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УДК 539.25+539.23 

© 2001 р.  О.С. Литвин, І.В. Прокопенко  

Інститут фізики напівпровідників НАН України, Київ 

ВИВЧЕННЯ  МОРФОЛОГІЇ  ПОВЕРХНІ  ПОЛІКРИСТАЛІЧНИХ  
ПЛІВОК  МЕТОДОМ  АТОМНО-СИЛОВОЇ  МІКРОСКОПІЇ 

Скануюча зондова мікроскопія, включаючи атомно-силову – це новітній метод дослідження 
поверхонь із субнанометровою і навіть субангстремною роздільною здатністю, що на сьогодні 
інтенсивно розвивається. Оскільки в скануючій зондовій мікроскопії картографування висот 
поверхні проводиться на основі прямих вимірювань (на відміну від оптичної і електронної 
мікроскопії), наступна цифрова обробка даних дає можливість глибокого кількісного аналізу рі-
зних характеристик поверхні. При таких дослідженнях суттєвим є вибір параметрів, які, з одного 
боку, найбільш повно характеризують поверхню, а з іншого, є інваріантними відносно розміру 
досліджуваної ділянки поверхні.  

Подано систему параметрів статистичного аналізу форми поверхонь, на прикладі реальних по-
верхонь різного типу проаналізовано масштабну залежність шорсткості та введено додаткові 
інваріантні за масштабом параметри, які дозволяють вибрати оптимальне за інформативністю по-
ле сканування. Дані атомно-силової мікроскопії зіставлені з результатами рентгеноструктур-
них досліджень. 

The scanning probe microscopy (SPM), including atomic-force microscopy (AFM) is up-to-date 
method of surface morphology investigations with subnanometer and even subangstrom resolution. The 
mapping of heights of a surface in SPM carried out on the basis of direct measurements (in contradis-
tinction to optical and electron microscopy). The following numeral data processing enables us to make 
a quantitative analysis of surface by means of various parameters. At such investigations the choice of 
parameters which can completely characterize a surface, and are invariant concerning the size of explored 
surface area are necessary.  

The system of parameters for statistical analysis of surfaces morphology is introduced in the paper. 
The results of AFM investigations are compared with X-ray diffraction measurements. 

Вступ 
Поверхню тонких плівок як епітаксійних, так 

і полікристалічних, можна розглядати як модель 
процесу росту та структурних перетворень під 
дією зовнішніх чинників, що визначають їх влас-
тивості. Тому дослідження морфології необхідні 
для одержання інформації про залежність струк-
тури плівок від методів та режимів їх осадження 
у процесі виробництва приладів. 

На початок 90-х років, коли величезний по-
тенціал методу скануючої зондової мікроскопії 
(СЗМ) у вивченні поверхонь різних матеріалів 
уже не викликав сумнівів, для реалізації цього 
потенціалу потрібна була розробка алгоритмів 
вимірювань, методів, приладів і, звичайно, сис-
тем метричних параметрