну мікрооднорідність складу 
в більшій або достатньо великій частині виро-
щуваного злитка. Як звичайна спрямована кри-
сталізація, так і однопрохідна зонна плавка 
через розплав не можуть дати рівномірного 
розподілу компонентів вздовж злитку внаслі-
док відмінності у складі в рівноважних точках 
ліквідусу і солідусу на коноді Т-Х діаграми ста-
ну, в якій існує твердий розчин. 

Враховуючи вищесказане, для вирощування 
однорідних кристалів через розплав у закритих 
контейнерах, що необхідно у випадку великого 
тиску парів компонентів, доцільно застосувати 
методи програмування зміни параметрів проце-
су вирощування. 

Задача полягає в тому, щоб розрахувати ділян-
ку вирощуваного кристала, де співвідношення 
С/С0 буде забезпечуватись завданим або постій-
ним за рахунок зміни параметрів системи і рос-
ту: кількості розплаву, його складу, швидкості 
кристалізації. Тут С0 і С відповідно – концентра-
ція домішки (кількість компонента) у твердій од-
норідній полікристалічній фазі після закалки роз-
чину та в злитку після спрямованої кристалізації 
чи зонної плавки. Спочатку проведені розрахун-
ки для коефіцієнта розподілу k=С/С0>1, що, на-
приклад, відповідає коефіцієнту сегрегації для 
кадмію в системі CdTe-HgTe або для цинку в сис-
темі ZnSb-CdSb.  
Аналіз випадку нормальної кристалізації 
Бартон, Прім і Сліхтер [1] вказали, що для 

одержання нормального розподілу домішки не-
обхідне поступове зниження швидкості росту. 
При цьому ними розглянуто випадок k<1. Вико-
ристаємо вираз для ефективного коефіцієнта сег-
регації k [1] і проведемо розрахунок для k>1: 

,
)/exp()( Dfkk

k
k

δ−−+
=

00

0
1

             (1) 

де f – швидкість росту кристала, δ – товщина ди-
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фузійного шару та D – коефіцієнт дифузії в роз-
плаві, k0 – рівноважний коефіцієнт сегрегації. При 
загальній довжині контейнера із матеріалом, що 
дорівнює одиниці, зв'язок закристалізованої час-
тини злитку g із k задається формулою 
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Для програмованого росту кристала з постій-
ним складом потрібно, щоб С/С0=const, тобто 
С/С0 на якійсь ділянці кристала не повинно за-
лежати від g. Продиференціювавши (2) і позначи-
вши початкову і проміжні закристалізовані час-
тини злитка через g1 і відповідно g2, використо-
вуючи (1), одержуємо 
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1 ]                (3) 

де f1 і f2 – швидкості руху фронту кристалізації 
на початку і в процесі програмування. Із аналізу 
рівняння (3) витікає, що для g1<g2 необхідно, щоб 
f1>f2. Тому спрямуємо f2 до 0 і одержимо 
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1                    (4) 

що збігається із виразом для програмованого рос-
ту [1] при k<1. Звідси випливає, що ділянка про-
грамованого росту для k>1 одержується також 
шляхом зниження швидкості росту. Оскільки ме-
жі зміни швидкості невеликі, то згідно з (1) бу-
дуть спостерігатись і невеликі зміни ефективно-
го коефіцієнта сегрегації. 

Із аналізу формули (4) випливає, що С/С0=k 
тільки при g2=0. Використовуючи (4), ділянку 
програмованого росту ∆x можна визначити як  

∆x=(1-g1)[1-exp(f1δ/D)].                 (5) 
Програмований ріст із заданим С/С0 можливий 
тільки для частини злитка ∆x, коли в затверділій 
частині злитка g1 встановиться склад С/С0=k. При 
проведенні розрахунків із використанням (5), па-
раметра δ/D і коефіцієнта сегрегації k0 задава-
лись відповідно ряд фіксованих значень 10 с/мм, 
100 с/мм, 1000 с/мм, 2, 3, 4, а швидкість зміню-
валась від значень 0,1 мм/год до 5 мм/год. Тобто 
використовувались найширші межі можливої 
зміни вказаних параметрів у випадку спрямова-
ної кристалізації твердих розчинів. Встановлено, 
що g1 мало залежить від δ/D і змінюється не біль-
ше ніж, на 4-6 %, k0 змінюється на 15-20 %, а g1 
досягає половини довжини початкової загрузки 
матеріалу в контейнері. При всьому вищеописа-
ному ділянка програмованого росту із фіксованим 
складом не перевищувала 1 % довжини злитка. 

Аналіз показав, що ділянки із C/С0=0,9 або 1,1 
складають не більше 2-3 % від довжини злитка.  

У результаті проведених досліджень і розра-
хунків був зроблений однозначний висновок, що 
при швидкостях кристалізації 0,1≤f≤5 мм/год і 
k≥2, (що має місце для росту кристалів твердих 
розчинів типу CdxHg1-xTe, CdxZn1-xSb та ін. і при 
програмованій швидкості росту) ділянка постій-
ного заданого складу не перевищує 2-3 % від 
довжини злитка й із зниженням швидкості рос-
ту зменшується. Тому метод спрямованої крис-
талізації не може бути рекомендований для ши-
рокого і тим більше промислового застосування 
для одержання однорідних за складом кристалів 
твердих розчинів CdxHg1-xTe та CdxZn1-xSb у зви-
чайних умовах при дії сил гравітації. 

Аналіз випадку зонної плавки 
У випадку зонної плавки можлива зміна як 

швидкості росту, так і довжини зони l. Знайдемо 
вираз для С/С0 у залежності від х, k і l. Викори-
стаємо рівняння зонної плавки [2, 3] 

,0CN
l
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==                        (6) 

де N(х) – кількість домішки в зоні при будь-якій 
її віддалі х від початку контейнера. Вважають, що 
для спрощення ширина зони дорівнює одиниці. 
Розв'язок рівняння (6) має вигляд: 
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де dx2-dx1=dl – зміна довжини зони при її русі. 
Розв'язок (7) при очевидній умові N(х)=Cl/k і по-
чатковій умові N0=C0l0 має вигляд: 
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Позначивши γ=С0/С і враховуючи, що для ді-
лянки програмованого росту відношення γ не 
повинно залежати від х, продиференціювавши (8) 
по х, одержимо рівняння, яке дає залежність між 
k, l і довжиною перекристалізованої частини. 
Вводячи позначення k/l=W і враховуючи, що 
С/С0=γ/W після нескладних обчислень одержимо 
диференційне рівняння 
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 Особливості  керування  параметрами  процесу  вирощування  однорідних  кристалів  твердих  розчинів 

)( 12 −γ=γ W
dx
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Його розв'язок 

,
)( γ−+

γ
==

1xAl
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де А – постійна інтегрування, яка визначається за 
відомими параметрами із рівняння (10) для по-
чатку (або кінця) програмованого росту, а саме 

),( γ−′−
′
γ′
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де штрихи відповідають значенням l, k і x на по-
чатку програмованого росту і k визначається за 
відомою швидкістю із формули (1). Якщо γ>1, то 
із (11) видно, що А>0. Оскільки ліва частина в (10) 
додатна, то й права – теж додатна. По-перше, па-
раметр А>[x(1-γ)], по-друге, із вигляду функції 
(11) зрозуміло, що з ростом х росте k/l. Звідси ви-
тікає, що для процесу зонної перекристалізації 
через розплав необхідно зменшувати довжини 
зони l або збільшувати k. Розглянемо ділянку із 
С/С0→1. Початок програмованого росту х′ наста-
не, коли С/С0 досягне заданої величини. Коорди-
нату x′ початку програмованого росту визначимо 
із загальноприйнятої формули [2, 3]  
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яка одержується із (8) при постійних k і l. Тому, 
із самого початку зонної плавки при незмінних 
f і l маємо 
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а ділянку програмованого росту ∆х визначимо 
із (10) і (11)  
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де подвійний штрих відповідає кінцю процесу 
програмованого росту.  

Аналогічно випадку спрямованої кристаліза-
ції у випадку зонної плавки проведені розрахун-
ки за формулами (13) і (14). Була складена про-
грама для визначення початку ділянки програ-
мування x′ і величини самої ділянки ∆х. Вибіркові 
результати розрахунків наведені в табл. 1 (де l1, 
l2 – початкова і кінцева довжина зони в мм, f – 
швидкість її руху в мм/год, С0, С(х) – відповідно 
початкова і проміжна концентрація домішки, δ – 
товщина дифузійного шару в мм, D – коефіцієнт 
дифузії в с/мм2, k – коефіцієнт сегрегації домішки,  

∆х – ділянка злитку із заданим складом в мм, х′ – 
ділянка злитка до початку програмування пара-
метрів зонної плавки в мм). Із даних розрахунку 
виходить, що варіювання довжиною зони l у ме-
жах, які реально застосовуються, змінює ділянку 
програмованого росту в 10-103 разів. При цьому 
х′ змінюється незначно, пропорційно зменшенню 
k0 збільшується ∆х. Розрахунки визначення впли-
ву швидкості руху зони на x′ і ∆х показали, що 
ним можна знехтувати в межах швидкостей, які 
застосовуються для кристалізації твердих розчи-
нів (0,1 мм/год≤f≤5 мм/год), що нами і застосо-
вується при вирощуванні монокристалів твердих 
розчинів. 

Із вищенаведеного випливає, що при цілком 
припустимих параметрах росту, єдиним допусти-
мим для реалізації є програмування довжини роз-
плавленої зони. Наприклад, при γ=1,01, l′=30 мм, 
l′′=15 мм і k0=2 ділянка програмованого росту для 
f=0,3 мм/год може досягати до 5000 мм, при цьо-
му х′ (ділянка до початку програмування) в за-
лежності від інших параметрів, не перевищує 
30-60 мм. При тих самих параметрах δ/D змен-
шення k0 суттєво збільшує ∆х. Тому в основу 
практичної реалізації керованих методів вирощу-
вання кристалів твердих розчинів було покладе-
но керування довжиною розплавленої зони. 

Оскільки найчутливішим параметром росту є 
довжина зони l, то її найменша зміна буде суттє-
во впливати на однорідність вирощуваного крис-
тала в макро і мікромасштабах. Тому була про-
ведена оцінка впливу малих періодичних змін 
довжини і складу в зоні, які виникають у техно-
логічних процесах за різних причин. При цьому 
доцільно зазначити, що мікронеоднорідності бу-
дуть особливо суттєво впливати на ефективну ма-
су і відповідно рухливості носіїв заряду поблизу 
безщілинних складів CdxHg1-xTe та вузькощілин-
них складів CdxZn1-xSb. Тут буде відбуватися 
усереднення, яке перешкоджає прояву екстрема-
льних параметрів. У підтвердження цього, можна 
навести факт досягнення в наших зразках значно 
більших рухливостей електронів у CdxHg1-xTe 
(µn80К=2⋅106 cм2/В⋅с), ніж в одержаних іншими 
дослідниками. 

Позначивши мінімальний розмір довжини зо-
ни l0, максимальний l1, можна записати 

,






 −
−=

L
ll

xll 01
1                       (15) 

де L – відрізок, який закристалізувався під час 
одного проходу зони зі зміною її довжини. 
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Таблиця 1. Взаємозв'язок параметрів зонної плавки і складу кристала, отриманого після зонної переплавки злитка з 
твердого розчину (вибіркові результати) 

k=2 k=3 k=4 l1 l2 f γ=C(x)/C0 δ/D 
∆х х′ ∆х х′ ∆х х′ 

10 0,01 22,4 0,01 18,4 0,01 15,3 
100 0,02 22,4 0,16 18,4 0,18 15,3 

15 15 0,3 1,05 

1000 1,2 22,5 1,6 18,6 1,8 15,6 
10 52,5 29,9 35 24,5 26,0 20,4 

100 52,6 29,9 35,2 24,6 26,5 20,5 
20 15 0,3 1,05 

1000 54,0 30,0 37,2 24,8 28,7 20,7 
20 15 0,6 1,05 10 52,5 29,9 35,0 24,6 26,3 20,5 

    100 52,8 29,9 35,4 24,6 26,7 20,5 
    1000 55,8 30,1 39,4 25,0 31,2 21,1 

20 15 0,3 1,01 10 252,5 46,0 168,4 35 126 28,5 
    100 253,3 46,0 169 35 127 28,5 
    1000 260,5 46,2 179 35 138 29 

30 15 0,3 1,01 10 757 69 505 53 379 42,8 
    100 759 69 507 53 380 42,9 
    1000 769 69,4 521 53 397 43,6 

20 15 0,3-0,1 1,05 10 52,5 29,3 35,0 24,6 26,3 20,4 
    100 52,6 30 35,1 24,6 26,4 20,5 
    1000 53,7 30 36,6 24,8 28 20,7 

Використовуючи (15) і провівши відповідні оцін-
ки, одержимо, що періодична зміна зони l1-l0 при-
водить до відносної зміни концентрації пропор-
ційно відношенню (l1-l0)/l0, що й спостерігається 
на експерименті при вертикальних та горизон-
тальних методах вирощування зонною плавкою. 

Проведений також розрахунок умов росту і 
визначені критичні параметри для зонної плавки 
із заданою початковою загрузкою для визначення 
умов одержання постійного розподілу складу по 
всій довжині злитка. 

Нехай l – довжина зони, яку будемо вважати 
постійною. Задамо на злитку від його початку на 
віддалі l концентрацію домішки C0, а на решті 
частині C1, причому C1=C0k. Визначимо N(x) – 
кількість домішки в зоні при будь-якому х – від-
далі в злитку від кінця зони. При х=0, N(x)=N0 
зміна N(x) визначиться рівнянням 

1CN
l
k

dx
xdN

=+
)( .                 (16) 

Розв'язок цього рівняння із врахуванням почат-
кових умов N0=C0l, при х=0 має вигляд 

+−−= )/exp()( lkx
k
lC

k
lCxN 11  

)/exp( lkxlC −+ 0 .                 (17) 
Враховуючи те, що кількість домішки (компо-

нента) в зоні при будь-якому х визначається у ви-
гляді 

k
lxCxN )()( =                     (18) 

і що С1=С0k, перетворимо (18) у вигляді С(х)=С1. 

Це означає, що концентрація в перекристалізо-
ваній частині повинна бути постійною і рівною 
концентрації в основній загрузці. Склад розплаву 
цільової загрузки повинен точно дорівнювати 
складу рідкої фази, яка відповідає на Т-Х діагра-
мі стану твердій фазі С0 і відповідно складу крис-
тала, який потрібно виростити, пройшовши роз-
плавом цільової загрузки через весь початковий 
полікристалічний злиток того ж складу С0. Най-
менші відхилення кількості розплаву в зоні в цьо-
му процесі приведуть до зміни концентрації у 
кристалі, що формується. Критичність парамет-
рів зони залишається в силі і у випадку зонної 
плавки через розчин-розплав. 

Висновки 
Однорідні за складом монокристали напів-

провідникових та інших твердих розчинів, які ви-
рощують методом однопрохідної зонної плавки 
на загальновживаних низьких швидкостях руху 
фронту кристалізації f=0,1-1 мм/год можна одер-
жувати шляхом зміни довжини розплавленої зо-
ни. Показано, що при цих швидкостях зміна па-
раметрів спрямованої кристалізації не приводить 
до одержання однорідного за складом злитка. 
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ЕЛЕКТРОННИЙ  ПРИСТРІЙ  ДЛЯ  СТВОРЕННЯ  СТІЙКИХ 
МЕТАЛЕВИХ  КОНТАКТІВ  ДО  НАПІВПРОВІДНИКОВИХ  

ПРИЛАДІВ  ЗА  ДОПОМОГОЮ  ЕЛЕКТРОЛІЗУ 

Побудовано та випробувано генератор імпульсів із керованою амплітудою, протяжністю і 
шпаруватістю. Його вихідний підсилювач імпульсної напруги містить 100% зв’язок у результа-
ті дії якого параметри імпульсної напруги на електролітичній комірці не залежать від величини 
струму. Наведена принципова схема і показано, що задані імпульси напруги на електролітичній 
комірці будуть діяти тільки у випадку потужного їх підсилення. Встановлено, що при накла-
данні імпульсу напруги на комірку сила електролітичного струму асимптотично зменшується. 

It had been constructed and approved the generator of rectangular impulses and powerful output 
amplifier. A principled scheme is given and it is shown, that rectangular impulses on electrolytic cell 
will act only in case of powerful amplifier. It has been elaborated devise control panel and shown, that 
current strength at voltage impulse imposition decreased. 

Одержання покриттів різними мета ами вико-
ристовується для воре я стійких, вердих і 
надійних електричних контактів у діодах, тран-
зисторах тегральних і фо лектронних пр -
дах, а також для захисту виробів від корозії, для 
надання їм гарного зовнішнього вигляду. Такі 
покриття одержують методом напилення та виді-
лення металів за допомогою електролізу. Остан-
ній метод широко викорис вується в омис-
ловості для одержання металевих покриттів, які 
майже завж и складається з одного металу або 
шарів декількох окремих металів чи їх сплавів. 
Шляхом електролізу при постійному струмі з 
використанням певного складу електроліту мож-
на одержати сплави металів. Але такий метод має 
ряд недоліків, серед яких найважливішими є ви-
сокі вимоги до складу електроліту. Це вимагає 
частого хіміко-аналітичного визначення його 
складу і відповідної його корекції, на що витра-
чається багато часу, реактивів і коштів. При цьому 
одержати сплав заданого складу дуже важко. 

л
ст нн т

, ін тое ила

то пр

д

Багато складнощів при електролізі вдається 
уникнути, коли виділення металу проводити ім-
пульсним струмом. На відміну від способу, опи-
саного у [2, 3], де через електролітичну комірку 
пропускають постійний струм, що періодично 
змінює свій напрям, у побудованому нами при-
ладі блочна схема якого подана в [1], на комірку 
накладаються прямокутні імпульси заданої по-
лярності і стабільної амплітуди від регульованого 

рівня початкової напруги U1 (рис.1). Тривалість 
імпульсів (τ1) і проміжків часу (τ2) між ними ре-
гулюються в межах від 0,1 мс до 5 с. 

Принципова схема приладу (рис.2) розроблена 
на основі вдосконаленої, описаної раніше, блок-
схеми [1]. Генератор трикутних коливань (рис.2) 
приладу використовує три логічних елементи 
АБО-НІ інтегральної схеми К561 ЛЕ5. Це дозво-
ляє регулювати частоту трикутних коливань за 
допомогою потенціометра R2. 
 U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Графік зміни напруги на комірці і струму, 
який проходить через неї 
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Операційний підсилювач DA1 виконує функ-
цію компаратора напруги трикутної форми з ве-
личиною сталої напруги, заданою потенціомет-
ром R7, що дозволяє змінювати поріг спрацюван-
ня компаратора, тобто регулювати величину про-
міжків часу τ2 (рис.1). Оскільки DA1 працює в 
ключовому режимі, на виході компаратора одер-
жують імпульси прямокутної напруги, стабіль- 
ної амплітуди U1-U2 і протяжності τ2. Величина 
проміжків часу τ1 між імпульсами прямокутної 
напруги визначається різницею часу між пері-
одом коливань T на виході генератора і вели-

чиною τ2. Короткочасні імпульси, одержані після 
диференціювання цієї напруги, передаються на 
осцилограф для синхронізації його роботи. Гене-
ратор живиться стабілізаторами DA 3 і DA 4. 

Початковий рівень напруги, що подається на 
вихідний операційний підсилювач DA2, регулю-
ється потенціометром R12. На вході цього ж під-
силювача вона додається до імпульсної напруги, 
знятої з потенціометра R14. Тому на виході підси-
лювача DA2 з'являються імпульси напруги зада-
ної амплітуди, протяжності і шпаруватості, що 
використовуються для проведення електролізу. 
 

Рис.2. Принципова схема генератора.   
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Схема пульта керування приладом наведена 
на рис.3. Імпульси з DА2 (рис.2) через магазин 
RST стандартних безіндукційних опорів Р33 по-
даються на електролітичну комірку Cel. Поляр- 
ність накладеної на комірку напруги можна змі-
нювати за допомогою тумблера SA5. Для припи-
нення електролізу використовується тумблер 
SA4, який заміщує електролітичну комірку резис-
тором R3. Це дозволяє продовжити нормальну ро-
боту підсилювача DА2 у відсутності електролізу. 

При переведенні перемикачів SA3.1 і SA3.2 
(вони перемикаються одночасно) в положення 
"0" на екрані осцилографа з'являється "нульова" 
горизонтальна лінія, яка використовується для  

калібрування екрана осцилографа по напрузі. При 
переключенні перемикачів у положення "U" 
або "А" на екрані появляються відповідно зале-
жність зміни в часі напруги на комірці (рис.1а) 
або на виході підсилювача DА2. В положенні "К" 
на входи осцилографа і цифрового вольтметра 
подається стабілізована напруга з поділювача R1. 
При цьому на екрані осцилографа появляється 
горизонтальна лінія, віддаль між якою і "нульо-
вою" лінією прямо пропорційна напрузі, знятій з 
R1. Остання вимірюється цифровим вольтмет-
ром V. Такий спосіб вимірювання дозволяє ви-
значити величину напруги, яка прикладена до 
комірки. 
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Рис.3. Схема блоку керування роботою приладу. 
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При переключенні перемикачів SA3.1-SA3.2 
в положення "І" на осцилограф подається напруга 
з кінців магазину стандартних опорів RST. Тому 
на екрані осцилографа з’являється крива зміни 
в часі величини струму, який проходить через 
комірку (рис. 1,б). 

У даній роботі проведено дослідження впливу 
величин напруг на від’ємному електроді на про-
цеси, що відбуваються на ньому. Для цього був 
використаний стандартний у такому випадку 
електроліт складу: 

NiSO4 – 200 г/л 
H3BO3 – 30 г/л 
NaCl – 10 г/л 

його рН знаходився в межах 4,4÷4,6. Були вико-
ристані нікелеві електроди: анод площею 14,0 
см2, катод – 0,63 см2. Дослідження проведено 
при температурі 20 °С. 

Прилад, запропонований в праці [3] по дослі-
дженню імпульсного електролізу [2], дає значне 
спотворення осцилограм напруг і сили струмів, 
які проходять через електролітичну комірку че-
рез повільне наростання напруги на комірці, що 
викликано інтегруючою дією RC ланцюжка (опір 
навантаження RST комірки x ємність C подвійного 
електричного шару на межі електрод-розчин). Це 
зумовлює спотворення кривих зміни величин 
струмів у часі. Причиною вищезгаданих ефек-
тів є недостатня густина вихідного струму дже-
рела імпульсної напруги і відсутність зворот-
ного зв’язку. Тому у розробленому і побудова-
ному нами приладі використано потужній вихід-
ний підсилювач на інтегральній схемі TDA 1514 
(рис.2), який може підтримувати під час елек-
тролізу задану величину напруги прямокутних 
імпульсів при величинах сили струмів до 6 А. 
Його 100%-й зворотний зв’язок (d) від електро-
літичної комірки до інвертуючого входу підси-
лювача DA2 обумовлює наявність таких самих 
за формою прямокутних імпульсів напруги на 
комірці як і на вході цього ж підсилювача. То-
му форма кривих зміни напруги на комірці і си-
ли струму, що проходить через неї (рис.1) від-
різняються від відповідних кривих, наведених 
на рис.1 праці [3], на яких згладжені імпульс-
ні струми заряду і розряду подвійного електрич-
ного шару в моменти різкої зміни напруги на 
комірці. 

Відсутність спотворень прямокутних імпуль-
сів напруги, накладених на електролітичну ко-
мірку (рис.1), знятих на побудованому прила-
ді, свідчить про достатню потужність підсилю-

вача DA2 (рис.2), яку вимагають умови даного 
електролізу, і належну роботу компенсатора на-
пруги на опорі навантаження комірки. 

Зазначимо, що при величинах напруг на комі-
рці, при яких не відбувається виділення металу 
на катоді, амплітуди негативних і позитивних 
імпульсів струму, зсунутих на величину τ2, симе-
тричні по відношенню до нульової лінії струму. 
Це можна пояснити однаковими величинами за-
рядів, затрачених на зарядку і відповідно на роз-
рядку подвійного електричного шару на поверх-
ні малого електрода, зануреного в електроліт. 
Коли величина прикладеної напруги U2 викли-
кає протікання електрохімічної реакції виділення 
металу (нікелю) при використанні наведеного 
вище електроліту, то від'ємні імпульси струму 
зростають (пунктирна лінія на рис.1б). 

В імпульсному режимі початок виділення ні-
келю відбувається при більш від'ємних потен-
ціалах, ніж під час електролізу при постійному 
струмі. Виявлено, що величина І-min при зрос-
танні τ1 асимптотично зменшується до вели-
чини сили струму при електролізі на постійному 
струмі. Ці спостереження здійснені при протя-
жностях імпульсів напруги τ1=τ2=10 мс. При бі-
льших їх величинах струми I+min та I-min а та-
кож I+max та I-max зменшуються за абсолютною 
величиною. Це можна пояснити збідненням при-
електродного шару на іони, які беруть участь в 
електродному процесі.  

Використання побудованого приладу показа-
ло, що маса осаджуваного металу в умовах імпу-
льсного режиму залежить від амплітуди, часто-
ти, шпаруватості імпульсів, потужності джере-
ла напруги, величин проміжків часу катодної і 
анодної поляризацій електродів тощо. Великий 
вплив має склад електроліту, концентрація іонів 
у розчині, їх властивості, зокрема потенціали їх 
виділення, опір розчину тощо. 
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ОПТИЧНІ  ФІЛЬТРИ  І  СПЕКТРОМЕТРИЧНІ  ЕЛЕМЕНТИ  НА 
ОСНОВІ  ВАРИЗОННИХ  СТРУКТУР  CdHgTe 

Розраховані і експериментально досліджені спектральні залежності оптичного пропускання 
T(hν) та варизонної фотоерс Е(hν), які спостерігаються при послідовному скануванні вузьким по-
ліхроматичним променем вздовж косого зрізу варизонної структури (ВЗС). На прикладі CdHgTe-
ВЗС показано, що такі зрізи можуть використовуватись як оптичні фільтри і спектрометричні 
елементи у спектральній ІЧ-області λ=0,85-12 мкм. 

It has been determined and experimentally the spectral dependences of T(hν) optical transmission 
and Е(hν) graded-gap photoemf, which are observed during the consecutive scanning by the narrow 
polychromatic ray along skew cut of graded-gap structures (GGS). On CdHgTe-GGS example it is shown 
that such cut can be used as optical filters and spectrometric elements in spectral λ=0,85-12 µm IR-
region. 

Варизонність шарів може використовуватися 
при конструюванні різноманітних оптичних при-
ладів. Як приклад пропонується оптичний фільтр, 
який перебудовується, і спектрометричний еле-
мент, виготовлені на базі варизонних структур 
CdHgTe. 

На поверхні варизонної структури був зробле-
ний косий шліф під кутом ~0,5°. Внаслідок цього 
на поверхню шліфа довжиною 10-15 мм, вийшли 
всі “глибинні” області структури. Оскільки 
спектральне положення “краю поглинання” ви-
значається, в першу чергу, шириною забороненої 
зони, мінімальне по ходу променя, то структура 
являє собою довгохвильовий оптичний фільтр, 
положення краю поглинання якого залежить 
від координати опромінюваної точки. 

Налагодження фільтра на задану довжину хви-
лі здійснюється шляхом поступального перемі-
щення променя, перпендикулярного поверхні фі-
льтра, в напрямку, який збігається з напрямком 
градієнта ширини забороненої зони на поверхні 
структури. 

На рис.1 показана залежність краю поглинан-
ня фільтра від його зміщення відносно світлово-
го пучка. Роздільність у шкалі довжин хвиль по-
ліпшується з довжиною хвилі (рис.1). Цей ефект 
пов’язаний з видом композиційного профілю ва-
ризонного шару. 

В області слабкого однофотонного поглинан-
ня, згідно із правилом Урбаха [1]: 
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а оптична густина D при умові const=dzdEg : 
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де 0minmax /)( lEEE gggz −=∇ . У нашому випад-
ку Egmax=Eg(l0), Egmin=Eg(0): 
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Рис.1. Положення краю поглинання фільтра в за-
лежності від його зміщення відносно світлового про-
меня. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 102. Фізика.Електроніка.                                     51 



 Ю.В. Беляков,  Я.І. Кушнір,  А.І. Раренко,  О.Л. Тарко,  Ю.Б. Хіць 

,)]([0 yEhvSe
gEzS

D Φ−
∇
α

=              (3) 

де EФ(y) – ширина забороненої зони на поверхні 
шару в точці падіння променя. 

Коефіцієнт пропускання можна записати у ви-
гляді: 
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hν≤EΦ. 
У поліхроматичному випромінюванні потік, 

який пройшов через фільтр, буде пропорційний 
T(hν). Крутизна краю поглинання буде високою 
в тому випадку, якщо ∇zEg≤0,3a0/S тобто шар по-
винен бути порівняно товстим. 

Розглянемо тепер спектрометричний елемент 
на базі варизонної структури. На поверхні шару, 
при наявності градієнтів ∇zEg і ∇yEg, як це було 
описано у випадку варизонного фільтра, який пе-
ребудовується, формується контактний бар'єр 
метал-напівпровідник (рис.2). Світловий потік, 
який досягає області об'ємного заряду, генерує 
фотострум, густина якого, без врахування реком-
бінації в шарі об'ємного заряду, має вигляд: 
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де gp – потік нерівноважних дірок ; w – ширина 
об’ємного заряду; G – функція генерації. 

Спектральна характеристика такого елемента 
визначається точкою падіння променя і мінімаль-
ною шириною забороненої зони En в цій точці. 

Метод ізотермічного росту дозволяє вирощу-
вати одночасно з обох сторін підкладки ідентич-
ні варизонні структури. Це дає можливість суміс-
тити на одному кристалі два прилади – оптичний 
фільтр і спектрометричний елемент, які перебудо-
вуються. Новий спектрометричний елемент має 
помітні переваги перед раніше описаними [2, 3]. 

При умові L+<<l0 спектральна характеристи-
ка такого елемента має вигляд: 
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Тут А=соnst(hν); Ф0 – падаючий поліхрома-
тичний потік. Якщо зробити конструкцію елемен-
та так, щоб мінімальна різниця [EΦ(y)-En(y)] за-

безпечувала максимум спектральної характери-
стики (6), близький до Imах≈АФ0, то реалізується 
селективна фоточутливість, максимум спектра 
якої (hν)max≈En(y). При переміщенні елемента 
відносно нормально до падаючого променя, мо-
жна дослідити спектр падаючого випромінюван-
ня після градуювання елемента. Блочна схема 
пристрою для градуювання спектрометричного 
елемента зображена на рис.3. 

Вимоги до чутливого варизонного шару в 
конструкції елемента, який вміщує варизонний 
фільтр, набагато нижчі, ніж у звичайних конс-
трукціях [2, 3], де необхідною умовою є наяв-
ність товстого варизонного шару: L+<<l0. Роз-
глянемо елемент з варизонним фільтром, в яко-
му ця умова не дотримується і, більш того, 
L+>>l0. Якщо для спрощення припустити, що при 
hν≥Eg: 

1
∇Egz 

∇Egy 

2 

hν 

3 

5

4

Рис.2. Конструкція спектрометричного елемента на 
основі двох ВЗС CdHgTe, вирощених на одній під-
кладці: фільтруюча ВЗС (1), приймальна ВЗС (2), 
випростовуючий контакт (3), омічний контакт (4), 
підкладка з телуриду кадмію (5). 

5 

1 3
462

8 

79 10

Рис.3. Схема градуювання спектрометричного еле-
мента: джерело випромінювання (1), діафрагма (2), 
монохроматор (3), дзеркало (4), скануюче дзеркало 
(5), спектрометричний елемент (6), кріостат (7), сис-
тема зняття електричного сигналу фотовідгуку (8), 
осцилограф (9), підсилювач сигналів (10). 
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)(0 gEhB −ν+α=α ,                    (7) λmax, мкм 
то спектральна характеристика фотовідгуку мо-
же бути зображена у вигляді: 
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Максимум спектральної характеристики Imах≈ 
≈АФ0 може бути забезпечений при дотриманні 
селективності, за умови: 
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Отже, в спектрометричних елементах на базі 
тонких варизонних структур реалізується селек-
тивна фоточутливість з максимумом поблизу ене-
ргій фотонів (hν)maх≈EΦ. 

На рис.4 і рис.5 показані залежності положен-
ня максимуму фотовідповіді і відносної його ве-
личини від координати світлової плями на по-
верхні шару, а також напівширини спектральної 
характеристики від положення її максимуму для 
різноманітних спектрометричних елементів, ви-
готовлених на базі шарів CdHgTe. 

З просуванням променя до вузькозонної час-
тини елемента фотоерс помітно знижується вна-
слідок зменшення висоти бар’єра, тоді як напів-
ширина селективної спектральної характерис-
тики зростає у зв’язку із зменшенням коефіцієн-
та поглинання і збільшенням дифузійно-
дрейфової довжини. 

Висновки 
Оскільки у варизонних структурах CdHgTe 

мають місце прямі оптичні переходи і відповідно 
високий локальний коефіцієнт поглинання у вла-
сній області, то на косих шліфах таких структур 
як положення краю поглинання так і спектральна 
залежність варизонної та бар’єрної фотоерс ви-
значаються дуже тонкими шарами шліфа.  

В такому випадку такі шліфи можуть вико-
ристовуватись для створення оптичних фільтрів 
та спектрометричних елементів у широкій ІЧ-
області спектра, що експериментально реалізова-
но в даній роботі. 

Рис.4. Положення спектрального максимуму фото-
відповіді і його відносна величина в залежності від 
зміщення світлової плями по поверхні спектромет-
ричного тіла 

Рис.5. Напівширина спектральної характеристики в 
залежності від довжини хвилі максимуму спектра 
фотовідповіді  
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ГЕТЕРОПЕРЕХІД  ВЛАСНИХ  НАПІВПРОВІДНИКІВ   
У  ЗОВНІШНЬОМУ  ЕЛЕКТРИЧНОМУ  ПОЛІ 

Знайдено розподіл потенціалу і концентрації електронів і дірок у гетеропереході двох влас-
них напівпровідників, вміщених у зовнішнє електричне поле. 

It has been determined the potential distribution and electron and hole concentrations in hetero-
junction of two intrinsic semiconductors, inserted into external electric field. 

Явища на контакті двох напівпровідників (НП) 
детально вивчаються, оскільки вони є основою 
чисельних застосувань у напівпровідниковій елек-
троніці. Потреби створення радіаційно стійкої 
напівпровідникової електроніки привертають ува-
гу до НП з стехіометричними вакансіями (група 

), які витримують великі дози радіації без 
зміни електричних властивостей. Такі НП, неза-
лежно від наявності різноманітних домішок, зав-
жди залишаються власними НП. У праці [1] по-
казано, що на основі таких НП можна створити 
радіаційно стійкі структури (типу транзистора) 
для підсилення слабких сигналів, використовую-
чи енергетичні бар'єри між власними НП. 

63
mn BA

У праці [2] показано, що електричне поле, що 
виникає на гетеропереході (ГП) двох власних НП 
з різними роботами виходу, полегшує перехід 
електронів з валентних зон у зони провідності, 
тобто генерує додаткові носії струму. Аналогічна 
ситуація має місце і в однорідному НП у зовніш-
ньому електричному полі [3]. Проведені нами 
попередні дослідження показують можливість 
створення радіаційно стійких підсилюючих струк-
тур на цих ефектах. Тому дослідження ГП влас-
них НП досить актуальне. 

Розподіл потенціалу в ГП 
Якщо ГП помістити у зовнішнє електричне 

поле, то слід чекати, що це поле, як і внутрішнє 
поле ГП, також повинно впливати на концентра-
цію електронно-діркових пар. Для дослідження 
цього явища і пов'язаних з ним ефектів (напри-
клад, ефекту поля), необхідно знайти розподіл 
потенціалу ϕ(x). Якщо сумарна довжина обох НП 
набагато менша від їх поперечних розмірів, то 
розподіл потенціалу можна вважати одновимір-

ним. Тоді для його знаходження слід розв'язати 
рівняння 

i

ii x
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εε

ρ
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ϕ

0
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2
,                     (1) 

де ρi(x) – густина зарядів в i-му НП (i=1,2), ε0 – 
електрична стала, εi – діелектрична постійна i-го 
НП. Граничні умови 

ϕ1(–L1)=V0,    ϕ2(L2)=0,                 (2) 
де Li – товщина НП і. Будемо вважати, що на 
межі двох НП поверхневі заряди відсутні. Тоді 
(початок відліку x знаходиться на межі двох НП) 

)0()0( 21 +ϕ=−ϕ ,                     (3) 
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Концентрації електронів і дірок у НП до вста-
новлення контакту між ними 
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де ii pn 00 = , 
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 π
=

h

kTm
N ji

ji  ефективні гус-

тини станів у валентній зоні (j=v) і зоні провід-
ності (j=c) i-го НП, mji – ефективні маси густини 
станів у відповідних зонах для НП i, Ej0i – границі 
відповідних зон, F0i – рівень Фермі, Т – абсолютна 
температура, k – постійна Больцмана, h – постійна 
Планка. 

Якщо ГП знаходиться у зовнішньому полі, то 
границі зон міняють своє положення 
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Eji=Ej0i – eϕi(x),                       (6) 
де e – абсолютне значення заряду електрона (під-
креслимо, що ϕі враховує як зовнішнє електричне 
поле, так і внутрішнє поле у ГП, яке виникає вна-
слідок перерозподілу електронів і дірок). Тоді 
розподіл електронів і дірок в обох НП визнача-
ється рівняннями 
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де F – нове значення рівня Фермі, яке визначаєть-
ся з умови електронейтральності системи 
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Співвідношення (5) можна переписати так 
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де ∆Fi=F – F0i – зміщення рівня Фермі i-го НП. 
Очевидно, ∆F2=∆F1 – ∆F21, де ∆F21=F02 – F01. 

Оскільки за визначенням контактна різниця 
потенціалів ϕk між НП 1 і НП 2 визначається 
співвідношенням [4]    210102 FFFe k ∆=−=ϕ− , 
то маємо . keFF ϕ+∆=∆ 12
З врахуванням (8)  
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Отже, рівняння (1) має вигляд 
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Уведемо безрозмірні величини 
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для НП i.Тоді рівняння (10) набувають вигляду 
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де 2101020 /~,/~ εε=ε= nnn . 
Граничні умови (2)-(4) у безрозмірних змінних 

мають вигляд 
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Знайдемо перший інтеграл рівняння (11). До-
множимо (11) на xdd ~/~

1ϕ . Одержане рівняння 
можна переписати так 
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Звідси  [ ] 111

2
1 )~(~~ch2~

~
CxF

xd
d

+ϕ+∆=






ϕ

 , 

де C1 – константа інтегрування. Тоді 

111
1 )]~(~~ch[2~

~
CxF

xd
d

+ϕ+∆=
ϕ

.          (15)  

Перед радикалом ми вибрали плюс, адже вважа-
ємо, що 0

~V <0, і отже, )~(~ xiϕ  – монотонно зрос-
таюча функція. 

Аналогічно перший інтеграл рівняння (12)  

2220
2 )]~(~~ch[~~2~

~
CxFn

xd
d

+ϕ+∆ε=
ϕ

,    (16) 

де C2 – константа інтегрування.  
З граничної умови (14) знаходимо зв'язок 

між C1 і C2 : 

].~)0(~ch[~~2}]~)0(~ch[2{~
210111

2
2 FnCFC ∆+ϕε−+∆+ϕε=  
Інтегрування рівнянь (15), (16) приводить до 

неповних еліптичних інтегралів першого роду і 
функцій Якобі [5]. На наш погляд, значно зруч-
ніше безпосередньо чисельно інтегрувати цю 
систему, використовуючи метод Рунге-Кутта. 
Константа інтегрування С1 підбиралась так, щоб 
задовольнити другій граничній умові (13), а змі-
щення рівня Фермі 1

~F∆  визначалось з умови 

електронейтральності. Величина 21
~F∆  визнача-

лась із відомих зонних параметрів контактуючих 
нарівпровідників. 

Нами розроблена програма, яка дає можливість 
розрахувати розподіл потенціалу, напруженість 
електричного поля, розподіл концентрацій елек-
тронів і дірок, кількість генерованих носіїв для 
ГП двох довільних власних НП. Однак доцільно 
розглянути деякі граничні випадки. 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 102. Фізика.Електроніка. 55



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

а) Li>>lDi. У цьому випадку на границях обох 
НП потенціал практично не змінюється, поле 
практично рівне нулю, так що гранична умова 
(14) доповнюється співвідношеннями 

0~
)~(~

,0~
)~(~

2211 =
ϕ

=
−ϕ

xd
Ld

xd
Ld

.          (17) 
~Оскільки при 1

~ Lx −=

11 )

 електричне поле відсут-
нє, то перерозподілу електронів і дірок не має, 
тобто 0111

~()~( nLn ==− Lp − . 
Якщо врахувати (8), а також першу граничну 

умову (13), то звідси одержуємо ,0~~
01 =+∆ VF  

тобто  
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01 VF −=∆                       (18) 
~З цієї ж причини при 2

~ Lx =  
~ ,)()~( 022222 nLpLn ==  

так що  
.02 =∆F                       (19) 

Отже, рівень Фермі F=F02, тобто збігається з рів-
нем Фермі 2-го НП при відсутності контакту. Тоді 
перші інтеграли (15), (16) набувають вигляду 
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Якщо врахувати граничні умови (17), то константи 
інтегрування дорівнюють 
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Використаємо співвідношення =−1chx  
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Тоді одержимо 
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Інтегрування цих рівнянь дає [6] 
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де D1, D2 – константи інтегрування, які визнача-
ються з граничних умов (14): 
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Введемо позначення 
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Тоді (20), (21) матимуть вигляд 
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Система рівнянь (22) має розв'язки [6] 
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Остаточно розподіл потенціалу у цьому випадку 
має вигляд 

,~exp1
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Розподіл потенціалу (23), (24) такий самий, як і 
у випадку ГП двох нескінченних НП [6], тільки 
замість kϕ

~  у праці [6] слід підставити 0
~V . Отже, 

у розглянутому наближенні величина 0
~V  відіграє 

роль контактної різниці потенціалів. 
б) Лінійне наближення. Як показують розра-

хунки на РС, існує широка область параметрів 
НП, при яких потенціал )  лінійно залежить 
від (лінійне наближення). Таке наближення має 
місце при 

~(~ xiϕ
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<<iL . 

У цьому випадку  
iii bxax +=ϕ ~)~(~ .                (25) 

Константи ai, bi визначаються граничними умо-
вами (13), (14). Тоді 
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Якщо врахувати (8) і (25), то умова електро-

нейтральності дає співвідношення 
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Звідси після елементарних перетворень 
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У частинному випадку двох однакових НП, 
які відрізняються тільки роботами виходу, 
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Розподіл концентрацій електронів і дірок 
Розглянемо розподіл концентрації електронів 

і дірок вздовж напівпровідників ГП. 
а) Li>>lDi. У цьому випадку з врахуванням (8), 

(18), (19) розподіл концентрацій електронів і 
дірок визначаються формулами  
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Якщо врахувати (23), (24), то одержимо 
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Знайдемо кількість генерованих електронно-
діркових пар. Очевидно, 
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Якщо врахувати (28) і провести елементарне інте-
грування, одержимо 
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Покажемо, що ∆N>0. Дійсно, із другої форму-
ли (22) маємо 
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Підставимо (30 ) у (29). Тоді одержимо  
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Оскільки u>0, v>0, а u<1, то ∆N>0, тобто у ГП 
двох довільних НП у зовнішньому полі кількість 
електронно-діркових пар завжди збільшується. До 
встановлення контакту між двома НП кількість 
електронно-діркових пар дорівнює 
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Отже, відносне зростання їх кількості 
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~Якщо | 0V |>>1, то p<<1, а також spu 21−≈ , 

spv /1−≈  і в цьому випадку 
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~тобто η∼ )4/exp( 0V− . Отже, після встановлення 
контакту між НП кількість електронно-діркових 
пар може набагато перевищувати початкову. 
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б) Лінійне наближення. У цьому випадку 
)~~exp()~( 111011 bxaFnxn ++∆= , 

)]~~(exp[)~( 111011 bxaFnxp ++∆−= , 

)~~~exp()~( 221022 bxaFnxn k ++ϕ+∆= , 

)]~~~(exp[)~( 221022 bxaFnxp k ++ϕ+∆−= , 

причому 1
~F∆  визначається співвідношенням (26). 

Кількість генерованих пар 
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Якщо НП однакові і відрізняються тільки робо-
тами виходу, то 
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У цьому випадку 
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Якщо | 0
~V |<<1, то .]1)2/~[ch(0 −ϕ≈∆ kNN  

Якщо | 0
~V |>>1, | 0

~V |>>| |, то kϕ
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0
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V
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Одержані результати показують, що зовнішнє 
електричне поле істотно змінює розподіл потен-
ціалу і електронів і дірок вздовж ГП власних НП, 
а також впливає на генерацію електронно-дірко-
вих пар. Ці фактори необхідно враховувати при 
конструюванні різного типу пристроїв на ГП. 
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ФІЗИЧНІ  ОСНОВИ  РОБОТИ  ПОРОЖНИСТОГО 
КРУГЛОЦИЛІНДРИЧНОГО  ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО 

АНІЗОТРОПНОГО  ХОЛОДИЛЬНИКА 

Досліджена можливість створення термоелектричного анізотропного холодильника кругло-
циліндричної форми. Оцінена величина максимального зниження. 

The possibility of the making thermoelectric anisotropic round-cylindrical form cooler has been 
investigated. The maximum temperature reduction of value has been estimated. 

Термоелектричні холодильники, принцип дії 
яких оснований на поперечному ефекті Пельт'є, 
відомі здавна [1]. Однак через малу ефективність 
термоелектричних матеріалів вони не одержали 
широкого застосуван'ня. У зв'язку з цим є акту-
альним пошук і створення матеріалів з великою 
термоелектричною ефективністю – над цією за-
дачею працює більшість дослідників. Актуальна 
також задача створення таких умов, в яких би 
найкраще проявлявся ефект охолодження. Роз-
глянемо один з аспектів цієї задачі. 

Рис.1. Порожнистий круглоциліндричний зразок 

На рис.1 зображена схема порожнистого кру-
глоциліндричного зразка, виготовленого з тер-
моелектрично-анізотропного матеріалу. Якщо 
зразок досить довгий, то можна вважати, що роз-
поділ температури в середній його частині дво-
вимірний. 

Вважатимемо, що кінетичні коефіцієнти не за-
лежать від температури, кристалографічні осі по-
вернуті навколо осі у на деякий кут. Тоді нехтую-
чи анізотропією теплопровідності і вважаючи, що 
електричний струм напрямлений вздовж z, по-

дамо узагальнене рівняння теплопровідності в 
стаціонарному випадку у вигляді 

011
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2 =γ+
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де r і ϕ – полярні координати, причому ϕ відра-
ховується від осі х (в площині x, y), γ=ρj2/χ, ρ – 
питомий опір, χ – питома теплопровідність, j – гу-
стина електричного струму (див. рис.1). 

Граничні умови 
T(r0, ϕ)=T0,   (2) 
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де r0 і r1 – внутрішній і зовнішній радіуси цилін-
дра. Умова (2) – постійність температури на внут-
рішній поверхні порожнистого зразка. Цю умо-
ву можна задовольнити, пропускаючи через по-
рожнину потік рідини, наприклад, води, якщо хо-
лодильник призначений для роботи в області кім-
натних і вище температур, або рідкого азоту (або 
іншого газу), якщо мова йде про низькотемпера-
турне охолодження. (3) – умова адіабатичної ізо-
ляції зовнішньої поверхні циліндра. Для експе-
риментального дослідження може бути викори-
стана методика, яка описана в [2]. 

Будемо шукати розв'язок рівняння (1) у вигляді  

∑ ϕ+++γ−=ϕ
=1

2 cos)(ln
4

),(
n

n nrRDrCrrT
∞1 ,   (4) 

де С і D – постійні.  
Підставивши (4) в (1), одержимо 
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Звідси знайдемо [3] 
Rn(r)=Enrn+Gnr-n,               (5) 

де En і Gn – постійні інтегрування. 
Підставивши (4) і (5) в (2) і (3), одержимо сис-

тему рівнянь для визначення постійних С, D, En, 
Gn 
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(6) – нескінченна система алгебраїчних рівнянь, 
які "зачіплюються" одне за друге. Її можна роз-
в'язати наближено, обмежившись кінцевим чис-
лом невідомих, – так можна зробити, якщо кое-
фіцієнти En, Gn з ростом n спадають. Вважаючи, 
що це так, обмежимось у (6) постійними C, D, E1, 
E2, G1, G2. Вирази для цих постійних легко зна-
ходяться 
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З точки зору ефекту охолодження інтерес пред-
ставляє розподіл температури по периферії зраз-
ка: 
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Якщо ar1 достатньо мале (для реальних криста-
лів a~0,1 см-1, r1~1 см), то (ar1)2<<1. Вважаючи 
також справедливою умову r02<<r1, матимемо 
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При Т0=300 К, j=20 А/см2, α31=0,5⋅10-4 В/К, ρ= 
=10-3 Ом⋅см, χ=10-2 Вт/(см⋅К), r1=1 см, r0=0,3 cм, 
одержимо Т(r1, 0)=282 К, тобто зниження тем-
ператури складає 18 К. Для цих самих матеріаль-
них констант у випадку класичного анізотроп-
ного холодильника воно складає 11,5 К. При 
азотних температурах для α31=10-4 В/К, Т0=80 К, 
j=10 А/см2 і тих самих r1, r0, ρ і χ зниження бу-
де 5К. Для класичного холодильника – 3 К. 

Отже, можна стверджувати, що використан-
ня круглоциліндричної форми приводить до під-
силення ефекту охолодження. 

Наведені вище чисельні розрахунки носять 
ілюстративний характер і не є вичерпними. Більш 
конкретна робота з акцентом на використання 
описаного ефекту на практиці має полягати в по-
шуку матеріалів, в оптимізації по геометричних 
розмірах, струму і т.д. 
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ДО  ПИТАННЯ  ПРО  ЕФЕКТ  ВИХРОВИХ  ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИХ 
СТРУМІВ  У  НЕОДНОРІДНОМУ  СЕРЕДОВИЩІ 

Розглянуто можливість виникнення вихрових термоелектричних струмів у термоелектрич-
но-неоднорідному середовищі при теплових граничних умовах, які не розглядались у попере-
дніх наукових дослідженнях. 

The possibility of external eddy thermoelectric currents in the thermoelectric inhomogeneous 
material under thermal boundary conditions, which in early scientific works did not study, has been 
concidered. 

Відомо, що вихрові термоелектричні струми 
(ВТС) можуть виникати і в ізотропному неодно-
рідному середовищі [1]. Однак серед наукових 
праць, присвячених ВТС, автором не знайдено 
таких, що стосуються конкретних неоднорідних 
середовищ і процесів, які виникають у них при 
тепловій дії. Заповнити до деякої міри цю прога-
лину – мета даної статті. 

Вважатимемо, що пластинка 1 (рис.1) виго-
товлена з ізотропного неоднорідного по термо-
ерс середовища, коефіцієнт Зеєбека якого α(х)= 
=α0+α1х, де α0 і α1 – постійні, що характеризують 
дане середовище. Питомі теплопровідність χ і 
електропровідність σ вважатимемо постійними. 

 

Рис.1. Принципова схема установки для досліджен-
ня ефекту стаціонарних ВТС у неоднорідному се-
редовищі: 1 – зразок-пластинка, 2 – блоки-термоста-
ти, якими можна стискувати зразок 1 вздовж напрям-
ків с, 3 – тонкі електроізоляційні прокладки з ма-
теріалу з доброю теплопровідністю, 4 і 5 – місця 
розташування потенціальних контактів, і a і b – 
розміри зразка. 

Нехтуючи ефектами Бріджмена, Джоуля і Том-
сона, для двовимірного випадку запишемо: [2] 
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де Т – температура, Н – функція Лукоша, зв'яза-
на з компонентами jх і jу вихрового термоелект-
ричного струму: 
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Рівняння (1) і (2) розглянемо сумісно з гранични-
ми умовами 
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де Т0 – температура бокових (х=0, х=а) і нижньої 
(у=0) граней зразка 1, q – густина падаючого на 
верхню грань теплового потоку (рис.1). Вираз 
(5) – умова електричної ізоляції зразка [3], яка 
означає відсутність нормальних до границі скла-
дових електричного струму. 

Розглянемо рівняння (1) і граничні умови (3) 
і (4). Розв'язок запишемо у вигляді 
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де δn=nπ/a, An і Bn – постійні інтегрування, які 
знаходяться з граничних умов (3) і (4) 
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одиниці в ряд Фур'є по синусах. 
Отже, розподіл температури матиме вигляд 
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Використовуючи (2), (5) і (7), знайдемо вираз для 
функції Лукоша 
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Вирази для компонент густини ВТС будуть ма-
ти вигляд 
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Можна розрахувати топологію ліній струму, які 
є лініями H(x, y)=const [1]. 

У даній роботі розглянуто лінійне по термо-
ерс неоднорідне середовище. Навряд чи можли-
во виготовити таке середовище шляхом введен-
ня домішок у процесі вирощування. Очевидно, 
що технологія його одержання має бути склад-
нішою. Можливо, що його можна створити шля-
хом пружної або непружної деформації: можна 
стиснути зразок 1 блоками-термостатами 2. Си-
лу стискування можна при цьому контролювати. 
З'ясувати чи виникають ВТС у пластинці 1 мож-
на за різницею потенціалів між точками 4 і 5. Її 
легко розрахувати, виходячи з виразів для jx і jy 
та узагальненого закону Ома. При цьому треба 
мати на увазі, що χ і σ теж мають бути неодно-
рідними, що нами не враховано. Такий підхід 
можна обгрунтувати так: необхідною умовою ви-
никнення ВТС є неоднорідність по термоерс, не-
однорідність χ і σ може лише ускладнити розра-
хунки, не змінюючи механізмів їх виникнення. 

Нарешті зазначимо, що при деформації вздовж 
осі х при вказаних граничних умовах у пластин-
ці завжди виникатимуть ВТС, про що свідчить 
різниця потенціалів між точками 4 і 5. Якщо 
∆ϕ=0, то це означатиме, що ВТС відсутні. 
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ЕФЕКТ  ПІДСИЛЕННЯ  ФОТОСТРУМУ  В  
ГЕТЕРОСТРУКТУРІ  In2O3-GaSe 

У гетероструктурі In2O3-Ga2O3-GaSe з локалізацією площини бар’єра перпендикулярно осі 
симетрії C базового напівпровідника виявлено значне внутрішнє підсилення фотоструму. При 
цьому величина коефіцієнта підсилення досягає M≈80, а абсолютне значення струмової чутли-
вості 30 А/Вт. Зображено зонну діаграму гетеропереходу з тунельно-прозорим шаром діелект-
рика. На основі дослідження вольт-амперних характеристик встановлено механізми струмопе-
реносу через діелектрик у прямому і оберненому напрямках. Зроблено висновок про перспектив-
ність використання досліджуваної структури як високоефективний фотодіод для 0,48-0,63 мкм 
діапазону. 

We have observed the considerable internal strengthening of photocurrent in the In2O3-Ga2O3-
GaSe heterostructure with the barrier prepared on the plane, perpendicular to the symmetry axis C of 
the base semiconductor. The coefficient of a photocurrent strengthening M takes the value about of 
80. The absolute magnitude of the current sensitivity is 30 A/W. The view of the energy band diagram 
for the heterojunction is presented. Starting from the current - voltage characteristic the mechanisms 
of current transport through the dielectric layer in the direct and reverse directions are established. The 
conclusion about the possibility to use this device as a high - performance photodiode in the 0.48 to 
0.63 µm range is made. 

Дослідженню ряду явищ, що виникають у ге-
теропереході (ГП) In2O3-GaSe, завдяки введенню 
тонкого шару діелектрика Ga2O3, присвячені ро-
боти [1, 2]. У даній роботі вперше представлено 
результати дослідження гетероструктури, яка во-
лодіє значним внутрішнім підсиленням фото-
струму, в якій роль тонкого діелектрика виконує 
власний окисел Ga2O3 з провідністю, близькою до 
власної. 

Виготовлення гетероструктури полягало в по-
слідовному нанесенні на площину, паралельну 
осі C монокристалічного селеніду галія р-типу 
(р≅1016см-3) (у тому випадку, коли GaSe виростає 
блочним монокристалічні блоки з дзеркальними 
поверхнями спайності вищезазначеної орієнтації 
трапляються досить часто) шару діелектричного 
окислу Ga2O3 товщиною ∼ 5 нм і шару прозоро-
го триокислу індію з сильно виродженим газом 
вільних електронів (n≅1021см-3). Шар Ga2O3 ви-
рощувався на повітрі при t=400°C впродовж 10 
хвилин. Його товщина контролювалася лазерним 
еліпсометром ЛЭМ-2. Шар In2O3 створювався 
шляхом пульверизації спиртового розчину хлор-
ного індію при тій самій температурі безпосе-

редньо після нарощування діелектрика. Площа 
бар'єрного контакту складала 8÷10 мм2. Як оміч-
ні контакти використовувався контактол на основі 
срібної пасти. 

Якісний вигляд зонної діаграми ГП з тонким 
діелектриком Ga2O3 зображено на рис.1.  

Величина поверхневого згину зон ϕ0 у селеніді 
галія визначалася із вольт-фарадних характерис-
тик (ВФХ) [3], а положення рівня Фермі – за фор- 

Рис.1. Зонна діаграма гетероструктури In2O3-Ga2O3-
GaSe. Всі величини вказані в електронвольтах. 
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мулою [4]: EF-EV=kTln(NV/p), де EF, EV – енерге-
тичне положення рівня Фермі та валентної зони 
базового напівпровідника, k – постійна Больцма-
на, T – абсолютна температура, p – рівноважна 
концентрація основних носіїв струму, а NV – ефе-
ктивна густина станів у валентній зоні визнача-
лася із нахилу ВФХ. Параметри зонної структу-
ри і глибина залягання рівня Фермі в In2O3 взято 
із роботи [5]. 

Для визначення механізму проходження стру-
му через діелектрик проводилося вимірювання 
ВАХ у прямому і оберненому напрямках. У пер-
шому випадку пряме зміщення створювалося як з 
допомогою зовнішнього джерела живлення (тем-
нова ВАХ), так і з метою запобігти спотворенню 
ВАХ через вплив нелінійності опору базової об-
ласті напівпровідника, шляхом збудження носіїв 
заряду випромінюванням, яке поглинається в 
селеніді галію. Для цього використовувався 
GaP світлодіод з λmax=560 нм. Вимірювання за-
лежності фотоструму від напруги холостого ходу 
Uxx, яка для досліджуваних структур становила 
0,75-0,80 В при освітленні зразків світлом потуж-
ністю ≈100 мВт/см2, являє собою аналог прямої 
вітки ВАХ, з тією різницею, що відображає про-
тікання електронних процесів безпосередньо в 
бар'єрній області реальної структури [6]. 

Така методика була особливо актуальною при 
дослідженні ГП з площиною бар'єра, розташова-
ною паралельно шарам базового напівпровідни-
ка (перпендикулярно осі C) [1, 2] через сильний 
вплив опору бази на вигляд ВАХ. У нашому ви-
падку результати отримані в обидвох випадках 
вимірювання виявилися ідентичними. Отже, опо-
ром бази при прямому зміщенні U>ϕ/q можна 
знехтувати. В прямому напрямку при напрузі 
U>0,5 В ВАХ описувалася виразом lgI=f(U1/2), ха-
рактерним як для емісії Шоткі, так і для термо-
електронної іонізації Пула-Френкеля. Однак ви-
рахуваний кутовий коефіцієнт засвідчив, що ме-
ханізмом струмопереносу через діелектрик у 
прямому напрямку є емісія Шоткі [7]. В оберне-
ному напрямку початковий участок ВАХ був лі-
нійним, а при |U|>1В струм експоненційно зро-
став із ростом напруги. Така залежність є типо-
вою для тунельного проходження носіїв через 
бар'єр, утворений діелектриком.  

Обернена вітка темнової ВАХ гетерострук-
тури представлена на рис.2а (крива 1). Вона не 
має чіткого насичення, що, загалом, є характер-
ним для гетеропереходів. В області великих обер-

нених зміщень |U|=12-16 В спостерігається сла-
бо вироджена S-образність, притаманна тепло-
вому пробою. Обернені вітки ВАХ структури 
при освітленні (рис.2а, криві 2-4) типові для 
МТДП структур із внутрішнім підсиленням фо-
тоструму [8]. Про величину коефіцієнта підси-
лення (М≈80) можна судити за результатами ви-
мірювання залежності фотоструму Iф від потуж-
ності випромінювання Р (рис.2b). Характеристи-
ка вимірювалася при освітленні структури жов-
тим світлодіодом з λmax=0,56 мкм. Частота мо-
дуляції випромінювання складала 1кГц, опір на-
вантаження 100 Ом, на структуру подавалося 
зміщення 10 В. З рисунка видно, що залежність 
Iф (P) практично лінійна в широкому діапазоні, 
а абсолютне значення струмової чутливості до-
сягає R=IФ/P=30-32 А/Вт, що майже на два по-
рядки перевищує значення, характерні для кре-
мнієвих фотодіодів без внутрішнього підсилення 
фотоструму і досягає аналогічну величину для 
структури In2O3-α-Si: Н-Si при оберненому змі-
щенні U=6 В, в якій реалізовано значне підсилен-
ня фотоструму [9]. 

Слід відмітити, що при фактичній ідентично-
сті ВФХ і ВАХ при прямому зміщенні для струк-
тур, у яких площина бар'єра розміщена паралель-
но [1, 2] та перпендикулярно шарам базового на-
півпровідника, підсилення фотоструму реалізу-
ється лише в останніх. Причина такого феноме-
ну, очевидно, полягає в анізотропії властивостей 
моноселеніду галія.  

По-перше, проходження струму в області про-
сторового заряду для структур з площиною ба-
р'єра, розміщеною паралельно шарам GaSe (⊥ осі  
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Рис.2. Залежність фотоструму Iф від потужності па-
даючого випромінювання (b), обернені вітки ВАХ 
гетероструктури In2O3-Ga2O3-GaSe (а): темнова віт-
ка (1), при освітленні потужністю 1,5 мВт (2); 7 мВт 
(3); 13 мВт (4). 
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С), описується в рамках дифузійної теорії [10]. 
Тобто практично усі надлишкові носії струму, ге-
неровані світлом у товщі базового напівпровідни-
ка, рекомбінують, не досягнувши площини ба-
р'єра. Для досліджуваних структур, завдяки ані-
зотропії електричних властивостей моноселені-
ду галія (рухливість основних носіїв струму µ 
вздовж шарів у 6 разів більша, ніж у поперечному 
напрямку, а ефективна маса дирок у 4 рази [11]), 
W>>2ϕ0l/kT критерій справедливості дифузійної 
теорії [4], де W – товщина запірного шару, ϕ0 – 
контактна різниця потенціалів, l – довжина ві-
льного пробігу носіїв заряду, не виконується, 
оскільки обидві частини нерівності є величинами 
практично рівними. Отже, може бути поставлено 
запитання про зміну механізму провідності. В 
останньому випадку ймовірність того, що всі но-
сії струму, генеровані у товщі базового напівпро-
відника, візьмуть участь у процесі струмопере-
носу значно зростає. По-друге, дифузійна дов-
жина для структур, у яких площина бар'єра 
розміщена перпендикулярно шарам тільки за ра-
хунок різниці величин часу життя неосновних 
носіїв τ, визначених із кінетичних характеристик 
(τ∼10-4 і 10-2 с для випадку локалізації бар’єра 
паралельно і перпендикулярно шарам відпові-
дно), на порядок більша, ніж у випадку локалі-
зації бар'єра паралельно шарам GaSe. 

Отже, досліджувана структура може бути ви-
користана не тільки як поляризаційно-чутливий 
датчик з коефіцієнтом плеохраїзму ∼ 93% [12], 
але й як високоефективний фотодіод у спектраль-
ному діапазоні 0.48-0.63 мкм. 
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ПРИРОДНИЙ  ФОТОПЛЕОХРОЇЗМ  У  ГЕТЕРОПЕРЕХОДАХ 
НА  ОСНОВІ  InSe  ТА  GaSe 

Досліджено спектри поляризаційної чутливості гетеропереходів власний оксид-InSe та 
In2O3: Sn-GaSe при кімнатній температурі. Виявлено, що фотоплеохроїзм гетеропереходів спо-
стерігається у всьому досліджуваному діапазоні довжин хвиль. Аналіз спектрів квантової ефек-
тивності фотоструму та коефіцієнта фотоплеохроїзму проведено з врахуванням особливостей 
довгохвильвого поглинання та відмінностей коефіцієнта поглинання світла, які залежать від орієнта-
ції поляризованого світлового пучка. Оцінено величину коефіцієнта фотоплеохроїзму, яка ста-
новить 65% (GaSe) та 40% (InSe). 

The polarization sensitivity spectra of the intrinsic oxide-InSe and In2O3:Sn-GaSe heterojunctions 
were investigated at room temperature. It was found that the photopleochroizm of the heterojunctions 
is observed on the whole investigated wavelength range. The analysis of the quantum efficiency spec-
tra for the photocurrent and coefficient of the photopleochroizm is performed taking into account the 
peculiarities of the long-wave absorption and differences in the light absorption coefficient depending 
on the orientation of polarized light beam. The estimated value of the photopleochroizm coefficient is 
equal to 65% for GaSe and 40% for InSe. 

Використання лазерів у сучасній техніці та 
метрології вимагає пошуку ефективних фото-
електричних аналізаторів плоскополяризованого 
світла. В традиційних аналізаторах світла вико-
ристовується поляризатор та електронний фото-
помножувач. Проте аналіз світла можна спрости-
ти завдяки використанню напівпровідникових 
матеріалів, які виявляють поляризаційну чутли-
вість і на основі яких одночасно можна сформу-
вати фоточутливий гетероперехід [1]. До таких 
напівпровідників належать, у першу чергу, ані-
зотропні кристали, а також шаруваті кристали 
групи A3B6. В InSe та GaSe, як найбільш дослі-
джуваних кристалах цієї групи, анізотропія еле-
ктрофізичних параметрів може досягати 1-2 по-
рядки [2,3], а вимірювання коефіцієнта фотопле-
охроїзму свідчать про те, що він може досягати 
90 % [4-7]. 

Фотоплеохроїзм в InSe та GaSe досліджував-
ся як на основі ефекту фотопро-відності [4,5], так 
і в гетеропереходах [6,7]. У першому випадку 
поляризаційні вимірювання проводились у ши-
рокій спектральній області, а в другому – для 
довжин хвиль лише лазерного випромінювання. 
Причому в [4,5] нічого не сказано про обробку 
поверхні кристалів, а в [6,7] гетеропереходи фор-
мувались на необроблених поверхнях, які отри-

мували роз'єднанням хаотично розміщених крис-
талічних блоків у зливку. В даній роботі створю-
вались і досліджувались гетеропереходи на ос-
нові InSe та GaSe, які відрізнялись способом хі-
мічної обробки поляризаційно-чутливої поверх-
ні підкладок, паралельній С. 

Обидві сполуки належать до легко деформо-
ваних кристалів, а тому традиційні методи ме-
ханічної обробки поверхні були не ефективні. 
Нами застосовувалось хімічне травлення поверх-
ні травниками на основі комбінації різних кис-
лот. Після розрізання циліндричних зливків крис-
талів на частини, відповідні шайби хімічно полі-
рувались. Поверхнею підкладок при формуванні 
гетеропереходів служили основи шайб, внаслі-
док того, що площини розшаровування криста-
лів практично паралельні осі зливка. При цьому 
площина зформованих p-n-переходів практично 
завжди була перпендикулярна до площини ско-
лу кристала або паралельна кристалографічній 
осі С. 

Про якість хімічно обробленої поверхні під-
кладок свідчать дослідження фоточутливості ви-
готовлених гетеропереходів. Для якісних гетеро-
переходів квантова ефективність фотоструму, в 
такому випадку, не має короткохвильового спа-
ду [8]. Аналогічний характер спектрів фотоструму 
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Рис.1. Спектральні залежності квантової ефективності фотоструму (а, в) та коефіцієнта фотоплеохроїзму (б, г) 
гетеропереходів In2O3:Sn-GaSe (а, б) та oксид-InSe (в, г) при кімнатній температурі, крива 1 - E⊥C, крива 2 - E||C. 

було отримано і для гетеропереходів, виготовле-
них на основі InSe та GaSe (рис.1а, в). Крім цьо-
го, при засвітці гетеропереходів були отримані 
напруги холостого ходу ∼0,5 В. Це також вказує 
на задовільну досконалість виготовлених гетеро-
переходів. P-n-переходи формували у випадку 
InSe за методикою [9], а у випадку GaSe – [10]. 

Спектральні залежності фотоструму гетеропе-
реходів реєструвались за допомогою монохрома-
тора МДР-3 із роздільною здатністю 26 Å. Спек-
три знімались при двох положеннях площини по-
ляризації світла щодо кристалографічної осі C

r
 

зразків: CE
rr

⊥  і CE
rr

||  ( E
r

 – вектор електричного по-
ля світлової хвилі). Спектри фотоструму перера-
ховувались з врахуванням спектрального розпо-
ділу потужності випромінювання джерела світ-
ла, квантової ефективності фотоструму і норму-
вання до одиниці. Коефіцієнт фотоплеохроїзму 
визначався згідно з формулою [1]: 

P = (iф⊥- iф||)/(iф⊥+ iф||), 
де iф⊥, iф|| – фотоструми для CE

rr
⊥  та CE

rr
||  поля-

ризацій освітлення гетеропереходу. 
З рис.1 видно особливості поведінки дослі-

джених спектрів. Для кожного гетеропереходу 
спектри фотоструму відрізняються насамперед 
положенням довгохвильового краю, що поясню-
ється різною величиною ширини забороненої зо-
ни відповідних напівпровідників. При різній орі-
єнтації плоскополяризованого світла відносно 

кристалографічного напрямку C
r

 енергетичне 
положення цього краю також змінюється. Воно 
зумовлене характером оптичних переходів між 
енергетичними зонами напівпровідника: дозво-
лених для однієї поляризації і заборонених для 
іншої [11]. Внаслідок зсуву краю, викликаного 
особливостями крайового поглинання, можна 
спостерігати фотоплеохроїзм. У гетеропереході 
In2O3:Sn-GaSe коефіцієнт фотоплеохроїзму до-
сягає 65 %, а в гетеропереході оксид-InSe – 40 %. 

В глибині фундаментального поглинання та-
кож спостерігається фотоплеохроїзм, але він по-
в'язується нами з відмінностями у абсолютній 
величині коефіцієнта поглинання світла α в шару-
ватих кристалах InSe та GaSe для CE

rr
⊥ - та CE

rr
|| -

орієнтацій освітлення зразків. Наприклад, відо-
мо, що в GaSe α на початку фундаментального 
поглинання для CE

rr
⊥ -поляризації становить 

104 см-1, в той час як для CE
rr

||  – тільки 103 см-1 
[3]. Отже, ефективність розділення фотогенерова-
них носіїв заряду більша при CE

rr
⊥ -засвітці, а 

тому ми отримуємо і більшу абсолютну величи-
ну фотоструму для даної орієнтації освітлення. 
У випадку GaSe крайовий фотоплеохроїзм пере-
важає фотоплеохроїзм, викликаний поглинанням 
світла в глибині фундаментальної смуги, який із 
зростанням енергії квантів світла спадає з 65 до 
30 %. Проте, як видно з рис.Іб, його величина за-
лишається додатною в усій спектральній облас-
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ті, тому що із⊥ > іф||. 
Дещо відмінною є спектральна поведінка кое-

фіцієнта фотоплеохроїзму в гетеропереході ок-
сид-InSe. Якщо крайовий фотоплеохроїзм ана-
логічний до фотоплеохроїзму в гетеропереході 
In2O3:Sn-GaSe, то в глибині фундаментальної 
смуги має місце зміна його знака (рис.1г). Подіб-
на поведінка можлива у тому випадку, коли ко-
ефіцієнт поглинання світла в CE

rr
|| -поляризації 

освітлення більший від α для CE
rr

⊥ -орієнтації. 
Максимальна величина коефіцієнта фотоплеох-
роїзму в гетеропереході оксид-InSe становила 
40 %, а в області фундаментального поглинан-
ня – 20 %. 

Отже, встановлено, що шаруваті кристали InSe 
та GaSe володіють поляризаційною фоточутли-
вістю в широкій спектральній області. Спектраль-
ні залежності коефіцієнта фотоплеохроїзму про-
аналізовано на основі особливостей та фунда-
ментального поглинання крайового світла в цих 
кристалах. Сполуки InSe та GaSe можуть реєст-
рувати випромінювання червоного рубінового ла-
зера з λ=0,6328 мкм та інфрачервоного неодимо-
вого лазера з λ=1,06 мкм. Методика виготовлен-
ня гетеропереходів не складна, а їхні питомі па-
раметри високі та мають задовільну відтворю-
ваність. 
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СПЕКТРИ  ЕПР  ІОНІВ  Mn  У  КРИСТАЛАХ  InSe:Mn  

Проведено дослідження спектрів ЕПР іонів Mn у шаруватих кристалах InSe:Mn. Наявність 
двох широких ліній поглинання (без структури і різної ширини) пояснюється існуванням до-
мішкових іонів як у шарі, так і в міжшаровому просторі. Зроблено припущення про феромагніт-
ний характер непрямої обмінної взаємодії між іонами марганцю. 

The researches of EPR spectra of Mn ions in layered crystals InSe:Mn are carried out. The presence 
of two wide lines of absorption (without structure and different width) is explained by existence of 
impurity ions both in a layer and in interlayering space. The assumption about ferromagnetic character 
of indirect exchange interaction between ions of manganese are made. 

У вільному стані іони марганцю знаходяться 
в 6s-стані (конфігурація 3d54s2) і їхній магнетизм 
обумовлений тільки спіном. У першому набли-
женні основний стан не розщеплюється в крис-
талічному полі кубічної симетрії. Тому іони Mn 
можуть знаходитися в одиночному стані аж до 
високих концентрацій (близько 5-10 ат.%, на-
приклад, у CdTe, SnTe при T=77-300 К).  

Цілком ймовірно припустити, що сферично 
симетричний розподіл електронної густини 6s-
стану порушиться при внесенні іонів Mn у гекса-
гональну матрицю InSe. В результаті відбудеть-
ся розщеплення основного стану, що сприятиме 
обмінній взаємодії між магнітними іонами і ви-
никненню феро- або антиферомагнітного впо-
рядкування.  

У даній роботі досліджуються спектри елект-
ронного парамагнітного резонансу (ЕПР) іонів 
Mn у шаруватих кристалах InSe:Mn і на їхній ос-
нові аналізується стан домішкової системи.  

Експеримент 
Спектри ЕПР досліджувалися на монокриста-

лах InSe:Mn, вирощених методом Бріджмена. Ле-
гування виконувалося шляхом введення в ших-
ту до 1 ат.% Mn. Розподіл домішки вздовж злит-
ка визначався методом рентгенівського флюо-
ресцентного аналізу (РФА). Встановлено неод-
норідний розподіл Mn в InSе. Так, у початковій 
частині злитка (до 0,6 його довжини) вміст Mn 
знаходиться в межах похибки РФА, а в кінцевій 
частині перевищує 3,5%, тобто коефіцієнт сег-
регації Mn в InSe більший 1. 

Спостереження спектрів здійснювалося за 
допомогою модифікованого радіоспектрометра 
СЕПР-2, сполученого з накопичувачем-аналіза-
тором Ф37. Спектрометр обладнаний гоніомет-
ром і дьюаром, що дозволяє проводити дослі-
дження орієнтаційної залежності резонансних 
спектрів у діапазоні температур 77-300 К. Мак-
симальне магнітне поле, яке можна одержати в 
спектрометрі, становить 0,5 Тл. Частота резона-
тора ≈10 ГГц. Контроль магнітного поля прово-
дився датчиком ЯМР по протонному резонансу з 
точністю ±0,2 мТл. Для оцінки чутливості спект-
рометра і оцінки кількості наявної домішки за-
стосовувався еталонний зразок – дифеніл-пікрил-
гідразил (ДФПГ) [1] із заданою кількістю пара-
магнітних центрів. Спектри записувались на зраз-
ках – пластинах прямокутної форми розміром 
4×2×0,5 мм3.  

Електропровідність та ефект Холла вимі-
рювались в області 77-400 К.  

Результати дослідження 
Дослідження спектрів проведено на серії зраз-

ків, виготовлених вздовж злитка. Записувались 
перші похідні кривих поглинання, які дозволяють 
спостерігати динаміку зміни спектрів ЕПР (фор-
ми і ширини ліній). На зразках 1-5 з концентра-
цією NMn<<0,1ат.% (початкова частина злитка) 
ЕПР-сигнала не виявлено. Слабкий сигнал спо-
стерігається в зразку 6 з NMn=0,1 ат.%. Інтенсив-
ні спектри реєструються на зразках 7-9, в яких 
NMn складає 1-2 ат. %. 
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Рис. 1. Спектри ЕПР іонів Mn в InSe:Mn, зразок 7: 
спектр до термообробки (а); після вакуумної оброб-
ки (б). Мітка "ДФПГ" відповідає лінії з g=2,0036. 
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Рис.2. Кутова залежність лінії поглинання IV. 

 
Рис.3. Залежність інтенсивності лінії IV від темпе-
ратури. 

Найбільш цікавим виявився зразок 7 з NMn= 
=1,24 ат.%, на результатах дослідження якого ми 
зупинимось нижче. В спектрі ЕПР спостеріга-
ються дві симетричні, без структури лінії (IV і 
IC) з різною шириною і g-факторами (рис.1а). 
Ширина лінії IV складає (39±1,5) мТл і g=1,996. 
Положення даної лінії та її ширина не залежать 
від орієнтації магнітного поля відносно осі с.  

Проте сильна орієнтаційна залежність пара-
метрів спостерігається для компоненти IC. Її 

ширина змінюється в інтервалі 16-20 мТл, а g= 
=2,189 і 2,0998, відповідно, при c||B і c⊥В. На 
рис.2 зображена залежність положення центра 
лінії IС від кута між полем В і віссю с. При цьому 
ширина набуває мінімальних значень поблизу 
"магічного" кута θ=55°. 

Температурні залежності інтенсивності кри-
вих поглинання IV і IС мають різний характер. 
Дослідження залежності інтенсивності лінії IV 
від Т проведено у двох напрямках: при зниженні 
Т від 293 до 77 К і при підвищенні – від 77 до 
293 К. У першому випадку інтенсивність IV різ-
ко зменшується із зниженням температури і при 
Т≈120-125 К лінія не виявляється. В другому ви-
падку – лінія IV з'являється при Т≈125 К і її ін-
тенсивність зростає з подальшим підвищенням Т 
(рис.3). У двох температурних напрямках одер-
жується практично одна крива. 

Залежність інтенсивності IC від Т протилежна 
вищеописаній. Зменшення T (від T=293 К) ви-
кликає різке зростання інтенсивності, при T≈140-
145 К вона досягає максимуму, а далі різко па-
дає. Зазначимо, що лінія IC зміщується в сторо-
ну меншого поля на 49-50 мТл при Т=77 К від-
носно її положення при Т=293 К. При цьому зни-
кає її кутова залежність. 

На рис.4 зображена динаміка зміни інтенсив-
ності і форми кривих поглинання IC і IV при змі-
ні Т. Інтенсивність лінії IС немонотонно зміню-
ється із зменшенням Т. Її максимальне значення 
відповідає Т=140 К. Зникнення лінії IV зафіксо-
вано при Т=120 К. 

Відпал зразків у вакуумі протягом 20 годин 
при Т=593 К приводить до зміни спектра. Лінія 
IC практично не спостерігається, залишається 
широка лінія IV (≈40 мТл) – рис.1б.  

Обговорення результатів 
Наявність у спектрі ЕПР двох ліній поглинан-

ня однозначно вказує на існування двох різних 
спінових систем у InSe:Mn.  

Серед існуючих моделей легування шарува-
тих кристалів типу А3В6 можна виділити два ос-
новних механізми входження домішки в матри-
цю – заміщення атома металу в шарі і входження 
домішкового атома в міжшаровий простір з утво-
ренням хімічних зв'язків з атомами халькогену. 
Останній механізм, очевидно, превалює, тому 
що для його здійснення необхідна значно менша 
енергія, ніж для входження домішки безпосеред-
ньо в шар. Наприклад, добре відомий механізм 
інтеркалювання шаруватих сполук виконується 
навіть при температурах, нижчих за кімнатну. 
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Рис.4. Динаміка форми спектра ЕПР іонів Mn при 
зміні температури. 

У зв'язку з цим природно зв'язати лінію погли-
нання IV (з більшою інтенсивністю) з атомами 
Mn, що знаходяться у ван-дер-ваальсовій щілині, 
а IС – з атомами Mn, що заміщають атоми індію 
в шарі (рис.1а). На користь такого припущення 
свідчить наявність кутової залежності параметрів 
компоненти IС та її відсутність для IV. У першо-
му випадку при катіонному заміщенні зберіга-
ється зв'язок із симетрією матричного кристала. 
Відсутність кутової залежності для IV вказує, що 
існує суттєва різниця між станами домішкової 
системи в шарі і в міжшаровому просторі. Резуль-
тати з відпалу зразків InSe:Mn у вакуумі також 
вписуються в дану модель. Очевидно, під дією 
відпалу значна частина іонів Mn дифундує із ша-
ру в міжшаровий простір, в результаті чого лінія 
IC практично зникає, а інтенсивність IV збільшу-
ється (рис.1б). 

Крім того, для перевірки нашої гіпотези до-
сліджувалися спектри InSe, інтеркальовані Mn, 
тобто домішка вводилася безпосередньо у ван-
дер-ваальсовий простір. У таких кристалах 
спектр ЕПР складався з однієї розширеної лінії, 
що збігалася за параметрами з лінією IV. 

Відомо, що спектри ЕПР ізольованих іонів 
Mn2+ (ядерний спін I=5/2) або невеликого числа 
іонів, зв'язаних обмінною взаємодією, мають 
надтонку структуру [2, 3]. При великій кількості 
взаємодіючих іонів може спостерігатися широка 
крива поглинання.  

З аналізу температурних залежностей інтен-
сивності ліній IV і IC випливає таке. Ріст інтенсив-
ності лінії IC в області температур 140 К≤Т≤293 К 

(рис.4) обумовлений збільшенням кількості взає-
модіючих пар Mn у шарі. При температурах біль-
ших 140 К обмінною взаємодією пов'язані цілі 
групи магнітних іонів, що супроводжується роз-
ширенням лінії IC і зменшенням її інтенсивності. 

Оскільки концентрація NMn більша в міжша-
ровому просторі, групи взаємодіючих іонів іс-
нують у більш широкому інтервалі температур 
125 К≤Т≤293 К. Цим пояснюється різке падіння 
інтенсивності IV (рис.3 і 4). Зникнення компонен-
ти IV в спектрі ЕПР при Т≈120-125 К свідчить 
про магнітне упорядкування іонів Mn у міжша-
ровому просторі при Т<120 К (рис.4).  

Відсутність надтонкої структури у випадку 
феромагнітної обмінної взаємодії між великою 
кількістю іонів можна пояснити так [2]. Макси-
мальна довжина спектра завжди дорівнює кон-
станті надтонкої взаємодії А, як і для поодиноко-
го іона, незалежно від числа парамагнітних 
центрів N. Із збільшенням N константа зменшу-
ється як А/N. При цьому відносна інтенсивність 
центральних ліній надтонкої структури зрос-
тає із збільшенням N, в той час як на краях 
швидко падає. В результаті при великих N 
надтонкий спектр зникає, як це має місце у фе-
ромагнетиках. 

З огляду на вищесказане, можна допустити, 
що широкі, без структури лінії поглинання IС і IV 
(рис.1,а) є результатом феромагнітної обмінної 
взаємодії між іонами Mn. Проте для визначення 
природи обмінної взаємодії необхідні додаткові 
дослідження.  

Із кінетичних досліджень випливає, що до-
мішка марганцю в InSe:Mn є електрично актив-
ною і виявляє акцепторну дію. Так, у зразках з 
NMn=1 ат.% при Т=240 К відбувається інверсія 
коефіцієнта Холла. При Т=77 К концентрація ді-
рок р≈1012 см-3. Враховуючи низьку концентра-
цію носіїв в InSe:Mn, можна зробити висновок, 
що обмінна взаємодія між іонами марганцю здій-
снюється за допомогою лігандних іонів (непря-
мий обмін Крамерса-Андерсона [4]). 
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ЗМІНА  ПОЛОЖЕННЯ РІВНЯ ФЕРМІ ТА КІНЕТИЧНІ  ПАРАМЕТРИ 
ПРОЦЕСУ  ЕЛЕКТРОХІМІЧНОГО ІНТЕРКАЛЮВАННЯ  ЛІТІЄМ  

МОНОСЕЛЕНІДУ  ІНДІЮ ТА  ТЕЛУРИДУ  ВІСМУТУ 

Використовуючи метод імпедансної спектроскопії в області частот 10-2÷105 Гц визначено еле-
менти еквівалентної схеми межі розділу LixInSe(LixBi2Te3)/1M LiClO4 в пропіленкарбонаті (ПК). 
Вираховано коефіцієнти дифузії іонів літію по областях ван-дер-ваальсових зв'язків шаруватих 
матриць у залежності від ступеня інтеркаляції х, для LixInSe в області 0<x≤1, а для LixBi2Te3 при 
0<x≤0,5. Коефіцієнти дифузії іонів літію мають максимальне значення 2,5.10-9 для LixInSe, а для 
LixBi2Te3 – 3⋅10-7см2/с при х=0,1 відповідно. 

З температурних вимірювань (20°С-55°С) визначено енергії активації дифузії і реакції інтер-
каляції та зміну ентропії в процесі інтеркаляції. Експериментально встановлено залежність по-
ложення рівня Фермі від ступеня інтеркаляції та визначено енергію відштовхування атомів лі-
тію у ван-дер-ваальсових проміжках, яка складає ~1,9⋅104 Дж/моль для моноселеніду індію. 

An equivalent circuit model for the interfaces between LixInSe (LixBi2Te3) and 1M LiClO4 solution 
in propylenecarbonate has been studied as a function of lithium concentration by the method of electro-
chemical impedance spectroscopy in the frequency range 10-2-105 Hz. The diffusion coefficient as a 
function of intercalation level x, for LixInSe in the range 0<x≤1 and for LixBi2Te3 in the range 0<х≤0,5 
were calculated. Diffusion coefficients of Li+ ions in both InSe and Bi2Te3 were found to be maximum 
value 2,5⋅10-9 and 3⋅10-7 at x=0,1, respectively. 

The activation energies for lithium diffusion and intercalation reaction, evaluate entropy changes were 
investigated in the temperature range 20 to 550C. The position of the Fermi level as function of inter-
calation degree was determined from the slope of the Mott-Shottky graphs. It is established that lateral 
intercalation energy within interlayer gaps is 10,9⋅104 J/mol for LixInSe. 

У роботах [1,2] показана здатність моноселе-
ніду індію та телуриду вісмуту до реакцій інтер-
каляції іонами літію, які можна описати рівнян-
нями: 

InSe+xLi+ +xe ⇔ LixInSe,  (1) 
Bi2Te3+xLi+ +xe ⇔ LixBi2Te3, (2) 

та вивчено деякі термодинамічні закономірності 
їх протікання. У даній роботі вивчається кінетика 
цих реакцій та вплив на електронні властивості 
(положення рівня Фермі) вихідних матеріалів 
"господарів". Електрохімічні дослідження про-
водились у триелектродних комірках із літійме-
талічними електродами порівняння і допоміжним 
в 1М-му розчині LiClO4 на пропіленкарбонаті. 
Робочі електроди виготовлялись з монокриста-
лів InSe та Bi2Te3 у формі паралелепіпедів з 
розмірами 3×3×0,5 мм з електрично ізольованим 
площинами, перпендикулярними до кристало-

графічної осі c. Досягнення певного ступеня 
"гостьового" навантаження х у гальваностатич-
них умовах підтверджувалось хімічним аналізом 
за допомогою полум'яної фотометрії. Тут x ви-
значали як кількість впроваджених молів літію 
на один моль шаруватої матриці. 

Отримані інтеркалати LixBi2Te3 і LixInSe ви-
тримувались після інтеркаляції протягом 24 го-
дин до рівноважних умов, потім вимірювались 
частотні залежності імпедансу в електрохімічній 
комірці по двоелектродній схемі при допомозі 
амплітудно-частотного аналізатора Schlumberger 
SI 1255 в області частот 10-2-105Гц. На рис.1 по-
казані типові імпедансні характеристики елект-
родів LixInSe (1) і LixBi2Te3 (2) в 1М LiClO4 на 
пропіленкарбонаті при х=0,1, які дали змогу ви-
значити [3] елементи еквівалентної схеми відпо-
відних меж розділу (рис.2). 
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Рис.1. Типова імпедансна характеристика в області 
10-2-105 LixInSe (1), LixBi2Te3 (2) в 1М LiClO4 на ПК. 

Рис.2. Еквівалентна схема контакту LixInSe 
(LixBi2Te3) в 1М LiClO4 на ПК. 

Тут Rs – опір електроліту, Rct – опір стадії пе-
реносу заряду, Cdl – ємність подвійного електрич-
ного шару, W – імпеданс Варбурга. 

Опрацьовуючи отримані дані в частотному 
діапазоні 10-2-1Гц у координатах ReZ-ω-1/2, де 
ω=2πf – кутова частота (рис.3,4), знайдено кое-
фіцієнти Варбурга σ та дифузії D при різних зна-
ченнях х. На рис.3 зображено залежності σ-х для 
LixInSe (1) і LixBi2Te3 (2), з яких чітко видно мі-
німальні значення σ при х=0,1, що дорівнюють 
16,7 і 16 Ом⋅см2⋅см-1/2. Із залежностей lgD від х, 
наведених на рис.4, випливає, що максимальні 
значення коефіцієнтів дифузії іонів літію по об-
ластях ван-дер-ваальсових зв'язків моноселеніду 
індію та телуриду вісмуту відповідають концент-
рації "гостьової" компоненти х=0,1 і дорівнюють 
2,5⋅10-9 cм2/с та 3⋅10-7см2/с відповідно. Значення D 
для LixInSe залишається у межах 10-9-10-11 см2/с 
в області 0<х≤1, а для LixBi2Te3 він має значення 
10-7-10-8 см2/с при 0<х≤0,5, що є типовим для ша-
руватих халькогенідів [3,4]. 

Із температурних вимірювань частотної дис-

перcії імпедансу та рівноважних електродних по-
тенціалів ϕ у діапазоні 20°С-55°С, визначено 
енергії активації дифузії Еа і реакції інтеркаля-
ції Еар, а також зміну ентропії процесу при різ-
них значеннях х. 

Різке зменшення енергії активації дифузії для 
LixInSe від 80,5 до 50,5 кДж/моль спостерігаєть-
ся при переході х від 0,03 до 0,1 (рис.5), після чо-
го суттєво не змінюється при подальшому зрос-
танні "гостьового" навантаження. Велике значен-
ня Еа при х=0,03, найбільш вірогідно пояснюєть-
ся необхідними енергетичними затратами на 
розсування шарів на початку інтеркаляції. Залеж-
ність Еа від х (рис.5) для LixInSe в загальних ри-
сах повторює зміну параметра c від "гостьового" 
навантаження, характерну для інтеркаляції InSe, 
одержану з рентгенівських даних [2]. На користь 
цих міркувань свідчить додатне значення зміни 
ентропії для LixInSe ∆S=12 Дж/К⋅моль при х=0,1 
і t=24,5°С, що говорить про суттєвий вклад ко-
ливних ступенів вільності іонів літію у міжшарах  
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Рис.3. Зміна коефіцієнта Варбурга від ступеня 
інтеркаляції для LixBi2Te3 (1), LixInSe (2) в 1M 
LiClO4 на ПК. 
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матриці, а від'ємне значення ∆S=-65,3 Дж/К⋅моль 
при х=0,98 і 25°С, вказує на впорядкування іонів 
літію. 

Енергії активації дифузії для LixBi2Te3 суттєво 
не змінюються від х=0,1 до х=0,27, приймаючи 
значення 39,5 та 36,3 кДж/моль вiдповiдно. 

На рис.6 представлені залежності Rct=f(x) (1) 
i Cdl=f(x) (2) для LixInSe. Як видно, точці х=0,1 
відповідає мінімальне значення Rct=71,8 Oм⋅см2. 
Наведені вище експериментальні дані засвідчу-
ють, що найбільш сприятливі кінетичні умови для 
інтеркаляції іонами літію InSe при х=0,1. Енергія 
активації реакції інтеркалювання літієм InSe зме-
ншується від 40,3 при х=0,1 до 26,3 кДж/моль 
при х=0,73, а для LixBi2Te3 від 72,6 при х=0,1 до 
60,6 кДж/моль при х=0,27 відповідно. 

Максимуми і мінімуми на кривій залежності 
Cdl-х (2) для LixInSe, напевно, пов'язані з проце-
сами адсорбції-десорбції домішок в електроліті 
під час інтеркаляції. Визначені параметри елемен-
тів еквівалентної схеми LixBi2Te3 в 1М LiClO4 в 
ПК зведені в таблицю1. 
Таблиця 1. Елементи еквівалентної схеми контакту 
LixBi2Te3 в 1М LiClO4 на пропiленкарбонатi. 

X  Rct, Oм×cм2 Cdl x 106, Ф/cм2

0,057 40,3 120 
0,1 28,4 190 

0,27 86 230 
0,5 96,7 290 

 
З таблиці видно, що мінімальне значення Rct= 

=28,4 Ом⋅см2 відповідає "гостьовій" концентрації 
х=0,1. При цій самій концентрації досягається і 
максимальне значення D=3⋅10-7 см2/с (рис.3). Це 
дає змогу зробити висновок, що найбільш сприят-
ливі кінетичні умови інтеркаляції літієм телуриду 
вісмуту виникають при ступені інтеркаляції х=0,1, 
що збігається зі збільшенням параметра с, одер-
жаного з рентгеноструктурних досліджень [2]. 

В умовах, коли локальне утворення зв'язку 
між інтеркальованими атомами і шарами матри-
ці не залежить від ступеня інтеркаляції х, тобто 
енергія зв'язку є постійною величиною С0, ком-
позиційну зміну хімічного потенціалу впрова-
дженого атома можна записати у вигляді суми 
вкладів ентропії заповнення октаедричних або 
тетраедричних позицій у ван-дер-ваальсовому 
проміжку, взаємного відштовхування впрова-
джених атомів, зміни положення рівня Фермі і 
енергетичного вкладу, необхідного для розсу-

вання шарів, відповідно до рівняння: 
µ=kT ln |x/1-x|+Aux+[µF(x)-µF(0)]+ 

+Bdc/dx+C0.        (3) 
Тут k – константа Больцмана, А – кількість 

найближчих сусідніх місць, u – енергія відштов-
хування впроваджених атомів, µF – положення 
рівня Фермі, с – відстань між шарами, B – коефі-
цієнт, який визначається потенціальною функці-
єю Леннарда-Джонса [5]. 

Рівняння (3), записане, виходячи з простих 
модельних уявлень, дуже корисне для інтерпре-
тації окремих ділянок ϕ-х-діаграм і більш повно-
го розуміння процесу утворення напівпровідни-
кових інтеркалатів [1,2]. 

У нашому випадку, враховуючи дані по зміні 
відстані між шарами [1,2], неважко впевнитись, 
що для x>0,1, за винятком околу граничної точки 
х=1, де логарифмічний член прямує до ±∞. У 
формування структури ϕ-х-діаграми визначаль-
ний вклад будуть вносити другий і третій члени 
рівняння (3). Зміна третього члену, тобто елект-
рохімічного потенціалу електронів під час інтер-
калювання напівпровідникових матеріалів викли-
кає особливе зацікавлення не тільки у зв'язку з 
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Рис.5. Вплив "гостьового" навантаження на значення 
енергії активації дифузії в LixInSe. 
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Рис.6. Залежності Rct- x (2) i Cdl- x (1) для LixInSe 
в 1М LiClO4 на ПК. 
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Рис.7. Зміна положення рівня Фермі від "гостьового" 
навантаження літія в LixInSe. 

 
практичною відсутністю експериментальних да-
них, але з їх необхідністю для вивчення елект-
ронних процесів у таких сполуках. Тому були 
проведені вимірювання вольт-фарадних харак-
теристик за електрохімічною методикою [6] і за 
перетином графіків Мотта-Шоткі визначено по-
ложення рівня Фермі як функції ступеня інтер-
каляції. Залежність µF=f(х) для LixInSe показана 
на рис.7, а для LixBi2Te3 наведена в [7]. Видно, 
що для LixInSe з підвищенням х µF(х) зсуваєть-
ся до середини забороненої зони і при х>0,2 зна-
чення µF(х) суттєво не змінюється. Тоді, виходя-
чи з вищесказаного, енергію відштовхування 
впровадженого літію для LixInSe можна оцінити 
із співвідношення: 

Au=δµ/dx-δµF/dx.   (4) 
Враховуючи, що для InSe А=6, в середньому 

матимемо u=10,9⋅104 Дж/моль при х≥0,2. Відпо-
відне значення для Bi2Te3 дорівнює 55 кДж/моль 
при х<0,4 [2]. Систематичне вивчення зміни кіне-
тичних параметрів інтеркаляції InSe i Bi2Te3 літі-
єм, показали найбільш сприятливі кінетичні умо-
ви для проведення інтеркаляції при х=0,1. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ВПЛИВУ  ІНЖЕКЦІЇ  КАЛІЮ  НА  
ВЛАСТИВОСТІ  АКТИВОВАНОГО  ВУГЛЕЦЮ 

Вивчався вплив високотемпературної інжекції калію в структуру активованого вуглецю (АВ) 
на питомі характеристики суперконденсаторів (СК), що були сформовані на його основі. Пока-
зано, що інжекція калію з 30%-го водного розчину КОН у структуру АВ при температурі 500-
540°С приводить до збільшення ємності СК на 11-16% та зменшення опору майже у 2 рази. 
Експериментально встановлено, що зменшення ємності з ростом розрядного струму в межах 
20-300 мА для СК з інжектованого АВ в 1,8 рази менше, ніж для контрольних СК. 

The influence of the high-temperature injection of potassium into the structure of activated carbon 
(AC) on the specific characteristics of supercapacitors (SCs), prepared on its basis, is investigated. It 
is shown that the injection of potassium from a 30% aqueous solution of KON into the structure of 
AC, carried out it temperature 500 to 540°С, leads to the increase of the SC capacitance by 11 to 16% 
and the decrease of the internal resistance nearly by twice. It is experimentally established that for SCs 
formed of injected AC the capacitance decrease with increasing discharge current from 20 to 300 mA 
is by a factor of 1,8 lover than that for the comparative SC samples. 

Активований вуглець (АВ) з сильно розвину-
тою поверхнею (>1000 м2/г) служить основою для 
виготовлення суперконденсаторів (СК) з елект-
ричним подвійним шаром [1-2]. Проте через не-
достатньо високу електропровідність при фо-
рмуванні електродів СК виникає необхідність 
у електропровідних добавках. Останні, зменшу-
ючи опір електрода, зменшують і питому єм-
ність СК. Тому в кожному конкретному випад-
ку експериментально підбирають оптимальний 
склад електродної суміші. 

Для підвищення питомих експлуатаційних ха-
рактеристик СК на основі АВ нами проводилась 
високотемпературна інжекція калію в структуру 
АВ. Експерименти проводились на АВ, виготов-
леному на основі стирол дивініл-бензольного со-
полімеру. Інжекція калію в структуру АВ здійс-
нювалась як шляхом його просочування 30%-м 
водним розчином КОН з наступним нагрівом у 
вакуумі з залишковим тиском не більшим, ніж 
10-2 мм рт. ст. до температур 400-600°С, так і спі-
канням суміші АВ з кристалічним КОН при вка-
заних температурах. СК формувалися у стандарт-
них корпусах типорозміру "2525" та в спеціаль-
но виготовленому макеті з робочою поверхнею 
електродів 3,63 см2. Вимірювання параметрів СК 

проводилось на спеціально виготовленій для цих 
цілей установці "МАССОR", яка в автоматично-
му режимі здійснювала контроль різноманітних 
режимів досліджень за наперед заданою програ-
мою. Дані вимірювань усереднювались по 10-ти 
зразках, відкидаючи найбільші і найменші зна-
чення. На рис.1 зображена залежність ємності 
СК (С0 – ємність контрольного СК, виготовлено-
го за стандартною методикою) від температури,  

 

Рис.1. Залежність ємності СК від температури інжек-
ції: інжекція із 30%-го розчину КОН (1); інжекція 
шляхом спікання АВ із КОН (2).  
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Рис.2. Залежність ємності СК від величини розряд-
ного струму: інжекція із 30%-го розчину КОН (1); 
інжекція шляхом спікання АВ із КОН (2); контро-
льний зразок СК (3).  

при якій проводилась інжекція. Як видно із ри-
сунка, при температурах в області 500-540°С єм-
ність СК, сформованих на основі АВ, інжектова-
ного калієм із 30%-го водного розчину КОН, зро-
стає на 11-16%. Інжекція калію через спікання 
КОН з АВ менш ефективна і дає зростання єм-
ності СК всього на 4-6%. 

Про це свідчать і дані вимірювань внутріш-
нього опору, подані в таблиці, з яких видно, що 
внутрішній опір СК при інжекції калію в АВ че-
рез спікання кристалічного КОН з АВ практично 
не змінюється. 

На рис.2. показано зміну ємності від величи-
ни розрядного струму. Внаслідок інжекції калію 
вказана зміна є більш плавною в залежності від 
величини розрядного струму в порівняні з кон-
трольними СК, що дозволяє використовувати їх 
для роботи в режимах підвищеної потужності. 

Невелика зміна ємності і внутрішнього опору 
СК, сформованих на основі АВ, отриманого спі-
канням кристалічного КОН з АВ, вказує на не-
значну інжекцію калію в пори АВ. Ймовірно це 
зв'язано з тим, що спікання проводилось без ва-
куумування. 

Таблиця 1. Внутрішній опір СК типорозміру "2525", ви-
готовлених з інжектованого АВ 

Розряд-
ний 

струм, 
мA 

Опір при 
інжекції з 

30% розчи-
ну КОН 

(Ом) 

Опір при 
інжекції 
спіканням 
КОН з АВ 

(Ом) 

Опір кон-
трольного 
зразка 
(Ом) 

20 0,025 0,050 0,049 
50 0,028 0,052 0,05 

100 0,029 0,056 0,055 
200 0,033 0,065 0,061 
300 0,04 0,08 0,075 

Не виключено, що в процесі спікання відбу-
вається перебудова структури АВ у напрямі пе-
рерозподілу пор по їх розмірах, про що свідчить 
неможливість відновлення АВ, спеченого з КОН 
до початкового стану. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ЗОННОЇ  СТРУКТУРИ  ТА  МЕХАНІЗМИ  
РОЗСІЯННЯ  НОСІЇВ  ЗАРЯДУ  ЕЛЕКТРОННИХ  КРИСТАЛІВ 

ХАЛЬКОГЕНІДІВ  СВИНЦЮ 

Досліджено домінуючі механізми розсіяння носіїв заряду в електронних монокристалах ха-
лькогенідів свинцю при температурах 4,2-300 К у концентраційному інтервалі 1016-1020 см-3 з 
використанням квадратичного та неквадратичного законів дисперсії зі змінною ефективною ма-
сою. Встановлено, що якщо для n-PbSe реалізується квадратичний закон дисперсії, то із збіль-
шенням ширини забороненої зони (εG(PbSe)<εG(PbTe)<εG(PbS)) кращу відповідність з експери-
ментальними даними дає вже неквадратичний закон дисперсії (для n-PbS і n-PbTe). 

Is explored dominant mechanisms of a dispersion of charge carriers in electronic monocrystals chal-
kogenides of lead at temperature range 4,2K-300 K in a concentration interval 1016-1020 cm-3 with us-
age of the quadratic and nonquadratic laws of a variance with replaceable effective mass. Is received, 
as to n-PbSe is realized the quadratic laws of a variance, but from magnification of breadth of a for-
bidden region of a band (εG(PbSe)<εG(PbTe)<εG(PbS)) the best correspondence with experimental 
datas yields nonquadratic the law of a variance (for n-PbS, and n-PbTe crystals). 

Халькогеніди свинцю – перспективні матеріа-
ли для створення термоелектричних перетворю-
вачів, джерел і приймачів когерентного випромі-
нювання інфрачервоної області оптичного спект-
ра [1-5]. Вони належать до нестехіометричних 
сполук і можуть мати провідність n-типу при 
надлишку свинцю і p-типу при надлишку халько-
гену [2, 4, 6]. Дослідження зонної структури крис-
талів PbTe, PbSe і PbS дають можливість поясни-
ти їхні електричні властивості, оптимізувати як 
параметри базового матеріалу, так і характеристи-
ки приладових структур, створених на їхній осно-
ві. 

Зараз відомі численні дослідження [1, 5-12], 
де вивчаються особливості енергетичного спект-
ра електронів і кінетичні явища кристалів халько-
генідів свинцю. Але існуючі уявлення про зонну 
структуру і механізми розсіяння носіїв заряду в 
зазначених напівпровідниках потребують істотно-
го коригування. 

У даній роботі на основі порівняння теоретич-
них розрахунків холлівської рухливості з експе-
риментальними даними уточнюються концент-
раційні та температурні границі використання 
наближених моделей зонної структури та пере-
важаючих механізмів розсіяння носіїв заряду в 
кристалах халькогенідів свинцю n-типу провід-
ності. 

Розрахунок закону дисперсії проводився згід-
но з формулою [8] 
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Вирази (1) і (2) відповідають розрахованим 
згідно з двозонною моделлю Кейна неквадратич-
ному та квадратичному законам дисперсії зі змін-
ною ефективною масою відповідно. У цих вира-
зах: p – матричний елемент оператора імпульсу, 
m* – ефективна маса носіїв, εG – ширина заборо-
неної зони. У виразі (1) є лінійний по k доданок, 
який надає закону дисперсії непараболічний ха-
рактер. 

Вирази для часу релаксації, згідно з якими 
проводились розрахунки в даній роботі, для різ-
них механізмів розсіяння мають вигляд [1, 7]: 
– кулонівський потенціал вакансій 
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де ξ=(2krv)2, k – хвильовий вектор носія, rv – раді-
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ус екранування потенціалу вакансії, Nv=2⋅1018 см-

3, для n<4⋅1018 см-3 та Nv=n/2 для n≥4⋅1018 см-3; 
– короткодіючий потенціал вакансій 
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∗∗⋅π=τ h ,         (6) 
A=βx(1-K)/(1+2βx),   

B=8βx(1+βx)K/3(1+2βx)2;                
– деформаційний потенціал акустичних фононів; 
час релаксації при розсіянні на цьому потенціалі 
обчислюється за формулою (5), в якій слід при-
йняти індекс v=a та переписати вираз для τ0,а (6) 
так 
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– деформаційний потенціал оптичних фононів  
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У формулах (4)-(9) [1, 7] ε0 – статична діелек-

трична проникливість, Uvc – короткодіючий по-
тенціал вакансії, Eac – деформаційний потенціал 
вакансії, Сl – комбінація констант, K=1,5 – відно-
шення короткодіючих потенціалів вакансій для 
зони провідності та валентної зони і деформацій-
них потенціалів для цих зон, ρ – густина, a – 
постійна гратки, ω0 – частота оптичного фонону. 

При одночасному врахуванні кількох механіз-
мів розсіяння сумарний час релаксації обчислю-
вався згідно з [12] 

∑ −− τ=τ
i

i
11 .                     (10) 

Аналіз одержаних результатів проводили на 
порівнянні теоретичних та експериментальних 
значень холлівської рухливості, яку обчислюва-
ли за формулою [8]: 
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kn  – двопараметричні інтеграли Фермі, 

протабульовані в [11]. 
Результати теоретичних розрахунків залежнос-

ті холлівської рухливості носіїв від концентрації 
електронів у халькогенідах свинцю n-типу для 

окремих видів і сумарного механізму розсіяння 
при кімнатній температурі зображено на рис.1. 
Подібні розрахунки проводились авторами і при 
температурах 4,2 К та 77 К. Аналіз одержаних ре-
зультатів показує, що для монокристалів n-PbSe 
в цілому розглянутому температурному інтервалі 
краще узгодження з експериментом дає квадра-
тичний закон дисперсії зі змінною ефективною 
масою. Для PbTe цей закон добре виконується 
при 4,2 К та 77 К. При кімнатній температурі 
вплив квадратичного закону дисперсії все ще по-
мітний і його врахування дає правильну якісну 
картину зонної структури, але для більш чіткого 
кількісного опису слід користуватись у розрахун-
ках неквадратичним законом. 
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Рис.1. Залежність рухливості електронів від їх 
концентрації для PbSe (а), PbTe (б) та PbS (в), роз-
рахованої з врахуванням сумарного механізму роз-
сіяння носіїв заряду згідно з (12) для: 1 – квадра-
тичного, 2 – неквадратичного законів дисперсії но-
сіїв зі змінною ефективною масою при температурі 
300К, х – експеримент [23]. 
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У кристалах PbS неквадратичний закон ви-
конується уже від азотних температур і вище 
(рис.1б, в). 

Той факт, що значення рухливості, обчислені 
теоретично, дещо менші за експериментальні да-
ні (рис.1), можна пояснити використанням у роз-
рахунках сумарного часу релаксації всіх механіз-
мів розсіяння (10). У зв'язку з цим доцільніше роз-
глянути розсіяння на кожному конкретному ме-
ханізмі окремо (рис.2). 

Розглядаючи внесок окремих механізмів у за-
гальне розсіяння слід зазначити, що у всіх трьох 
сполуках при низьких температурах переважають 
вакансійні механізми, а при високих – граткові 
(рис.2), що добре узгоджується з відомими дани-
ми багатьох літературних джерел [1, 2, 4-11, 21-
24]. 

Детальний аналіз механізмів розсіяння з вра-
хуванням концентраційних і температурних гра-
ниць застосування квадратичного та неквадрати-
чного законів дисперсії показує, що при 4,2 К в 
PbSe переважає розсіяння на короткодіючому по-
тенціалі вакансій. Починаючи від 77 К у селеніді 
свинцю суттєво проявляються уже два механізми: 
крім вказаного, важливу роль відіграє розсіяння 
на деформаційному потенціалі акустичних фоно-
нів. При кімнатних температурах домінують роз-
сіяння на коливаннях гратки: на деформаційних 
потенціалах акустичних та оптичних фононів 
(рис.2а – криві 2, 3), розсіяння на короткодіючому 
потенціалі вакансій переважає тут лише в облас-
ті високих концентрацій (n>1019 см-3) (рис.2а – 
крива 1). На відміну від селеніду свинцю, у PbTe 
розсіяння на акустичних фононах домінує при 
всіх досліджуваних температурах, починаючи з 
гелієвих. Розсіяння на короткодіючому потенціа-
лі вакансій, яке відіграє суттєву роль при низь-
ких температурах, із зростанням температури 
також переходить у діапазон більш високих кон-
центрацій і при кімнатних температурах ним не 
можна нехтувати, починаючи з концентрацій 
n>1018 см-3 (рис.2б – крива 1). Для температури 
77 К у телуриді свинцю помітне суттєве розсі-
яння на оптичних фононах при n<1018 см-3, при 
300 К воно поряд з розсіянням на акустичних фо-
нонах дає переважаючий внесок у сумарне роз-
сіяння. У кристалах PbS ситуація по механізмах 
розсіяння аналогічна до тієї, яка спостерігається 
у телуриді свинцю. Потрібно лише вказати, що 
розсіяння на оптичних фононах при азотних тем-
пературах суттєве при концентраціях 1016 см-3-
1020 см-3, а розсіяння на короткодіючому потенці-

алі вакансій при Т=300 К домінує у більш вузь-
кому концентраційному інтервалі (n>1019 см-3) 
(рис.2в – крива 1). 

Одержані результати дали змогу узагальнити 
та провести уточнення концентраційних та тем-
пературних границь домінування тих чи інших 
механізмів розсіяння носіїв заряду і не суперечать 
відомим сьогодні результатам [1, 2, 4, 5, 7-11]. 

На нашу думку, при інтерпретації одержаних 
результатів слід звернути увагу на такі особливос-
ті. 
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Рис.2. Теоретичні залежності рухливості електро-
нів від їх концентрації, розраховані на основі квад-
ратичного (а) та неквадратичного (б, в) законів ди-
сперсії зі змінною ефективною масою при темпе-
ратурі 300К для n-PbSe (а), n-PbTe (б) та n-PbS (в) 
для механізмів розсіяння: 1 –на короткодіючому 
потенціалі вакансій, 2 – на деформаційному потен-
ціалі акустичних фононів, 3 – на деформаційному 
потенціалі оптичних фононів, 4 – на кулонівсько-
му потенціалі вакансій, х – експеримент [23]. 
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Те, що халькогеніди свинцю мають подібну 
зонну структуру, дає право, порівнюючи їхні ха-
рактеристики, робити певні узагальнення. Із зро-
станням ширини забороненої зони εG(PbSe)< 
<εG(PbTe)<εG(PbS) зростає вплив неквадратично-
го закону дисперсії. Причому, якщо для PbSe ним 
можна нехтувати у цілому розглянутому темпе-
ратурному інтервалі, то для монокристалів телу-
риду свинцю при кімнатних температурах явно 
переважає неквадратичний закон. Для PbS, у яко-
го ширина забороненої зони найбільша, неквад-
ратичний закон виконується уже при 77 К. Реа-
лізацію неквадратичного закону в області висо-
ких температур можна пояснити тим, що із зро-
станням температури зона легких дірок, яка ви-
значає ширину забороненої зони при низьких 
температурах, віддаляється від валентної зони і 
тим самим зростає вплив зони важких дірок. 

Важливим є аналіз того концентраційного ді-
апазону, в якому одержуються максимальні екс-
периментальні значення рухливості (n>1018 см-3 
при 300 К). В цій концентраційній області поруч 
із гратковими механізмами проявляється чітко 
виражене розсіяння на короткодіючому потенці-
алі вакансій (внутрішній частині кулонівського 
потенціалу, що діє на відстанях порядку сталої 
гратки). Реалізацію останнього механізму можна 
пояснити тим, що із збільшенням концентрації 
ефективний переріз взаємодії електронів провід-
ності зменшується, а взаємодія електронів про-
відності із оптичними та акустичними фононами 
вимагає більшого радіусу взаємодії. 
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ПОВЕРХНЕВА  ПРОВІДНІСТЬ  І  РОЗМІРНИЙ  ЕФЕКТ  У   
ТЕРМОЕРС  Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15 

Наведено результати експериментальних досліджень електрофізичних властивостей поверхні 
Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15. Визначено характер вигину енергетичних зон у приповерхневій області й 
умови утворення інверсійного шару. 

This paper is concerned with surface properties of the Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15. The direction of the 
energy-band displacement in the space-charge region and conditions of n-type inversion layer forma-
tion іn the surface of the Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15 is determined. 

У роботі [1] досліджували залежність коефі-
цієнта термоерс (α) твердих розчинів Bi2Te3-xSex 
та Sb1,48Bi0,52Te3 від розмірів частинок при по-
дрібненні кристалів з різним вмістом легуючих 
домішок. Виявилось, що зменшення розміру зер-
на Bi2Te3-xSex і збільшення ступеня легування 
хлористим кадмієм приводить до інверсії знака 
коефіцієнта α. Автори [1] вважають, що це зу-
мовлюється або можливим розділенням матеріа-
лу за складом при подрібненні, або утворенням 
об'ємного заряду внаслідок приповерхневого ви-
кривлення зон. Цікаво було дослідити характер 
зміни провідності і термоерс термоелектричного 
матеріалу Bi1,8Sb02Te2,85Se0,15 після подрібнення 
кристалів і виготовлення пресованих зразків. 
Крім того, для з'ясування природи спостережува-
ної залежності властивостей матеріалу від гео-
метричного фактора можна було б одержати ко-
рисну інформацію про характер перерозподілу 
носіїв заряду в приповерхневій області з вимірю-
вань ефекту поля. Основні результати таких до-
сліджень наведені в даній роботі. 

Кристали досліджуваного твердого розчину 
одержували методом вертикальної зонної плавки. 
Злитки діаметром до 25 мм вирощували зі швид-
кістю 13 мм/год. Нелеговані сплави мали дірко-
вий тип провідності. Введення донорних домішок 
Те і SbJ3 приводило до зміни типу провідності на 
електронний. Приготування порошків здійсню-
валось механічним подрібненням злитків з по-
дальшим розділенням їх на фракції. При одержан-
ні пресованих зразків тиск пресування складав 

800 МПа, час витримки під тиском – 5 хвилин. 
Зразки мали форму прямокутних паралелепіпе-
дів розмірами 1,5x1,5x12 мм. 

Електричні властивості злитків і порошків до-
сліджувались при кімнатній температурі, а пре-
сованих зразків – в інтервалі температур від азот-
ної до 400 К. Встановлено, що величина і знак 
коефіцієнта термоерс порошків залежать не тіль-
ки від кількості легуючої домішки у вихідному 
матеріалі, але й від розмірів зерна. На рис.1 на-
ведені результати вимірювань, які були проведе-
ні на порошках різних фракцій, виготовлених з 
кристалів Bi1,8Sb0,2Te2,85Se0,15 p- і n-типу. 

 
Рис.1. Залежність αеф від величини зерна: порошки 
одержані з нелегованого матеріалу (1) і матеріалу, 
який містив 0,5 ваг.% Те та 0,12 ваг.% SbJ3. Су-
цільні криві – розрахунок; точки – експеримента-
льні дані. 
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Рис.2. Залежність YS від напруги у випадку зразків 
p-типу 
 

 
Рис.3. Залежність YS від напруги у випадку зразків 
n-типу 

Результати цих досліджень свідчать про те, що 
при подрібненні кристалів p-типу знак коефіцієн-
та термоерс порошків із зменшенням розмірів 
зерна змінюється на протилежний. У випадку ле-
гованих кристалів n-типу при тих самих умовах 
величина коефіцієнта α майже не змінюється і 
його знак залишається від'ємним. Такі самі ре-
зультати були отримані і на пресованих зразках. 
При вимірюванні електропровідності і термоерс 
пресованих зразків в інтервалі температур 400-
77 К було встановлено, що в цьому температур-
ному інтервалі активаційні процеси у даних ма-
теріалах відсутні. 

З метою визначення причин зміни знака кое-
фіцієнта α при подрібненні кристалів p-типу бу-
ли проведені дослідження електрофізичних влас-
тивостей поверхні зразків обох типів провідно-
сті методом ефекту поля в системі напівпровід-
ник-електроліт. Тонкі плоскі зразки для дослі-
дження виготовляли з орієнтованих кристалів. 
Порівнювалась залежність питомої поверхневої 
провідності ∆σП(V) з теоретичною залежністю 
∆σs від Ys [2]. З отриманих залежностей Ys(V) бу-
ло визначено початковий згин зон Ys0 (рис.2, 3). 
Розрахунки показали, що в приповерхневій об-
ласті зразків обох типів провідності енергетичні 
зони загнуті вверх. У випадку зразків p-типу в 
приповерхневій області утворюється тонкий ін-
версійний шар, з електронним типом провідності, 
а у зразків n-типу тонкий шар, збагачений основ-
ними носіями струму. Енергетичні рівні, що від-
повідають поверхневим станам цього вузькозон-
ного напівпровідника, розташовані біля мініму-
му зони провідності [3, 4]. 

Розрахунки ефективної величини коефіцієнта 
термоерс (αеф) пресованих зразків n-типу пока-
зали, що наявність у кристалів тонкого припо-
верхневого шару, в якому концентрація основних 
носіїв дещо більша, ніж в об'ємі, до помітних змін 
αеф не приводить (рис.1). У разі пресованих зраз-
ків, отриманих з вихідного матеріалу p-типу, доб-
рий збіг розрахованої залежності αеф(δ) з експе-
риментальною можна одержати, якщо розрахун-
ки проводити в рамках моделі p-n-переходу, в 
якому опір збідненого шару перевищує опір ба-
зового матеріалу не менше, як на три порядки. 
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ПРЕЦИЗІЙНИЙ  ПЕРЕТВОРЮВАЧ  СТРУМ-НАПРУГА 

Перетворювач струму в напругу являє собою високоточний електронний прилад з низьким 
вхідним опором, широким динамічним діапазоном, що призначений для використання в уста-
новках для вимірювання фотоелектричних параметрів фотоприймачів. 

The converter of the current to voltage represents a high-precision device with the low source resis-
tance and broad dynamic range. It intended for use in arrangements for the measurement of photo-electric 
parameters of photoreceivers. 

При вимірюваннях темнового струму, чутли-
вості, динамічного діапазону, нелінійності енер-
гетичної характеристики та інших фотоелек-
тричних параметрів фотоприймачів (ФП) необ-
хідною умовою правильного режиму вимірюван-
ня є те, що опір резистора навантаження в колі 
ФП або вхідний опір вимірювального приладу 
має бути набагато меншим від власного опору 
ФП (1). Більшість стандартних приладів не 
забезпечують цієї вимоги у широкому діапазо-
ні зміни вимірюваних сигналів. 

Прецизійний перетворювач струм-напруга 
(ППСН) саме розроблений для забезпечення та-
ких вимог і використовується як високоточний 
прилад при вимірюваннях фотоелектричних па-
раметрів фотоприймачів у лабораторних умовах. 

ППСН конструктивно виконаний у вигляді 
малогабаритного блока і зібраний на базі опера-
ційного підсилювача типу МЛ4806. Живлення 
здійснюється від вмонтованого джерела живлен-
ня. Органи управління та контролю розміщені на 
передній панелі ППСН. 

Для визначення основної відносної похибки 
коефіцієнта перетворення (δк) у діапазоні вимі-
рювань використовується установка, структу-
рна схема якої наведена на рис.1. 

Для визначення коефіцієнтів перетворення 
(Кпр) на вхід ППСН подається струм, який виз-
начається за формулою (1), а на вході ППСН ви-
мірюється напруга iU ′ . 

R
U

I i
i = ,                              (1) 

де Ii (А) – вхідний струм, Ui (В) – напруга, що 
подається з блока живлення, R (Ом) – струмоза-

даючий резистор. 
При вимірюванні коефіцієнтів від 1⋅102 до 

1⋅105 В/А встановлюється струмозадаючий резис-
тор R1=5 кОм, а коефіцієнтів від 1⋅106 до 1⋅108 – 
резистор R2=10 МОм. Значення опорів R1 та R2 
та напруг Ui та iU ′  вимірюються за допомогою 
вольтметра В7-28 з точністю, не меншою чоти-
рьох значущих цифр. 

Коефіцієнт перетворення Кіпр визначається за 
формулою 

i

i
і U

I
K

′
=пр .                          (2) 

Відносна похибка вимірювання коефіцієнта 
перетворення δ визначається формулою 

%100)1(
ном

пр ⋅−=δ
і

і

K
K

,                 (3) 

де Кiпр – фактичне значення коефіцієнта пере-
творення; Кiном – номінальне значення коефіці-
єнта перетворення. 

Нестабільність коефіцієнта перетворення δt 
визначається за формулою (4) як відношення мак-
симального відхилення Kmax від середнього його  

 

 
Рис.1. Структурна схема вимірювальної установки: 
блок живлення типу Б5-44 (1), струмозадаючий ре-
зистор (2), досліджуваний ППСН (3), вольтметр 
В7-28 (4, 5). 
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значення Кср протягом 8 годин неперервної ро-
боти ППСН до середнього значення Кср 

%100
ср

срmax ⋅
−

=δ
K

KK
t .               (4) 

Нелінійність коефіцієнта перетворення δн 
визначається за формулою (5) як різниця мак-
симального та мінімального значень Кіпр в усьо-
му діапазоні перетворень струму в напругу до 
середнього його значення Кср у цьому діапазоні 

%100
ср

minmax
н ⋅

−
=δ

K
KK

.             (5) 

Основна відносна похибка вимірювання кое-
фіцієнта перетворення δк визначається за фор-
мулою: 

2
н

2221,1 δ+δ+δ+δ⋅=δ tvк ,            (6) 
де δv (%) – похибка вольтметра В7-28 згідно з 
його паспортом, δ (%) – відносна похибка визна-
чена за формулою (3), δt (%) – нестабільність кое-
фіцієнта перетворення, δн (%) – нелінійність 
коефіцієнта перетворення. 

Основні технічні характеристики ППСН 
наведені у таблиці 1. 
 
Таблиця 1. Технічні характеристики ППСН. 

Найменування  
параметра 

Допустиме 
значення 

Фактичне 
значення 

Діапазон перетворення, 
Кпр, В/А 102÷108 102÷108 

Мінімальний вхідний 
струм, Imin 10 пА 5пА 

Відносна похибка, δ,% 1,0 0,15 

Нестабільність коефіці-
єнта перетворення, δt, % 1,0 0,25 

Нелінійність коефіцієнта 
перетворення, δн, % 1,0 0,20 

Основна відносна по-
хибка, δк, % 2,0 0,6 

Вага, кг 2,0 2,0 
Габаритні розміри, мм 180×⋅150×80 180×150×80
Живлення  220 В, 50 Гц 
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ФРАГМЕНТАРНА  ВЗАЄМОДІЯ  У  КЛАСТЕРНИХ СПОЛУКАХ 

У роботі поставлена задача: послідовно й, по можливості строго, проаналізувати утворення 
хімічних зв’язків між фрагментами, що утворюють атомарну кластерну сполуку (АКС), а також 
проілюструвати принципову можливість інтерпретації отриманих співвідношень для визначення 
кутів між "ідеальними" та "деформованими" об'єднаннями кластерних фрагментів. Запропоно-
вані теоретичні результати можуть бути використані для модельних досліджень АКС в межах 
певних розрахункових схем. 

The main problem of this article is follows: consistently and, whenever possible strictly to analyze 
the formation of chemical bounds between fragments, which form atomic cluster structure (АCS) as well 
as to illustrate a basic opportunity of interpretation of the obtained formulas for definition of angles 
between "ideal" and "deformed" associations of cluster  fragments. The offered theoretical results can 
be used for the simulation of ACS within the framework of the certain settlement circuits. 

Вступ 
Розвиток сучасної мікроелектроніки свідчить 

про наближення мінімальних розмірів приладів 
електронної техніки до масштабу нанометрових 
атомних кластерних сполук (АКС) [1,2]. Завдяки 
малому геометричному розміру, фізико-хімічні 
характеристики АКС суттєво відрізняються від 
властивостей макроскопічної речовини [3]. Остан-
нім часом особлива увага фахівців прикута до 
визначення характерних властивостей напівпро-
відникових квантових точок (КТ) [4,5] та кван-
тових ниток (КН) [6], якими, до речі, можна вва-
жати АКС [7]. 

Сьогодні АКС досліджуються за допомогою 
різних експериментальних методик [8-11]. Отри-
мані експериментаторами та теоретиками [4,12-
14] результати свідчать, що кластеризовані ма-
теріали являють собою новітні структури з пев-
ними квантовими обмеженнями у тих випадках, 
коли їх геометричні розміри достатньо малі. Са-
ме геометрія АКС визначає їх специфіку. Так, ав-
тор роботи [14] демонструє залежність оптичних 
властивостей Si-АКС від їх розміру та геометрич-
ної форми, які визначають характер кореляційної 
взаємодії між електронами у основному та збу-
дженому станах, а також розподіл електронної 
густини між атомами у АКС. 

Ефективність феноменологічних механізмів 
утворення АКС у твердотільній матриці, порис-
тій структурі та ін. можуть бути обгрунтовані 
кількісно за допомогою, наприклад, методів кван-

тової хімії [15,16]. Між іншим, можливість визна-
чення не лише стабільних, але й метастабільних 
структурних конфігурацій конкретної АКС моти-
вує подальший розвиток сучасних уявлень про 
теорію хімічного зв'язку (ХЗ). З іншого боку, ви-
ділення у структурі АКС окремих фрагментів є 
нетривіальною задачею. Ускладнення процеду-
ри однозначної фрагментації АКС пов'язане, зде-
більшого, з утворенням молекулярних орбіталей 
(МО). Часто вибір здійснюється на грунті інтуї-
тивних уявлень про хімічну цілісність внутріш-
ніх складових АКС. Тому саме розробка нових 
концепцій щодо фрагментарного характеру бу-
дови АКС та використання цих концепцій у різ-
них квантово-хімічних твердотільних розрахун-
ках [17,18] міжкластерної (міжфрагментарної) 
взаємодії – це досить ефективний теоретичний 
підхід, який довів свою придатність у процесі 
вивчення мезомолекулярних моделей [19]. У на-
веденій роботі, пропонуються результати теоре-
тичного аналізу утворення КФ певної АКС.  

Взаємодія фрагментів у кластерній сполуці 
Розглянемо АКС як систему пов'язаних між 

собою КФ. Проаналізуємо утворення ХЗ між КФ, 
визначивши МО АКС через МО КФ. Припусти-
мо, що АКС складається з двох КФ – F(1) і F(2) 
(або ж менших за геометричним розміром АКС). 
Щоб отримати орбіталь для F(1) або F(2) – )1(

jψ  

або )2(
jψ , де j – номер орбіталі, розв'язується рів-



 Фрагментарна взаємодія у кластерних сполуках 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 102. Фізика.Електроніка. 87

няння Хартрі-Фока-Рутана (ХФР), наприклад за 
схемою МО ЛКАО [17]. Індекс j нумерує nj за-

йнятих (j=1,2,…,ni) та *
in  вакантних орбіталей 

(j=(ni+1),(ni+2),…, *
in ). Розглянемо ситуацію, ко-

ли на найвищих nj зайнятих енергетичних рівнях 
ψ )1(

1n ,ψ )2(
2n  знаходиться лише один електрон, тоб-

то орбіталі ψ )1(
1n ,ψ )2(

2n  не вироджені. Позначимо 

орбіталі АКС, що утворена з двох КФ F(1) і F(1), 
через ψψψ M

m
MM ..., 21 , де m=n1+n2-1. Будь-яку ор-

біталь АКС ψ )(M
j  можна записати як лінійну ком-

бінацію орбіталей відповідних КФ – )1(
kψ , )2(

pψ : 

∑ ψ+∑ ψ=ψ
==

21

1

)2()2(

1

)1()1()( n

p
pjp

n

k
kjk

M
j CC . (1) 

З іншого боку, повна хвильова функція (ХФ) ψ(M) 
АКС визначається: 

,)()...(

),()...(det
)!2(

1

)()(
1

)()(
1

)(

 

m
M

m
M

M
m

MM

βψβψ

αψαψ
⋅

=ψ
 (2) 

де )(),( 11 βψαψ MM  – ХФ, що відповідають орієн-
таціям спінів α та β відповідно. Запишемо ХФ 
для КФ F(1) (ψ(1)) та F(2) - (ψ(2)): 
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 (4) 

ХФ ψ(1) та ψ(2) відповідають проекції повного 
спіну 21+=SM . 

Зміну електронної структури фрагментів, зу-
мовлену утворенням АКС, характеризує повна 
ХФ АКС. У першому наближенні така ХФ відпо-
відає “ідеальному” розташуванню електронної 
густини (тобто “недеформованим” об'єднанням 
КФ). Позначимо ХФ такої АКС літерою М~ , а 
для АКС з “деформованими” КФ (за рахунок їх 
об'єднання) виберемо символ M. У останньому 
випадку кожний з КФ має два різних за спіном 
стани. Тут з двох КФ можна скомбінувати чоти-
ри стани, що мають різні спіни. Сумарний спін 

M-ї АКС дорівнює нулю, тому один з чотирьох 
станів – синглетний, а три інші – відповідають 
триплету. Беручи це до уваги, вибираємо ХФ М~  
як таку: 
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βψβψβψ − nn               (5) 

де А – нормувальна стала. Для ортогональних ХФ 
A=1. Перенумеруємо орбіталі у такій послідовно-
сті )2()1()2(

1
)2(

1
)1(

1
)1(

1 2121
,,,...,,,..., nnnn ψψψψψψ −−  (усьо-

го n1+n2=n орбіталей). Позначимо ці орбіталі сим-

волом M
i
~

ψ  (i=1, 2…, n). У загальному випадку 
такі орбіталі не є ортогональними: 

ij
M
j

M
i S~

~~
=ψψ ,  (6) 

де ijS~  –  інтеграли неортогональності (інтеграли 
перекривання ХФ). 

Для спрощення розрахунків, ефективно здійс-
нити перехід до ортонормованого набору ХФ: 

∑ ψ⋅=ψ
=

n

k

M
kkj

M
i b

1

~~~ ,   (7) 

i=1,2…,n, причому ij
M
j

M
i δ=ψψ

~~ ~~ . Коефіцієнти 

bkj можна підібрати так, щоб повна ХФ АКС ти-

пу М~  не змінювалася. Запишемо )~(Mψ  АКС че-

рез орбіталі M
i
~~ψ : 
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Нехай орбіталі ψ )~(M  та ψ )(M  – це вектори у 
гільбертовому просторі. Введемо кут сosθψ між 
ними, як “міру відмінності” таких векторів між 
собою: 

)()~(cos MM ψψ=θψ ,                 (9) 

Інтеграли перекривання )~( MM
ijS  між орбіталями 

M
jψ  та M

i
~

ψ , з урахуванням (7): 

∑ ψψ=ψψ=
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M
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(10) 

Для інтегралів )()~( M
j

M
k ψψ  з урахуванням 

(1) маємо: 
а) для збудженого стану першого КФ у АКС (тоб-

то якщо )1()~(
k

M
k ψ=ψ ): 

∑ ψψ=ψψ
=

*
2

1

)2()1()2()1()()1( n

l
lkljkj

M
jk CC ,    (11) 

б) якщо )2()~(
l

M
k ψ=ψ  

∑ ψψ=ψψ
=

*
1

1

)2()1()1()2()()2( n

k
lkkjlj

M
jl CC ,   (12) 

Інтеграли перекривання )~( MM
ijS  утворюють 

прямокутну матрицю n×m. Запишемо співвідно-

шення через мінори матриці перекривання )~( MM
ijS : 
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Отримані теоретичні результати можуть бу-
ти використані для розрахункових схем, де вра-
ховується інтеграли перекривання ХФ. Напри-
клад, у напівемпіричних методах IENT-α [20] та 
MIENT-α [16]. 

Матриця електронної густини 
Для АКС M та М~  матриці електронної густи-

ни )(
1),( Mrr ′ρ

rr  та )~(
1),( Mrr ′ρ

rr  першого порядку 
мають вигляд відповідно: 
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або в ортогональному базисі: 
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Визначимо кут повороту між “векторами” 
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Знаменник у (16) – це добуток довжин векторів 

)(
1),( Mrr ′ρ

rr  і )~(
1),( Mrr ′ρ

rr , який дорівнює:  
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)(
1 −⋅=′ρ⋅′ρ mmrrrr MM rrrr . 

Чисельник запишемо через )~( MM
ijS  з (10). Отже, 

(16) можна переписати у вигляді: 
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Співвідношення (17) корисні для параметричних 
схем, описаних у [16,20]. Для НДП методів роз-
рахунку сosθρ визначається через коефіцієнти 
розкладання МО (Cki) : 
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З умови нормування ХФ )(M
kψ  випливає тотож-

ність для коефіцієнтів:  
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Сума у чисельнику  
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сумарна заселеність вакантних орбіталей фраг-
ментів у АКС: чим більше значення цієї скла-
дової, тим менше сosθρ. 

“Включимо” вакантні орбіталі фрагментів 
)(M

jψ  (j>m) АКС, тоді матриця коефіцієнтів C – 

це матриця переходу від одного ортонормовано-
го набору МО )1(

kψ , )2(
lψ  до другого ортонормо-

ваного набору ХФ )(M
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для будь-якого значення k. Враховуючи це, за-
пишемо: 
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(23) 
Остання сума в чисельнику – внесок орбіталей 
КФ )1(

1nψ  і )1(
2nψ  у вакантні орбіталі АКС. 

Результати 
Розрахунки здійснені для АКС типу SinYpXm, 

де Y – позначення водню (пасиватора [20]) у кіль-
кості р-атомів, Х – замісник (m фрагментів). Рів-
няння ХФР розв'язувалися за схемами [16,20], 
що дозволило отримати не лише енергетичний 
спектр АКС, її ХФ, а також матричні елементи 
інтегралів перекривання )~( MM

ijS . За співвідно-

шеннями (13) та (17) визначаються сosθψ, сosθρ. 
Результати розрахунків за методом [16] наведені 
у табл.1. 

Особливі зауваження слід зробити щодо роз-
рахунків сosθρ у тому випадку, коли Х – атом га-

логену. У процесі розбудови повної ХФ )~(Mψ , 
ХФ галогену вибираємо так, щоб один електрон 
знаходився на р-орбіталі, яка орієнтована вздовж 
лінії ХЗ Si-X, а три інші р-орбіталі були двічі 
зайняті. Табл. 1. дозволяє виявити відповідні за-
кономірності для низки галогенів F-Cl-Br-I. Най-
більшу зміну електронної структури викликає ХЗ 
кремнію з атомом фтору. Це свідчить про те, що 

має місце суттєвий перерозподіл електронної гус-
тини у АКС за рахунок зміни електронної струк-
тури складових, тобто фтору та КФ типу SinXm. 
Дія атомів йоду та брому на відповідні КФ досить 
близькі. Отже, можна виділити дві групи: до 
першої належить фтор, другу групу утворюють 
SiH3, Cl, Br, I. 

Таблиця 1. Розраховані значення сosθψ, сosθρ. для АКС 
типу SinYpXm. 

 X-SiH3 X-Si2H5 X-Si3H7 

Х сosθψ сosθρ сosθψ сosθρ  сosθψ сosθρ
F 0,5902 0,9445 0,583 0,9582 0,5543 0,977

SiH3 0,6499 0,9480 0,6403 0,9601 0,6361 0,9758

Cl 0,658 0,9504 0,6528 0,9629 0,6424 0,9733

I 0,6693 0,9503 0,6631 0,9629 0,6450 0,9738

Br 0,6693 0,9511 0,6646 0,9636 0,6446 0,9738

Слід зробити зауваження щодо геометрії АКС, 
яка відповідає релаксованій структурі. Розрахун-
ки показують, що довжини ХЗ між атомами змі-
нюються у межах 0,02÷0,003Å, а кути сosθψ=0,01, 
сosθρ=0,001. 

Аналіз отриманих кількісних результатів свід-
чить про те, що збільшення кількості атомів крем-
нію у АКС (за рахунок об'єднання двох однако-
вих або подібних один до одного КФ, наприклад 
SiH3-SiH3 або Si2H5-SiH3) спричиняє зменшення 
сosθψ, але збільшення сosθρ. Тобто перерозподіл 
електронної густини тим більший, чим менший 
розмір (чим меншу кількість атомів) мають КФ, 
що утворюють АКС. Ці результати корелюють з 
отриманими нами даними енергетичних характе-
ристик міжфрагментарної взаємодії. У кластер-
ному наближенні проводилися розрахунки з ад-
сорбції КФ на поверхню Si (111). Фрагменти, що 
моделювали поверхню (підкладку) включали до 
29 атомів кремнію з атомами водню, що насичу-
ють “обірвані” ХЗ (детально таке моделювання 
описано у роботі [21]). Між адсорбентом (SiH4, 
Si2H6, Si3H9) та підкладкою (відповідний КФ [21]) 
розраховувалася енергія взаємодії за алгоритмом 
GAMESS [22]. Отже, отримані результати дозво-
ляють стверджувати, що концепція фрагментації 
АКС є досить ефективним розрахунковим при-
йомом у процесі проведення квантово-хімічних 
оцінок складних сполук. Означений підхід дово-
дить, що енергетичні та структурні характерис-
тики АКС не залежать від того, який тип орбіта-
лей використовуються: локалізовані [17], еквіва-
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лентні [18], молекулярні [19] тощо. Аналогічний 
висновок належить проф. В.М.Татевському [23]. 

Автори вдячні професору М.В.Ткачу за зміс-
товну дискусію. 
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РОЗВ'ЯЗАННЯ  НЕСТАЦІОНАРНОЇ  СИСТЕМИ  РІВНЯНЬ 
ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ, ЯКА ОПИСУЄ ПРОЦЕС КРИСТАЛІЗАЦІЇ 

Розв'язана нестаціонарна система диференціальних рівнянь тепломасопереносу, яка описує 
процес кристалізації, знайдено розподіл температури і концентрації домішки в товщині дельта-
шару. Отримано аналітичні вирази для концентрації домішки на границі розділу фаз з боку роз-
плаву як функції часу, а також ефективного коефіцієнта розподілу, в якому враховано вплив 
температурного поля. 

Temperature distribution and admixture concentration in a delta-level thickness have been estab-
lished as result of solution of a bound nonstationary system of differential equations for warm-mass-
transposition describing a cristallization process. The equations for an effective segregation coefficient 
accounting the influence of a temperature field have been obtained, as well as time depending admixture 
concentrations of interface from a side of liquid. 

Керування процесом вирощування кристалів 
з певними властивостями – це, перш за все, керу-
вання розподілом температури і концентрації 
складових компонент даного матеріалу. Для зна-
ходження зв'язку між параметрами управління 
та розподілом температури і концентрації необ-
хідно розв'язати систему рівнянь тепломасопе-
реносу при відповідних початкових і граничних 
умовах. Аналітичний розв'язок таких рівнянь 
отримати дуже складно і тому вводяться різні 
спрощення, а задачі розглядаються сумісно або 
окремо, стаціонарні чи нестаціонарні, багато-
вимірні чи одновимірні і т.д. Так, в працях [1-
3] знаходиться розподіл температури в розплаві 
і кристалі, а в працях [4-5] – розподіл компонен-
ти. У [6-7] рівняння тепломасопереносу запису-
ються у зв'язній формі, але потім робиться ряд 
спрощень і вони розв'язуються окремо. У [8] роз-
в'язана система стаціонарних рівнянь тепломасо-
переносу із врахуванням ефекту їх взаємозв'язку 
і конвекції. 

Із задачею знаходження розподілу темпера-
тури і концентрації домішки тісно пов'язано ви-
значення одного із основних технологічних па-
раметрів кристалізації – ефективного коефіцієн-
та розподілу. Визначенню, різним моделям та 
застосуванню коефіцієнта розподілу приділена 
увага у багатьох роботах, зокрема в [9-11]. У ві-
домих виразах цей коефіцієнт отриманий із 
розв'язку концентраційних рівнянь без урахуван-
ня багатьох параметрів, від яких він залежить. 

Найбільш повний опис процесу кристалізації 
дається спільним розглядом явищ тепло- і масо-
переносу. Тому, виходячи із положень нерівно-
важної термодинаміки, виводяться відповідні 
рівняння [7,8,12]. 

Використовуючи модель запропоновану у [8], 
тобто розглядаючи відкриту двокомпонентну 
систему, яка включає в себе границю розділу фаз 
і області, що безпосередньо прилягають до неї 
(товщину дифузійного шару зі сторони розплаву 
та пластичну частину кристалу) і прийнявши, що 
коефіцієнти при похідних постійні, розв'яжемо 
нестаціонарну систему рівнянь тепломасопере-
носу, які описують процес кристалізації, що від-
бувається тут. 

Для випадку ідеального розплаву вихідними 
рівняннями, що описують зміну температури Т 
і молярної долі концентрації домішки Сk, є рів-
няння [7,12]: 
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,  – потоки тепла і компо-

ненти, W
r

– швидкість потоку, cp – питома теп-
лоємність при постійному тиску. Для двокомпо-
нентного розчину (C1+C2=1) виразимо концен-
трацію основної речовини С2 через концентрацію 
домішки С1. Опустивши індекс у С1, маємо: 
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Початок координат (x=0) розмістимо на грани-
ці розділу фаз з додатним напрямком x у бік роз-
плаву. Швидкість потоку W

r
 є сумою нормаль-

ної швидкості рідини і швидкості росту кристала. 
Вважаємо, що в межах дельта-шару швидкість 
потоку дорівнює швидкості росту кристала wr , 
яка додатна при рості кристала і від'ємна – при 
його плавленні. Напрямки швидкості кристалі-
зації і осі x протилежні, і тому доданки, які вра-
ховують швидкість росту кристала, змінять 
знак. 

Для одновимірного випадку концентрацію 
С=С(t, x) та температуру T=T(t,x) вивчатимемо 
окремо для кожної фази і тому введемо для них 
різні позначення. А саме: для рідкої фази, що від-
повідає проміжку ,0 δ≤≤ x матимемо концентра-
цію C1 (t, x) і температуру Т1(t, x), а в кристаліч-
ній фазі – записуватимемо відповідно C2(t, x) та 
T2(t, x) для .0≤≤− xxk  Тоді процес кристаліза-
ції характеризуватиметься такою системою ди-
ференціальних рівнянь: 
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де D0 – коефіцієнт дифузії, λ0 – коефіцієнт тепло-
провідності, λq – коефіцієнт дифузійної теплопро-
відності, w – швидкість росту кристала. Індекс j 
набуває значень 1 або 2, а коефіцієнти цієї сис-
теми для j=1 у рідкій фазі писатимуться зі знач-
ком "+", а для кристалічної фази (j=2) ці коефі-
цієнти матимуть позначку "-". Крім того, зазна-
чимо, що кожне з цих рівнянь розглядатиметься 
на своєму проміжку.  

До рівнянь (5) та (6) додаються такі початкові 
та граничні умови: 
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Тут k0 – рівноважний коефіцієнт розподілу, L – 
прихована теплота кристалізації. 

Зазначимо, що коефіцієнт дифузійної тепло-
провідності Dq в кристалі малий у порівнянні з 
іншими коефіцієнтами, тому ним можна знехту-
вати. Тоді для кристала система рівнянь розділя-
ється, отже, можна окремо розв'язувати задачі 
для температури і концентрації. 

Ми розв'язуватимемо поставлену задачу, коли 
коефіцієнти −

qD та −
1D  дорівнюють нулеві, а 

система (5-6) для  j=2 є стаціонарною. 
Для кристалічної фази на проміжку -xk≤x≤0 

матимемо такий розподіл температури  
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У рівності (11) прийнято ./ −λ=wa  
Для розв'язання задачі (5-10) у випадку рідкої 

фази спочатку спростимо її. З цією метою пе-
рейдемо від невідомих функцій T1=T1(t, x) та 
C1=C1(t, x) до нових функцій u=u(t, x) і ν=ν(t, x) 
за допомогою невиродженої матриці та оберне-

ної до неї: 
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спрощення подальших записів позначки "+" опус-
катимемо, а температуру T1 та концентрацію C1 
писатимемо відповідно T, C. 

Вважаємо, що 
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ної матриці 








λ
=

DD

D
A q

1
 матрицю B так, щоб 

матриця B-1AB була діагональною 







β

β

2

1
0

0
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Діагональні елементи цієї матриці обчислю-
ються за допомогою формули 

( ) ( ) .4
2
1

1
2
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 +−λ±+λ=β qDDDD  

Тепер рівняння (5), (6) і відповідні початкові та 
граничні умови на проміжку δ≤≤ x0  запишемо 
так: 
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де 
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Розв'язком відповідної стаціонарної системи 
будуть такі функції: 
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де αi – сталі інтегрування (і=1,2,3,4). 
З рівняння ssss vbubC 22210 +=  отримуємо ви-

раз для ефективного коефіцієнта розподілу 
( ) ( )( )1/ 00 +−−τ= zzkrkk ,     (23) 

де  

( ) ( )([ −βδ−λ−βγ
ϕ

=τ
δ

2211 exp1 wD
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( ) ( )( ),, 112222121 DbbDr −ββ−β=ϕλ−β+= ∗∗

( )( )[ −βδ−−
ϕ

= 11 exp11 wDDz q  

( )( ) ( )( )].exp1 212 βδ−−−βλ−β− wD  
Поданий в такому вигляді ефективний коефі-

цієнт розподілу є функцією технологічних пара-
метрів і параметрів, що характеризують речови-
ну, яка кристалізується. На відміну від класич-
ного виразу для k, одержаного в [9], в даній фор-
мулі (23) враховано вплив температурного поля. 
Така інформація дає можливість більш повного 
використання різних параметрів для управління 
процесом росту кристалів. 

Розв'язання загальної крайової задачі 
для рідкої фази 
Для розв'язання загальної крайової задачі у 

випадку рідкої фази (13-20) проведемо заміну 
змінної x на нову змінну y за формулою x=δ-y а 
також введемо нові функції [9]: 

( ) ( ) ( ) δ≤≤−δ−−δ= yyuytuytu ss 0,,,1 ,   (24) 
( ) ( ) ( ) δ≤≤−δ−−δ= y yvytvytv ss 0,,,1 .    (25) 

Тоді задача (13-20) на проміжку δ≤≤ y0  набу-
де вигляду: 
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Розв'язання задачі (24-29) проведемо методом 
Ейлера-Фур'є [13]. Для цього розв'язок подамо 
у вигляді суми функцій, які є добутками функцій 
X(t)Y(y) лише від t і лише від y. Тоді для рівнян-
ня (26) матимемо 
 

.11
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Xyd
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−β          (30) 

Остання рівність можлива лише за умови, що 
кожна її частина є сталою, яку позначатимемо ω1. 
Тоді матимемо рівняння 
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Характеристичними коренями цього рівняння бу-

дуть числа 
1
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конання відповідних граничних умов слід вважа-

ти, що ,
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w  де µ є деяким дійс-

ним числом. Тоді характеристичні корені подамо 

так: .
2 1
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=λ iw  Загальним розв'язком рів-

няння (31) буде така функція 
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де A1, A2 – довільні сталі. З першої умови в (29) 
маємо, що A2=0 і тому 

( ) ( ) ( ) .0,2/expsin 111 δ≤≤βµ= ywyyAyY    (33) 
Аналогічно для (25) і (26) маємо 

( ) ( ) ( ) .0,2/expsin 112 δ≤≤βµ= ywyyByY    (34) 
Використовуючи умови (29), отримуємо для 

µ трансцендентні рівняння 
( ) ( ) .2/ µδβδ−=µδ iwctg                  (35) 

Ці рівняння мають нескінченну кількість розв'язків 
∞
=µ 1, )( nin  (і=1,2) [14]. Тоді розв'язками Yi(y) є така 

послідовність взаємноортогональних функцій 
)2/exp()sin( ,, iinin wyY βµ=  (n∈N, i=1,2).   (36) 

Далі, з рівняння (30) отримуємо, що 
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Отже, розв'язок задачі (26-29) запишемо у ви-
гляді таких рядів Фур'є 
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Згідно з граничними умовами, отримуємо зобра-
ження коефіцієнтів An та Bn цих рядів: 
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Подамо тепер розв'язок системи (6-10) у вигляді 
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Звідси можемо отримати вираз для концентра-
ції домішки в точці x=0 
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і=1,2. 
Вираз (41) дає значення концентрації доміш-

ки на межі розділу фаз з рідини. Коли відомим 
є рівноважний коефіцієнт розподілу, цей вираз 
можна використовувати для визначення концен-
трації домішки в кристалі, а також для отриман-
ня виразу ефективного коефіцієнта розподілу. 
Таку інформацію можна використовувати і для 
управління процесом росту кристала з певними 
властивостями. 
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ІНТЕРАКТИВНА  ТЕСТОВА  ОБОЛОНКА  ТА   
ЕЛЕКТРОННИЙ  ІНТЕРНЕТ-ДОВІДНИК  ДЛЯ  НАВЧАННЯ  ТА  

КОНТРОЛЮ  ЗНАНЬ  СТУДЕНТІВ 

Розроблена універсальна тестова програма та електронний підручник-довідник для навчання 
та контролю знань студентів. Створена модель Web-сторінки "Інтернет-довідник з Асемблера". 

The unіversal test рrоgram and electrоnіc manual was made fоr educatіоn and testіng оf the student's 
knоwledge. The mоdel оf web-sіte "Іnternet dіrectоry" was made after Assembler. 

Настійна вимога часу по перебудові системи 
вищої освіти в нашій країні - впровадження нових 
інформаційних технологій в організацію усіх ла-
нок навчального процесу. У вузах України нако-
пичений певний досвід використання комп'ютерів 
як безпосередньо в процесі навчання студентів, 
так і на різноманітних ділянках організаційної ді-
яльності. Опубліковані методичні і програмні 
розробки, орієнтовані на комп'ютерну підтримку 
навчання з фундаментальних дисциплін. 

У даний час вузи України мають цікавий до-
свід проведення вступних екзаменів з фундамен-
тальних дисциплін із використанням комп'ютерів. 
Функціонують цілі автоматизовані системи, які 
дозволили скоротити час прийому іспитів, змен-
шити викладацький склад на іспитах, практично 
усунули скарги на необ'єктивність оцінки знань 
абітурієнтів. Цей досвід, безумовно, являє інтерес 
для усіх вузів і заслуговує уважного вивчення. 

Проте відношення викладачів до прийому 
вступних іспитів за допомогою комп'ютерів да-
леко не однозначне. Так, при аналізі досвіду про-
ведення вступних екзаменів з хімії в Київському 
регіоні, викладачі більшості вузів виступили за 
письмові екзаменаційні роботи. 

Водночас прихильники застосування комп'ю-
терів на вступних іспитах наводять свої аргумен-
ти і конкретну методику проведення таких іспитів. 
Тут важлива думка викладачів, які мають ана-
логічний досвід, їхні спостереження, результати 
і методичні прийоми. 

У вузах України, в тому числі в Чернівецькому 
університеті, завжди надавалось велике значення 
вдосконаленню системи відбору абітурієнтів, у 
тому числі й використанню комп'ютерів у пері-

од підготовки і проведення конкретних вступних 
іспитів. Вперше експерименти по використанню 
комп'ютерів на вступних іспитах були проведе-
ні з математики у 1983 р. в Київських вузах. В да-
ний час значно розширюється використання ком-
п'ютерів на вступних іспитах. Для забезпечення 
цієї важливої роботи у вузах створюються авто-
матизовані системи керування (АСК). АСК про-
водить кожного абітурієнта від моменту подачі 
заяви до зарахування або закінчення іспитів. 

На даний час над проблемою комп'ютеризації 
навчального процесу працюють науково-дослідні 
і програмістські колективи багатьох вузів України. 
Створюються передумови для впровадження 
комп'ютерної технології навчання, широкого за-
стосування комп'ютерів у наукових і учбових ла-
бораторіях. Особливо відчутний вплив комп'ю-
теризації на учбовий процес на факультетах фі-
зико-математичного напрямку. 

Важливий компонент активізації вивчення 
курсів фундаментальних дисциплін – впроваджен-
ня автоматизованих навчальних систем (АНС), 
автоматизованих навчальних курсів (АНК), а та-
кож контролюючих курсів. Активно працюють у 
цьому напрямку в Одеському політехнічному ін-
ституті, де створені і експлуатуються ряд автома-
тизованих навчальних курсів, у Київському та 
Одеському університетах, в інших вузах Украї-
ни. Активно працює в цій області кафедра ком-
п'ютерних систем і мереж (КСМ) Чернівецького 
національного університету. На кафедрі розроб-
лені системи для навчання та контролю знань 
студентів, підготовлено цілий ряд Інтернет-під-
ручників та довідниково-пошукових систем: "Чи-
слові методи", "Системне програмування", "Те-
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орія ймовірності", "Прикладна теорія цифрових 
автоматів", "Дискретна математика", "Програму-
вання мовою Асемблера". 

Контроль знань студентів у багатьох вузах 
України тепер здійснюється не за традиційними 
білетами, а шляхом тестування. В далекому зару-
біжжі давно впевнились, що тестова форма ек-
заменів дозволяє в більш повному об'ємі переві-
рити та з більшою точністю, об'єктивністю оці-
нити знання. 

Універсальна інтерактивна тестова обо-
лонка для контролю знань 

Розроблена інтерактивна система призначена 
для контролю та оцінки знань студентів з будь-
якого предмета. На відміну від аналогічних тесто-
вих програм інтерактивна тестова оболонка (ІТО) 
є динамічною оболонкою і дозволяє використо-
вувати практично довільну кількість тестів, які 
написані у форматі ІТО. Крім того, в межах од-
ного тесту ІТО дозволяє змінювати характери пи-
тань та відповідей, а також їх кількісні характе-
ристики. 

ІТО складається з програми ІТО.ехе, реєстро-
вого файлу, інформаційного файла та пакету тес-
тів. У початковий комплект входять шість тестів 
із розділів загальної фізики. Оболонка написана 
на об'єктно-орієнтованій мові програмування 
Bоrland Pascal 7.0 і в не компільованому стані 
складається з трьох файлів: ІTO.pas (14 Кб), 
ShMоuse.pas (23 Kб), ShMоdul.pas (8 Kб). Вико-
ристовуються також стандартні модулі GRAPH, 
CRT, DOS. 

Основна програма ІTO.pas складається з про-
цедур, що керують процесом введення та виве-
дення інформації через оболонку, роботою з фай-
лом реєстру та файлами результатів, а також влас-
не процесом тестування. Основний модуль ShMо-
dul.pas містить процедури керування інтерактив-
ною оболонкою, забезпечує графічний інтерфейс 
оболонки. Складається з об'єктів RecButtоn і Wіn-
dоw, які містять процедури та функції роботи з 
кнопками і вікнами меню. Допоміжний модуль 
ShMоuse.pas складається з процедур та функцій 
управління мишкою. Реєстровий файл regіstr.ter є 
однією з динамічних особливостей оболонки. 
Дозволяє реєструвати та виключати з реєстру від-
повідні тестові файли. Тестові файли *.tes та *.teр 
містять тексти питань, відповідей, результатів 
та умовних позначень ІТО. Файли результатів 
*.tez містять результати тестування. Інформацій-
ний файл help.teh викликається опцією головного 

меню ПРО ПРОГРАМУ і дає коротку довідку 
про призначення програми. 

Для використання програми необхідні: ком-
п'ютер типу ІBM PC та VGA-сумісний монітор, 
об'єм вільної DOS-пам'яті 500 Кб, операційна сис-
тема MS-DOS 6.0 і вище. Крім того, в поточній 
директорії повинні знаходитись стандартний 
драйвер egavga.bgі та шрифт trіp.chr. 

Основне меню програми містить пункти: 
ФАЙЛ – робота з файлами реєстру та резуль-

татів. Містить такі підпункти: 
ЗАПИСАТИ – запис останнього результату у 

файл.  
ЗАВАНТАЖИТИ – перегляд файла результату. 
ТЕСТ – вибір тесту для тестування. 
ДОПОВНИТИ – включення в реєстр імені 

тестового файлу. 
ТЕСТУВАННЯ – запуск програми роботи тес-

том, який вибраний в опції ФАЙЛ/ТЕСТ. 
ПРО ПРОГРАМУ – довідка про роботу з про-

грамою.  
Для зручності роботи з ІТО передбачена мож-

ливість розширення або звуження бази тестів, 
питань та відповідей. Якщо необхідно підключи-
ти новий тест, то в меню ФАЙЛ треба вибрати 
ВКЛЮЧИТИ і вказати ім'я тестового файлу. При 
невірному імені файла оболонка видасть повідом-
лення про помилку. В усіх останніх випадках 
ІТО автоматично запише зміни у файл реєстру. 
Виключення файлів з реєстру відбувається тіль-
ки вручну і безпосередньо в файлі реєстру. 

При написанні власного тесту необхідно вра-
хувати, що тестовий файл повинен бути набра-
ний у редакторі будь-якої з оболонок DOS. Всі пи-
тання відділяються словом ВІДПОВІДЬ, перший 
рядок файла зарезервований під назву тесту, всі 
інші до першого слова ВІДПОВІДЬ – під корот-
кий опис тесту. Після останнього слова в кожно-
му питанні розміщується рядок з числом відпові-
дей, після кожної відповіді – кількість балів за неї. 
Після всіх питань ставиться ***, далі – діапазон 
допустимих балів. Один рядок питання чи від-
повіді не повинен містити більш, ніж 70 симво-
лів. Якщо питання чи відповідь займає більше 
одного рядка, то в рядку перед початком і після 
закінчення такого питання чи відповіді треба 
ставити один символ *. Записувати тестовий 
файл з розширенням .tes або .teр. 

Апробацією оболонки стало створення "Кон-
тролюючих тестів з курсу загальної фізики", де 
об'єднано тести з шести розділів фізики: 
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1. Світлові хвилі. 
2. Електричні хвилі. 
3. Механічні хвилі та звук. 
4. Фізика атомного ядра. 
5. Механічні коливання. 
6. Електромагнітні коливання. 
Розмірність тестових файлів відповідно 19, 16, 

17, 15, 16 і 18 Кбайт. 
Тестові питання розроблені з використанням 

спеціальних методичних посібників та фізичних 
довідників у відповідності з програмою курсу 
загальної фізики. Їх загальна кількість перевищує 
300. Пакет тестів може бути легко доповнений 
чи змінений новими питаннями з інших розділів 
фізики. 

Найбільш важливі з точки зору захисту від не-
санкціонованого доступу вхідні дані записуються 
в програмі в зашифрованому вигляді. 

Робота з системою проста. На початку тесту-
вання на екран виводиться інструкція з вказівка-
ми по роботі з програмою, попередження про 
обмеження в часі та з'являється циферблат з вка-
заним інтервалом часу. Відлік часу починається 
тільки після виведення на екран питання і всіх 
можливих варіантів відповідей. 

При натисканні студентом клавіші STOP ін-
формація на екрані зберігається, але таймер про-
довжує відраховувати час. Вибір правильної від-
повіді здійснюється шляхом переміщення маркера 
і натиском клавіші вводу. Після вибору відповіді 
на екран виводиться повідомлення про правиль-
ність відповіді. 

Після закінчення тестування на екран виво-
диться інформація про кількість питань, кількість 
правильних відповідей, середній час, затрачений 
на відповідь, оцінка. Результати тестування (но-
мер групи та прізвище студента, тексти питань, 
тексти введених студентом та правильних відпо-
відей) записуються та зберігаються у вихідному 
файлі. Зауважимо, що система може бути легко 
адаптована для використання в локальній мережі. 

Електронний інтернет-довідник для 
дистанційного навчання 

Розроблений підручник-довідник є складовою 
частиною планомірної роботи, яка ведеться на 
кафедрі КСМ ЧНУ по створенню та розміщенню 
в мережі Інтернет електронних засобів навчання. 
Широке використання автоматизованих навчаль-
них систем надзвичайно актуальне у зв'язку з ве-
ликими обсягами інформації, яку потрібно опра-
цьовувати, впорядковувати, зберігати та вико-

ристовувати з найбільшою ефективністю. Про-
грамістам добре відомо, яку велику кількість до-
відникової інформації доводиться використовува-
ти при програмуванні на мові низького рівня. Це 
десятки команд, директив, атрибутів і т.д. Тому 
важливо забезпечити швидкий і ефективний до-
ступ до такої інформації. Зауважимо також, що 
на теперішній час практично відсутні підручники 
з системного програмування українською мовою. 
Розроблений електронний довідник з системного 
програмування узагальнив інформацію з цілого 
ряду найбільш популярних видань у даній області. 

Система дозволяє отримувати довідникову ін-
формацію з таких основних розділів Асемблера: 

1. Регістри. 
2. Моделі пам'яті. 
3. Команди Асемблера. 
4. Директиви Асемблера. 
5. Атрибути. 
6. Ідентифікатори. 
7. Константи. 

Всього підручник-довідник налічує понад 200 
термінів і дозволяє різко скоротити час навчання 
та пошуку потрібної інформації. З усіх розділів 
розроблені демонстраційні програми. Система 
розроблена на мові програмування Bоrland C++ 
Buіlder (ООП – обєктно орієнтоване програму-
вання), яка надає широкі можливості при вирі-
шенні задач такого класу. Створено інсталяційну 
частину за допомогою Іnstall Shіeld Exрress fоr 
Bоr-land C++ Buіlder. Для нормальної роботи 
системи необхідні процесор 486DX 100 MГц, 8 
Mбайт оперативної пам'яті, відеокарта 512 
Кбайт, вільного місця на жорсткому диску 20 
Mбайт (для виконавчої частини 5 Mбайт, і для 
тимчасових файлів 15 Mбайт), Wіndоws 95/98. 
Робота можлива і при не дотриманні всіх вказа-
них параметрів, але це уповільнює швидкість 
роботи. Опишемо коротко роботу системи. 

Головний модуль викликає виведення на ек-
ран заставки, після повернення з якої відбуваєть-
ся активація форми, з якої завантажується довід-
ник для перегляду. На даному кроці керування 
передається користувачу. Відкривається вікно, 
в якому зображені кнопки виклику допомоги, 
створення та редактування довідників та виходу 
з програми. Зліва на екрані розташоване вікно, в 
якому зображений зміст довідника в ієрархічній 
формі. Виклик потрібного розділу підручника 
здійснюється простим натиском лівою кнопкою 
"миші". Виклик конкректної справочної інфор-
мацій здійснюється аналогічно. 
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Рис. 1. Загальний вигляд головної сторінки. 

Головне меню системи містить кнопки: 
- установки стандартного довідника. При за-

пуску програми він завантажується автоматично; 
- допомоги користувачу при перегляді ін-

формації; 
- редактування довідника, яка дозволяє ство-

рювати та редактувати раніше записану інфор-
мацію; 

- створення нового довідника; 
-завантаження раніше створеного довідника; 
- запису створеного довідника в файл; 
- розархівування довідника; 
- виклику допомоги; 
- додавання нового елемента в систему дові-

док і розміщення його в ієрархічній структурі. 
Система дозволяє встановити стандартний до-

відник. Він буде завантажуватись автоматично 
при старті програми. При необхідності можна 
створити новий довідник, тобто система є універ-
сальною. 

Довідникова система розміщується на двох 
дискетах по 1,44 Мбайт і складається з 7 файлів. 
Для ініціалізації системи необхідно переписати  

всі файли з дискети на жорсткий диск (необо-
в'язково в кореневий каталог), запустити файл 
Setuр.exe та при необхідності вказати шлях ін-
сталяції (за умовчання система інстaлюється в 
директорію Wіndоws). Систему можна запуска-
ти і з DOS (при завантаженій системі Wіndоws). 

У розроблений пакет входить web-сторінка 
(рис.1), яка розміщена в одній директорії з сис-
темою; переглянути її можна при допомозі будь-
якої програми перегляду web-сторінок, напри-
клад, Mіcrоsоft Exрlоrer. В перспективі плану-
ється розмістити сторінку на сервері кафедри 
КСМ ЧНУ, що відкриє можливість доступу до 
системи в мережі Іnternet. 
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АНАЛІЗ  РОЗСІЯННЯ  СВІТЛА  В  ЦИТОПЛАЗМІ  
КРИШТАЛИКА  ОКА 

Досліджується кутовий розподіл інтенсивності лазерного випромінювання, розсіяного цито-
плазмою ядра волових кришталиків, та його залежність від температури. Проведено аналіз цих 
залежностей за допомогою теорії розсіяння Релея–Ганса–Дебая. Показано, що в дорослих криш-
таликах інтенсивність розсіяного випромінювання зростає при охолодженні, а кутовий розподіл 
має вигляд, характерний для розсіяння в колоїдному розчині в околі критичної точки. 

The angular distribution of the intensity of laser light scattered on bovine lens nuclear cytoplasm and its 
temperature dependence is investigated. The Rayleigh Gans Debye scattering theory is adopted to ana-
lyze these dependencies. It is shown that the intensity of light scattered in adult bovine lenses increases 
during the cooling, and the angular dependence of scattering intensity is characteristic for the scatter-
ing in the colloid solution near the critical point. 

В кришталиках ока молодих телят при охо-
лодженні відбувається явище так званої темпе-
ратурної катаракти [1], причиною якої є фазові 
перетворення в цитоплазмі кришталика. В криш-
таликах дорослих тварин помутніння візуально 
не спостерігається. Мета даної роботи – показа-
ти, що в кришталиках дорослих тварин інтенсив-
ність розсіяного світла теж зростає при охоло-
дженні, і це зростання також можна пояснити 
фазовими перетвореннями в цитоплазмі криш-
талика.  

В рамках теорії Релея-Ганса-Дебая було по-
казано, що залежність інтенсивності розсіяного 
світла від хвильового вектора розсіяння  

2
sin4 Θ

λ
π

=
nK , 

де n – показник заломлення середовища, Θ – кут 
розсіяння, описується виразом  
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ε

ε−ε

π
= ,  (1) 

де I0 – інтенсивність падаючого світла, k0 =2π/λ, 
λ – довжина хвилі опромінюючого світла, R – 
відстань від зразка до фотоприймача,  εp, εf  – ді-
електричні константи частки та навколишнього 
середовища, N – кількість розсіюючих часток, 
Vp – об'єм частки, P(K) – форм-фактор, що опи-
сує інтерференцію полів, розсіяних різними об'-
ємними елементами однієї частки, S(K) – струк-
турний фактор, що описує інтерференцію по-

лів, розсіяних різними частками [2].  
У випадку розсіяння на сферичних частках 

із радіусом а форм-фактор записується у вигляді  
[ ]

( )6
2)sin()cos(9)(

Ka
KaKaKaKP −

= ,         (2) 

а структурний фактор визначається як  

( ) drr
Kr

KrrgKS 2

0

)sin(1)(41)( ∫
∞

−πρ+= ,   (3) 

де ρ – густина часток (кількість в одиниці об'є-
му), g(r) – кореляційна функція взаємодії часток. 
Кореляційну функцію можна записати у вигляді 

)exp()( 137 −− −= crbrrg ,               (4) 
де b, c – константи.  

При зменшенні температури розсіюючого се-
редовища до критичної точки спостерігається 
різке збільшення довжини кореляції ξ, яка опи-
сує відстань між двома взаємодіючими частка-
ми [2]. Структурний фактор при цьому описуєть-
ся виразом Орнштейна–Церніке  

22

2

1
)(

K
AKS
ξ+

ξ
= , А = const.             (5)  

Дослідження кутової залежності розсіяного 
світла проводилось на препаратах ядра волових 
кришталиків. Методика приготування зразків та 
проведення вимірювань описані в статті [3]. На 
рис.1 показано результат вимірювання для одно-
го із зразків при температурі 28oC. Як видно з 
рисунка, кутова залежність розсіяного світла лі- 
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Рис.1. Кутовий розподіл інтенсивності розсіяного 
світла в цитоплазмі ядра волового кришталика з ма-
сою m = 2,73 г при температурі 28 oC. Суцільна пря-
ма – результат лінійної апроксимації. 
 
 

нійна в логарифмічній шкалі. Результати апрок-
симації даних лінійними залежностями baxy +=  
у залежності від температури наведені в таблиці 1. 

Таблиця 1. Результати лінійної апроксимації. 
t a b 

20oC -1,20059 9,90061 
21 oC -1,21011 9,81607 
22 oC -1,19133 9,64158 
23 oC -1,12429 9,25567 
24 oC -1,09295 9,06808 
25 oC -1,07623 8,90166 
26 oC -1,06446 8,75859 
27 oC -1,04761 8,62517 
28 oC -1,03269 8,49946 

 

Комп'ютерне моделювання розсіяння за до-
помогою виразів (1–5) показує, що кутовий роз-
поділ розсіяного світла буде лінійним у лога-
рифмічній шкалі тільки в тому випадку, коли 
структурний фактор має вигляд (5), характерний 
для розсіяння в колоїдних системах при набли-
женні температури до критичного значення.  

Збільшення нахилу до 1,2 при охолодженні 
свідчить про те, що збільшується вклад в загаль-
не розсіяння сферичних часток, що являють со-
бою крапельки нової фази. Розсіяння на таких 
частках описується структурним фактором (3).  

Отже, в кришталиках дорослих тварин при 
пониженні температури розсіяння також зрос-
тає, хоча це не призводить до візуального помут-
ніння в цитоплазмі кришталика.  

Автор виражає щиру вдячність професору 
Броніславу Гжегожевському, під керівництвом 
якого були виконані експериментальні вимірю-
вання в лабораторії кафедри біофізики Медич-
ного Університету м.Бидгощ (Польща), а також 
магістру Асі Цивінській за допомогу в приготу-
ванні досліджуваних зразків.  
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ЕЛЕКТРИЧНЕ  УПРАВЛІННЯ  В  СТРУКТУРАХ   
СЕГНЕТОЕЛЕКТРИК-НАПІВПРОВІДНИК 

Теоретично досліджуються провідність та ємність структур типу сегнетоелектрик-напів-
провідникова плівка при різних поляризаційних станах сегнетоелектрика. Розглянуто випадки 
моно- та полідоменного станів сегнетоелектрика як для моно- так і полікристалічної напівпро-
відникової плівки. 

The conduction and capacitance of ferroelectric-semiconductor film systems at various ferroelec-
tric polarized states are theoretically studied. The cases of single- and polydomain ferroelectric polar-
ized states both for single- and polycrystal semiconductor films are considered. 

Відомо [1-3], що поверхневий заряд спонтан-
ної поляризованості Ps сегнетоелектрика ство-
рює поле, що проникає в напівпровідник і змі-
нює його електричні властивості. Наприклад, ко-
ли напівпровідник з електропровідністю n-типу 
зазнає дії позитивного поляризаційного заряду, 
то концентрація електронів у приконтактній об-
ласті зростає, що свідчить про наявне збагачення 
основними носіями заряду.  

Розглянемо зміну провідності напівпровідни-
кового резистора, нанесеного на сегнетоелект-
ричну підкладку, та ємності структури конден-
саторного типу при перемиканні сегнетоелект-
рика зі стану +Pr у стан -Pr для випадку однорід-
ної плівки напівпровідника і одновісного сегне-
тоелектрика, в якому після перемикання реалі-
зується монодоменний стан, а вектор Ps спрямо-
ваний перпендикулярно до межі поділу струк-
тури сегнектоелектрик-напівпровідник. У цьому 
випадку значення залишкової поляризованості 
Pr практично збігається з величиною спонтан-
ної поляризованості Ps (рис.1). 

У випадку, коли плівка напівпровідника з 
електропровідністю n-типу зазнає дії поля пози-
тивного поляризаційного заряду, то провідність 
напівпровідникового резистора максимальна і 
дорівнює 

( )ncsn
n QPdqn
l

b
σ −+= 0max

µ
,          (1) 

де q – заряд електрона, n0 – рівноважна концент-
рація електронів, µn – їх рухливість, dп – товщи-
на плівки напівпровідника, b і l – ширина та дов-
жина тонкоплівкового резистора, (Ps-Qпс) – ефек-
тивний поверхневий заряд сегнетоелектрика, що 

залежить від значення Ps та густини заряджених 
поверхневих станів Qпс, які екранують поляри-
заційний заряд. 

Питома ємність структури конденсаторного 
типу для випадку збагачення також максималь-
на і в першому наближенні буде рівна ємності 
сегнетоелектричної підкладки 

c
c

c d
εε

CC 0
max == ,                   (2) 

де εc, dc – діелектрична проникність і товщина 
сегнетоелектрика, ε0=8,85⋅10-12 Ф/м – діелектрич-
на стала. 

Для протилежного напрямку поляризовано-
сті підкладки, коли поверхня сегнетоелектрика 
заряджена негативно (рис.1г), виникає збіднення 
приконтактної області напівпровідника основни-
ми носіями. Провідність плівки зменшується до 
величини  

Рис.1. Схематичне зображення зарядів (а, б) і виги-
ну зон у напівпровіднику (в, г) для двох напрямків 
поляризованості сегнетоелектрика. 
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= ,             (3) 

де dопз – товщина збідненої області просторового 
заряду напівпровідника (ОПЗ), яку можна розра-
хувати так: 

d

Sn
qN

d
ϕεε

= 0
опз

2
,                 (4) 

де εп – діелектрична проникність напівпровідни-
ка, Nd=n0 – концентрація іонізованих домішок, 
ϕs – поверхневий потенціал.  

У першому наближенні ϕs визначається вели-
чиною поверхневого заряду спонтанної поляри-
зованності Ps. Реальне значення ϕs менше від очі-
куваної величини через часткове екранування по-
ляризаційного заряду зарядом на поверхневих 
станах межі поділу сегнетоелектрик-напівпро-
відник, тобто пропорційне (Ps-Qпс). Значення ϕs 
може бути визначене за величиною фотоерс при 
дії імпульсу оптичного випромінювання з дов-
жиною хвилі в області власного поглинання на-
півпровідника та дозою, що забезпечує режим 
плоских зон. Зазначимо, що вираз (3) справедли-
вий за умови, коли doпз<dn. 

Ємність структури конденсаторного типу для 
того ж напрямку поляризованості також змен-
шується, бо становить послідовне з'єднання єм-
ностей сегнетоелектрика Cс та області просторо-
вого заряду напівпровідника Cп, й визначається як 

cnc
nc

nc
nc

ddCC
CC

C
ε+ε
εεε

=
+

=
опз
0

min .          (5) 

Отже, при перемиканні монодоменної сегне-
тоелектичної підкладки з стану +Pr у стан -Pr 
можна отримати максимальні зміни провідності 
резистора та ємності конденсаторної структури, 
що називаються кратністю і дорівнюють: 
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При перемиканні сегнетоелектричної під-
кладки за частковим циклом кожному проміж-
ному стану поляризованості сегнетоелектрич-
ної підкладки буде відповідати цілком певне 
значення провідності напівпровідникового рези-
стора чи ємності конденсаторної структури (σ+ і 

C+ при I
rP+ , σ- і C- при I

rP− ). 

Як вже відзначалось, при частковому пере-
миканні в сегнетоелектрику існують домени з 
протилежним напрямком Ps (рис.2), що призво-
дить до появи потенціального рельєфу на межі 
розділення сегнетоелектрика з напівпровідником. 

Ось чому різні ділянки напівпровідникової 
плівки будуть перебувати в стані збіднення чи 
збагачення в залежності від знака поверхневого 
поляризаційного заряду окремих доменів. Вигин 
енергетичних зон у напівпровідниковій плівці 
проходить вздовж межі поділу з сегнетоелектри-
чною підкладкою, що має полідоменну будову. 

Коли плівка достатньо тонка (її товщина су-
мірна з глибиною проникнення електричного по-
ля в напівпровідник), її властивості можна опи-
сати закономірностями, характерними для неод-
норідних напівпровідників [4, 5], а саме: провід-
ність плівки напівпровідника на сегнетоелект-
ричній підкладці з полідоменною будовою ви-
значається як 

kTe
дрЭ

0
−

σ=σ ,                        (8) 
де σ0 – провідність однорідної плівки напівпро-
відника, k – стала Больцмана, Т – температура, 
Эдр – висота дрейфового бар'єра. 

Величина Эдр визначається властивостями на-
півпровідникового і сегнетоелектричного мате-
ріалів, й також залежить від знака поляризацій-
ного заряду та ступеня поляризованості сегнето-
електричної підкладки.  

Рис.2. Доменна структура одновісного сегнетоелект-
рика (а), зміна густини поверхневого заряду Ps (б) і 
енергетична діаграма для плівки напівпровідника 
поблизу межі поділу сегнетоелектрик-напівпровідник 
(в). 
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Рис.3. Нормовані залежності кратності Kσ для струк-
тур НБС-25–SnO2-x і залишкової поляризованості Pr 
НБС-25 від напруженості поляризуючого поля. 

У зв'язку з цим кратність зміни провідності ре-
зисторної структури при переполяризації сегне-
тоелектрика за граничним чи частковим циклом 
визначається зміною висоти дрейфового бар'єра 
∆Эдр і може описуватись виразом 

kTeK
дрЭ∆

σ = .                        (9) 
Ясно, що чим вищий ступінь переполяризації 

сегнетоелектричної підкладки, тим більша Kσ. 
На рис.3 показана залежність кратності зміни 
провідності плівки діоксиду олова на підкладці 
з одновісного монокристалічного ніобату барію-
стронцію (НБС-25) від напруженості поляризую-
чого поля. Для порівняння наведена залежність 
залишкової поляризованості Pr від напруженості 
поляризуючого поля Еп. 

Отже, полідоменна будова сегнетоелектрич-
ної підкладки приводить до неоднорідної моду-
ляції провідності напівпровідникової плівки й, як 
наслідок, до зменшення ефективності управлін-
ня. Експериментальні результати добре узгоджу-
ються з висловленими припущеннями [6].  

Полідоменну будову підкладки треба також 
ураховувати при аналізі характеристик елемен-
тів конденсаторного типу. В цьому випадку єм-
ність структури буде залежати від співвідношен-
ня площ домену з різною орієнтацією Ps на по-
верхні сегнетоелектрика. 

Припустимо, що у випадку одновісного сег-
нетоелектрика відносна площа доменів з напря-
мом Ps, який приводить до збагачення плівки на-
півпровідника, дорівнює δ. Тоді частка збіднених 

ділянок складе (1-δ). Параметр δ визначається 
експериментально шляхом візуалізації доменної 
структури. 

Маючи на увазі, що питома ємність структу-
ри сегнетоєлектрик-напівпровідник при збіднен-
ні розраховується згідно з формулою (5), рівнян-
ня для питомої ємності структури з урахуванням 
полідоменної будови підкладки можна записа-
ти так: 

nc
nc

c CC
CC

CC
+

δ−
+δ=

)1(
.                (10) 

Будемо вважати, що при +Pr виконується умо-
ва δ>0,5, тобто площа збагачених ділянок плів-
ки більша, ніж збіднених, а при -Pr – навпаки і 
δ<0,5. При δ=0,5 сегнетоелектрична підкладка 
знаходиться в деполяризованому стані.  

При перемиканні підкладки з стану +Pr у стан 
-Pr кратність змін ємності структури дорівнює 

nc
nc

c CC
CC

C
CK

+δ
+δ

==
−

+

2
1 ,               (11) 

де δ1 і δ2 – відносні площі збагачених ділянок 
плівки при +Pr і -Pr відповідно. Порівнюючи ви-
рази (7) та (11), бачимо, що полідоменний стан 
підкладки приводить до зменшення Kc. 

Досі в розглянутих моделях робилось припу-
щення про високий ступінь власної однорідності 
плівки напівпровідника. Проте, як уже відзнача-
лось, тонкі напівпровідникові плівки на сегнето-
електричних підкладках полікристалічні. 

Розглянемо явища, що відбуваються в полі-
кристалічній плівці, нанесеній на сегнетоелект-
ричну підкладку, для двох станів з різним на-
прямком залишкової поляризованості +Pr та -Pr. 
З прикладенням до резистора на основі полікрис-
талічної плівки, яка осаджена на нейтральній 
підкладці, порівняно невеликих поздовжніх на-
пруг (за яких виконується умова qU/(kTNσ)<<1, 
де Nσ – кількість потенціальних бар'єрів уподовж 
резистора) питома провідність γ може бути опи-
сана виразом [7] 

kT
q

LeVn
kT
q

0Ф

0
2 −

=γ .               (12) 

Тут <V> – середнє значення теплової швидкості 
руху носіїв, L – ширина потенціального бар'єра 
в плівці (рис.4). 

Оскільки γ=qn0µn, то дрейфова рухливість ос-
новних носіїв заряду записується так: 

Kσ -1 

Pr 

Pr K 

±Eп, мВ/м 
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Рис.4. Схема енергетичних зон полікристалічної 
напівпровідникової плівки n-типу з міжзеренними 
границями. 

Рис.5. Схематичне зображення полікристалічної 
плівки напівпровідника n-типу на сегнетоелектрич-
ній підкладці (а, б) і енергетичних зон (в, г) при різ-
них напрямах Pr. 

kT
q

n LeV
kT
q

0Ф
−

=µ .                (13) 

Нехай сегнетоелектична підкладка перебуває 
в стані +Pr, тобто поверхневий заряд на межі з 
напівпровідником позитивний (рис.5). 

Тоді в кристаліті на межі з підкладкою утво-
рюється шар, збагачений основними носіями за-
ряду. В області міжкристалітного бар'єра відбу-
вається або часткове звільнення пасткових рівнів 
під дією заряду Pr, або компенсація поляризацій-
ним зарядом заряду на поверхневих станах, що 
зумовлює зниження висоти бар'єра qФ0 до qФs 
(рис.5в), при цьому ширина потенціального ба-
р'єра L зменшується. Оскільки рухливість носіїв 
заряду µn експоненційно залежить від qФ0, то 
відбувається її збільшення при зниженні висоти 
бар'єра. Якщо в першому наближенні припусти-
ти, що середня концентрація носіїв заряду в кри-
сталіті змінюється незначно, то через наяв-
ність зв'язку між провідністю, концентрацією 
та рухливістю виходить, що провідність полі-
кристалічної плівки при перемиканні підкладки 
в стан +Pr зростає. 

Якщо сегнетоелектрична підкладка поляризо-
вана в протилежному напрямку -Pr (рис.5б), то 
біля межі поділу формується збіднений носіями 
шар. При цьому глибина проникнення поля по-
верхневого заряду залишкової поляризованості 
Pr на ділянці міжкристалітних границь буде знач-
но більшою, ніж безпосередньо в ділянці кри-
сталіта через меншу концентрацію основних 
носіїв заряду на інших ділянках. Це приводить 
до збільшення висоти потенціальних бар'єрів 
полікристалічної плівки (рис.5г) і, як наслідок, 
до зменшення її провідності. 

Отже, перемикання підкладки з стану +Pr у 
стан -Pr спричиняє зменшення γ полікристалічної 
плівки, причому ця зміна зумовлена насамперед 
зменшенням µn при зростанні висоти потенціаль-
них бар'єрів між кристалітами. 

Підтвердженням висновків, отриманих у рам-
ках запропонованої моделі, є результати дослі-
джень у широкому інтервалі температур бар'єр-
ної складової дрейфової рухливості основних но-
сіїв заряду в плівці завтовшки 60 нм (напівпро-
відник p-типу), нанесеній на підкладку з ТГС 
завтовшки 0,5 мм, при різних станах її поляри-
зованості (рис.6) [8]. 
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Рис.6. Температурні залежності бар'єрної складо-
вої дрейфової рухливості основних носіїв заряду в 
плівці Те (структура ТГС-Те) при значеннях зали-
шкової поляризованності: -Prmax

 (1), Pr=0 - деполя-
ризований стан (2), +Prmax

 (3). 

Оскільки розсіяння носіїв заряду на міжкри-
сталітних бар'єрах при низьких температурах до-
мінуюче [8] і µбар в цьому разі практично визна-
чає дрейфову рухливість µдр, то очевидний вплив 
поляризаційного заряду на рухливість носіїв, а 
отже, на γ полікристалічних плівок. У такому 
випадку Кσ у першому наближенні буде визна-
чатись кратністю зміни рухливості носіїв заря-
ду при перемиканні підкладки. Тоді на підставі 
(12) і (11) кратність зміни провідності плівки при 
переполяризації підкладки зі стану +Pr у стан -Pr 
варто записати як 
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де maxnµ , Lmax, minnµ , Lmin – рухливість носіїв 

заряду та ширина потенціального бар'єра в стані 
+Pr і в стані -Pr, відповідно, ∆Ф0 – зміна висоти 
потенціального бар'єра. 

Розглянуті моделі дозволяють отримати уяв-
лення тільки про загальний характер фізичних 
процесів, що протікають у структурах з монодо-
менізованою підкладкою. Слід очікувати, що си-
туація значно ускладниться при наявності потен- 

ціального бар'єра на поверхні сегнетоелектрика. 
Побудова якісної моделі для опису процесів у 
таких структурах надзвичайно складна, позаяк 
існує велика кількість погано контрольованих 
факторів, як от міжкристалітні границі та дефек-
ти в напівпровідникових полікристалічних плів-
ках, густина поверхневих станів на межі сегне-
тоелектрика з напівпровідником, полідоменна 
структура підкладки і т.п. 

У структурах конденсаторного типу роль між-
кристалітних бар'єрів плівки напівпровідника бу-
де не такою суттєвою через те, що ефективна 
площа їх значно менша, ніж площа кристалітів 
[8]. Тому модуляція ємності структури при пере-
поляризації підкладки імпульсами поля визнача-
тиметься, переважно, модуляцією областей прос-
торового заряду кристалітів. У зв'язку з цим для 
кратності зміни ємності структури Kc справедли-
вими будуть отримані раніше вирази (7) і (11).  
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ПРО  ПЕРЕТВОРЕННЯ  ЛОРЕНЦА,  ТЕОРІЮ ВІДНОСНОСТІ 
І  ПРО …  КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

Робота виконана у рамках дискусії з В.І. Черепачинським, автором серії публікацій у Науковому 
віснику Чернівецького університету, щодо справедливості перетворень Лоренца в теорії відноснос-
ті А.Ейнштейна. Вказано на ряд помилкових припущень В.І.Черепачинського при розгляді основ-
них положень теорії відносності. 

The paper is performed within the framework of the controversy with V.I.Cherepachynsky, the author 
of the series of publications in the Naukovy Visnyk Chernivetskogo Universitetu, concerning the correct-
ness of Lorentz transformations in the Einstein theory of relativity. It is indicated on the number of the 
error suppositions of V.I.Cherepachynsky at the consideration of main positions of the relativity theory. 

В попередніх номерах Вісника ЧНУ появився 
ряд публікацій В.І.Черепачинського [1-6], які при-
свячені критичному аналізу виведення А. Ейн-
штейном перетворень Лоренца та деяким його 
застосуванням. Прояв зацікавлення ідеями, які 
докорінно змінили уявлення людей про такі фун-
даментальні поняття, як простір і час, можна тіль-
ки вітати. Аналіз робіт (у тому числі й критич-
ний!) одного з творців спеціальної теорії віднос-
ності (СТВ), безумовно, заслуговує на увагу як 
з методичного, так і з історичного погляду. 

Проте вказані публікації привернули нашу 
увагу своїми беапеляційними висновками, що 
зроблені з, м'яко кажучи, не зовсім коректних 
міркувань та математичних перетворень. Чере-
пачинський В.І. (надалі автор) стверджує, що за-
пропоновані А.Ейнштейном виведення перетво-
рення Лоренца є нісенітницею, і ніякої СТВ фак-
тично не існує. Ми усвідомлюємо, що А. Ейн-
штейн навряд чи потребує нашого захисту, а спе-
ціальна теорія відносності тим більше. Вона існує 
вже майже століття і довела свою спроможність. 
Але відсутність реакції на вказану серію публі-
кацій може створити враження, що наукова гро-
мадськість, і в першу чергу науковці ЧНУ, пого-
джуються з її висновками. Тому ми вважаємо за 
потрібне проаналізувати ці роботи, привернувши 
цим увагу науковців до даної тематики і може 
десь допомогти автору усвідомити помилковість 
його підходу. 

У роботах [3-5] аналізуються запропоновані 
А.Ейнштейном виведення перетворень Лоренца 
і всі вони з точки зору автора мають настільки 
суттєві недоліки, що в врешті-решт приводять 

до висновку, (цитуємо) "що серед запропонова-
них А.Ейнштейном методів одержання перетво-
рень Лоренца немає жодного, який би не був 
помилковим "[5]. 

Оскільки перетворення Лоренца – основа СТВ, 
то ми вважаємо за потрібне, не вдаючись в де-
талі, проаналізувати вказані роботи Черепачин-
ського В.І. 

У роботі [3] автор стверджує, що всупереч 
принципу постійності швидкості світла А. Ейнш-
тейн при виведенні перетворення Лоренца у ро-
боті [7] ніби припускає, що в деякій системі ко-
ординат швидкість світла в напрямку руху цієї 
системи і в протилежному напрямку дорівнює 
відповідно с±v (v – швидкість руху системи від-
ліку). З точки зору Черепачинського В.І. це вірно 
тільки при v=0 (бо швидкість світла однакова в 
усіх системах відліку). На основі цього робиться 
висновок: "Ейнштейн цим софістично зануляє 
швидкість v і вводить в усі подальші рівняння ме-
тоду, в яких зустрічається символ v, в тому числі 
і в перетворення Лоренца, прихований нуль". 

Зауважимо, що вираз с±v дійсно присутній в 
роботі [7, (с.12)], але, як видно з контексту, Ейн-
штейн не вважає, що це швидкість світла, як це 
приписує йому автор. 

У роботі [4] автор критикує запропоноване 
Ейнштейном виведення перетворень Лоренца, 
що наведене в [8]. Зауважимо, що цей вивід по-
вторений в ряді монографій та підручників [9-13]. 
Зупинимось на суті критики цього виведення де-
тальніше. 

Нехай маємо дві системи координат, одна з 
яких K нерухома, а друга – K ′  рухається віднос-
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но першої зі швидкістю ν вздовж осі ОХ. Відпо-
відно до принципу відносності і постійності 
швидкості світла мають місце співвідношення 

022222 =−++ tczyx               (1) 

022222 =′−′+′+′ tczyx        (2) 
Оскільки осі OX та XO ′′  збігаються, то для 

точки O′  відносно систем K і K' справедливі рів-
ності 

0=− vtx                                (3) 
0=′x                                   (4) 

Збіг площин YOX та ZOX відповідно з площинами 
XOY ′′′ та XOZ ′′′  приводить до ще двох попар-

них співвідношень 
0=y                                    (5) 
0=′y                                   (6) 

та 
0=z                                    (7) 
0=′z                                   (8) 

А.Ейнштейн називає рівності (1) і (2), (3) і (4), 
(5) і (6), (7) і (8) попарно еквівалентними, розу-
міючи під цим тільки те, що коли виконується 
рівність (1), то повинна виконуватись і рівність 
(2) і т.д. для всіх попарно еквівалентних рівнянь. 
Автор же розуміє термін "еквівалентні" так, як 
він вживається в теорії алгебраїчних рівнянь (два 
алгебраїчні рівняння називаються еквівалентни-
ми, якщо вони мають однакові корені). На цьо-
му і грунтується вся "критика" запропонованого 
Ейнштейном виведення перетворень Лоренца. 
Чому в роботі [8] вжитий саме цей термін нам 
не відомо. Може це результат невдалого перекла-
ду, а може в той час (сто років тому!) цей термін 
вживався саме в цьому сенсі. В будь-якому ви-
падку, якби п.Черепачинський дійсно шукав іс-
тину і з більшою повагою відносився до праць 
інших авторів, то вник би детальніше в суть спра-
ви. Зокрема, він знайшов би дане виведення в ба-
гатьох підручниках, де пояснюється, що має на 
увазі Ейнштейн, коли говорить про "еквівалент-
ність". Натомість автор вважає дане виведення 
неправильним і з деякою зверхністю пише: "Вра-
ховуючи всі ці некоректності та помилки, вва-
жаю недоречним продовження аналізу даного 
методу". Якщо так "аналізувати", то він абсолют-
но правий. У роботі [5] розглядаються формули 

ctx =         (9) 
ctx −= ,  (10) 

які описують поширення світла з початку коор-
динат в +∞ і −∞ (правий і лівий сигнали, як нази-
ває їх автор). Далі автор пише: "Порівнюючи (9) 
і (10), бачимо, що Ейнштейн для правого і лівого 
сигналів скористався різними рівняннями. У цьо-

му і полягає основна його помилка. Оскільки про-
стір ізотропний, а права і ліва півосі симетричні, 
то рух світла як в додатному, так і у від'ємному 
напрямках повинен описуватися одним і тим же 
самим рівнянням". Що тут коментувати? Хіба 
нагадати, що вісь ОХ, як і кожна із координатних 
осей, має напрямок і його треба враховувати при 
записуванні формул. 

На основі рівнянь  
0=− ctx ,  0=′−′ tcx ,  (11) 

які описують поширення світлового сигналу в 
обох інерційних системах відліку (ІСВ), Ейн-
штейн записує, скориставшись еквівалентністю 
(в його розумінні) рівнянь (11), співвідношення  

)( ctxtcx −λ=′−′ .  (12) 
Автор знову твердить про нееквівалентність рів-
нянь (11) і тому вважає співвідношення (12) хиб-
ним. Користуючись термінологією автора в [2], 
"вважаємо недоречним продовження аналізу да-
ної роботи". 

З трьох робіт [1,2,6], присвячених перетворен-
ню віддалей при переході від однієї ІСВ до ін-
шої, в двох [2,6] розглядається закон перетво-
рення відстані між початками координат обох 
систем. Саме в цих роботах робляться настільки 
ж радикальні, наскільки і не обгрунтовані виснов-
ки. Прослідкуємо за ходом міркувань автора. 

У роботі [2] автор твердить, що "будь-яка 
спроба перетворювати таку відстань неодмінно 
веде до абсурдних результатів". Покажемо, що 
ця елементарна задача на перетворення Лоренца 
має конкретний і несуперечливий розв'язок.  

У СТВ точковою називають подію, яка відбу-
лася в певній точці x в певний момент часу t. Ве-
личини x і t називаються координатами точкової 
події. Перетворення Лоренца задають зв'язок між 
координатами точкової події в різних інерціаль-
них системах відліку. Подією 1 називатимемо по-
ложення точки O в певний момент часу, подією 
2 – положення точки O′  в певний момент часу. 
Нехай координати подій 1 і 2 у системі K такі:  

;01 == xx  1tt =    
;22 vtxx ==  tttt ∆+== 12       (13) 

Оскільки в момент часу t=0 точки O і O′  збіга-
ються, то в момент 2t  віддаль між O і O′  з точ-
ки зору спостерігача K дорівнює 

)( 12 ttvvtK
K ∆+==l   (14) 

Координати подій у системі K ′ визначаються 
перетворенням Лоренца 

22 /1 cv

vtxx
−

−
=′ , 

22

2

/1

/

cv

cvxtt
−

⋅−
=′       (15) 
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Із врахуванням (13) координати першої і другої 
подій відповідно будуть  

22
1

1
/1 cv

vtx
−

−=′ , 
22

1
1

/1 cv

tt
−

=′  

02 =′x , 22
1

22
22 /1)(/1 cvttcvtt −∆+=−=′ . 

Щоб знайти віддаль (14) з точки зору спостері-
гача у системі K ′ , яку позначимо K

K
′l , треба 

знайти різницю 12 xx ′−′  в один і той самий мо-
мент часу по годинниках системи K ′ . З формули 
(16) випливає, що 21 tt ′≠′ , тому 12 xx ′−′  не є шу-
каною віддаллю. Щоб різниця 12 xx ′−′  була шу-
каною віддаллю, підберемо проміжок часу ∆t 
так, щоб події 1 і 2 в K ′  відбулися в один і той 
самий момент часу, тобто знайдемо ∆t з умови  

21 tt ′=′ .                          (17) 
Звідси  

22

22
1

/1

/

cv
cvt

t
−

⋅
=∆ ,                    (18) 

тоді  

22
1

12
/1

)(
1 cv

vt
xx t

K
K

−
=′−′= ′

′l        (19) 

і віддаль K
Kl  з врахуванням (14) і (18) 

22
1

/1 cv

vtK
K

−
=l .         (20) 

Порівнюючи (19) і (20), маємо 

=′K
Kl

K
Kl

22 /1 cv− .  (21) 
Тобто віддаль між точками O і O′  із точки зору 
спостерігача в системі K ′  виявляється корот-
шою. Це відповідає відомому факту, що довжина 
відрізка в системі, відносно якої він рухається, 
є меншою. Так само довжина K

K ′l  між точками 
O і O′  з точки зору спостерігача в системі K до-
рівнюватиме 

K
K ′l = K

K
′
′l 22 /1 cv−   (22) 

у повній відповідності із принципом рівноцін-
ності інерціальних систем відліку. 

Формальне застосування перетворень Лорен-
ца приводить автора до висновку, що "постанов-
ка питання про перетворення відстані між почат-
ками координат двох систем відліку для СТВ не 
має змісту" та "будь-яка спроба перетворити та-
ку відстань веде до абсурдних результатів" [2]. 
Ми б взяли на себе сміливість твердити, що є аль-
тернативний висновок, а саме: перед тим, як так 
безапеляційно робити "глобальні" висновки, 
спробувати все-таки вникнути в те, що зроблено 

іншими, в тому числі й визнаними спеціалістами. 
Не менш радикальні і не менш безпідставні 

висновки робляться і в [6], наприклад "… СТВ 
неспропоможна правильно перетворити жодну 
координату" або "перетворення Лоренца відпо-
відають принципу відносності лише при v=0". 
Про які ж перетворення тоді ідеться, якщо v=0?! 
І нарешті (знову цитуємо) –" оскільки перетво-
рення Лоренца є основним інструментом СТВ, 
то… наш висновок позбавляє цю теорію будь-
якого змісту". Вважаємо, що дальші коментарі 
не потрібні. 

Залишається тільки пожалкувати, що дана 
серія некомпетентних публікацій знайшла собі 
місце на сторінках досить авторитетного в нау-
кових колах Вісника ЧНУ. 
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ЗВЯЗОК  ШВИДКОСТІ  РОСТУ  КРИСТАЛІВ ІЗ  ПОВЕРХНЕВОЮ  
ЕНЕРГІЄЮ  ТВЕРДОГО  ТІЛА  (ОГЛЯД  РОБІТ  Ю.В. ВУЛЬФА) 

Дано аналіз наукових праць видатного кристалографа Ю.Вульфа, насамперед його доктор-
ської дисертації "До питання про швидкість росту і розчинення кристалічних граней". Теоре-
тично виведений закон про те, що швидкості росту граней кристала пропорційні питомим енергі-
ям цих граней (закон Вульфа), дістав експериментальне підтвердження і важливий як для крис-
талографії, так і для квантової фізики. 

This is considerated the scientific works of eminent crystallographer G.Wulff, first of all his 
dissertation "To the problem of the growth and dissolution rate of crystal faces", where is stated the 
law according to which the crystal growth rates are proportional to the energies of these faces (Wulff’s 
law). Theoretically determined law was confirmed on the experimental way and is important for the 
crystallography, also for the quantum physics. 

Кристалографія, наука про кристали, була 
спочатку дуже вузькою галуззю знання. Зміст 
її становило вивчення форм кристалів з точки зо-
ру геометричного вчення про симетрію; коло 
інтересів цієї дисципліни було дуже обмежене, 
і сама вона відігравала переважно підсобну роль 
при вивченні мінералогії. Тепер стало відомим, 
що кристалічний стан є нормальним станом твер-
дої речовини, і встановлено тісний зв'язок прави-
льної багатогранної форми кристала з внутрі-
шньою будовою речовини, який зумовлює і ці-
лий ряд своєрідних фізичних властивостей крис-
талічних тіл. У зв'язку з цим розширились ін-
тереси кристалографії, яка перетворилась у кри-
сталофізику — науку про фізичні властивості 
твердої речовини і про причини цих властиво-
стей, закладені у внутрішній будові твердих тіл. 
З вузької і допоміжної дисципліни наука про 
кристали виросла у широку самостійну галузь 
фізичного знання. Одним з піонерів нової науки 
був видатний кристалограф Юрій Вікторович 
Вульф (народився у м. Чернігові). Це була людина 
з дуже широкими науковими інтересами. Йому 
належить близько 70 наукових праць за найрізно-
манітнішою тематикою. Розглянемо тут лише 
найвизначніші, які внесли нові ідеї в науку. 

Найважливіші заслуги Вульфа полягають у 
відкритті ним фізичного закону росту кристалів, 
закону відбиття рентгенівського випромінювання 
і в дуже цікавих працях з оптичних властивос-

тей кристалів. Крім цих праць фізичного характе-
ру, Вульфу належать значні дослідження з гео-
метричної форми кристалів: загальний висновок 
законів симетрії, побудова кристалів з елемен-
тарних многогранників, винайдення стереогра-
фічної сітки та цілий ряд інших праць. 

3 наукових праць Вульфа розглянемо насам-
перед його докторську дисертацію "До питання 
про швидкості росту і розчинення кристалічних 
граней". Щоб з’ясувати значення цієї праці, треба 
попередньо торкнутися загального питання про 
поверхневу енергію тіл. 

Наявність поверхневої енергії у рідин вияв-
ляється існуванням у них поверхневого натягу, 
внаслідок якого рідина намагається набрати такої 
форми, при якій величина її поверхні при даних 
умовах найменша. Величина поверхневої енергії 
рідини пропорційна її поверхні, найменшій 
поверхні відповідає і найменше значення поверх-
невої енергії; тому при відсутності зовнішньо-
го впливу умовою рівноваги рідини є най-
менша величина її поверхневої енергії. Якщо 
рідина оточена з усіх сторін іншою рідиною од-
накової густини, яка не змішується з нею, як у 
відомому досліді бельгійського фізика Плато, 
то вона набирає форми кулястої краплі. У цьо-
му випадку дія сили ваги на рідину зрівнова-
жується підій-мальною силою навколишньої 
рідини, і форма рівноваги визначається виключ-
но умовою мінімуму поверхневої енергії. Симе-
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трична куляста форма краплі при цьому вказує 
на те, що на кожній одиниці поверхні рідини по-
верхнева енергія однакова, або, як кажуть, однако-
ва її "питома" поверхнева енергія. 

Тверді тіла також мають поверхневу енергію, 
яка виявляється хоч би тим, що тверде тіло нама-
гається розтягти по своїй поверхні краплю ріди-
ни (явище змочування). Але якщо формою рівно-
ваги рідини є крапля, то формою рівноваги твер-
дого тіла є кристал. Кристалічна речовина від-
різняється від рідини наявністю у ній анізотропії 
(властивості кристалічної речовини різні у різних 
напрямах). У зв'язку з анізотропією питома по-
верхнева енергія кристала неоднакова на різних 
його гранях. 

На цю останню обставину вказав уперше фра-
нцузький фізик Кюрі, який згодом став відомий 
своїми роботами з радіоактивності. Гіббс в Аме-
риці і Кюрі встановили принцип, за яким крис-
тал, що перебуває у рівновазі з своїм маточним 
розчином (або розплавом), повинен мати най-
меншу поверхневу енергію, подібно до краплі 
рідини. Але оскільки питома поверхнева енергія 
на різних ділянках поверхні кристала не однакова, 
то формою рівноваги може бути вже не куля, а 
багатогранник. При цьому умова найменшої по-
верхневої енергії вимагає, щоб у цьому багато-
граннику мали найбільшу величину ті грані, які 
мають найменшу питому енергію, і навпаки, грані 
з великою питомою енергією повинні бути малі 
або зникнути, якщо вони випадково утворилися. 

Проте правильна форма рівноваги кристала 
так само, як і у рідини, може утворюватися тіль-
ки тоді, коли немає зовнішніх впливів, зокрема, 
коли немає впливу ваги. Сила ваги, зрозуміло, 
не може безпосередньо змінити форму кристала, 
а проте вона дуже впливає на форму кристала 
під час його росту, що й виявив уперше у 1895 р. 
Вульф. 

Коли кристал росте з розчину, то найближча 
частина розчину, що прилягає до кристала, віддає 
розчинену речовину підростаючому кристалу, 
стає внаслідок цього легшою від навколишнього 
густішого розчину і піднімається над кристалом 
вертикальним потоком. Замість розчину, що від-
ходить, до кристала притікають нові порції гус-
тішого розчину, з різних сторін неоднаково, най-
менше зверху. Такі "концентраційні" потоки Ву-
льфу вдалося сфотографувати. Вони зумовлені 
дією ваги і створюють неоднакові умови для рос-
ту кристала у різних напрямах. У випадку, коли 

кристал росте не з розчину, а з розплаву, утво-
рюються такі самі потоки, але з іншої причини: 
процес кристалізації супроводиться виділенням 
теплоти, внаслідок чого нагріта рідина як легша 
утворює вертикальний потік над кристалом, а 
на її місце притікає з різних сторін холодніша 
рідина. 

Щоб усунути вплив концентраційних потоків 
на підростаючий кристал, Вульф побудував ви-
найдений ним обертовий кристалізатор: посуди-
на з розчином обертається навколо горизонталь-
ної осі разом із закріпленим на її осі кристалом; 
внаслідок цього через кожні півоберту верхня і 
нижня сторони кристала міняються місцями, і 
переважний вплив концентраційних потоків на 
яку-небудь сторону кристала усувається. Цей 
прийом дав змогу Вульфу добитися правильної 
рівноважної форми кристалів і є аналогічним 
дослідові Плато для рідин.  

Далі цей метод розвинув учень Ю.В. Вульфа 
А.В. Шубніков, який дістав великі прозорі крис-
тали бездоганно правильної форми. 

Виходячи з принципу Гіббса-Кюрі, Вульф 
прийшов теоретичним шляхом до такого виснов-
ку: у рівноважному кристалі питомі поверхневі 
енергії різних граней повинні бути пропорцій-
ними відстаням цих граней від "центра росту" 
кристала, тобто від центра, з якого кристал почав 
рости; але очевидно, що ці відстані пропорційні 
тим швидкостям, з якими різні грані переміща-
ються, коли кристал росте у напрямі, перпен-
дикулярному до їх площини. Звідси Вульф ви-
вів такий закон: швидкості росту граней крис-
тала пропорційні питомим поверхневим енергіям 
цих граней. 

Отже, закон Вульфа дає змогу знаходити від-
носні величини поверхневої енергії граней крис-
тала, вимірюючи відстані цих граней у правильно 
утвореному кристалі від центра росту або, що те 
саме, вимірюючи половини відстаней між пара-
лельними гранями. За думкою, висловленою 
кристалографом Зонке, поверхнева енергія граней 
тим менша, чим більша їх "ретикулярна густина", 
тобто чим ближчі один до одного атоми, що роз-
ташовуються у площині цієї грані, через те, згідно 
з принципом Гіббса-Кюрі, грані з більшою рети-
кулярною густиною повинні зустрічатися у кри-
сталі частіше. 

Вульф провів ряд дослідів для безпосеред-
нього вимірювання швидкостей росту криста-
лічних граней. Для цього він примушував крис-



Н.П. Форостяна 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 102. Фізика.Електроніка. 112

талізуватися так звану моровську сіль, тобто 
подвійну сірчанокислу сіль заліза і амонію, на 
поверхні вже готових кристалів такої ж солі, але 
до складу якої замість заліза входить цинк, при-
чому обидві солі мають однакову кристалічну 
форму. Перша сіль голубуватого кольору, друга –
безколірна, внаслідок кристалізації безколірні 
кристали вкриваються кіркою забарвленої мо-
ровської солі. Добуті кристали розпилювали, 
потім вимірювали товщину зрослої кірки у на-
прямах, перпендикулярних до різних граней крис-
тала. Так Вульф виявив з допомогою досліду різну 
швидкість росту різних граней і знайшов відпо-
відність з їх ретикулярною густиною, а звідси з 
їх відносною поверхневою енергією, як цього 
вимагала його теорія. Отже, закон Вульфа дістав 
експериментальне підтвердження. Цікаве те, що 
поверхнева енергія граней залежить не тільки від 
властивостей кристала, а й від властивостей ма-
точного розчину, зокрема, від наявності у ньому 
тих чи інших домішок. Цим пояснюється той 
факт, що наявність домішок у розчині може змі-
нити форму кристала, змінюючи відносну швид-
кість росту різних граней. Закон Вульфа, що по-
в'язує швидкість росту граней кристала з їх 
поверхневою енергією, є одним з найважливі-
ших законів кристалографії. 

Ідеї, викладені Вульфом у своїх роботах, ма-
ють відгук не лише у кристалографії, а й у кван-
товій фізиці при вивченні енергетичних зон у 
кристалах. 
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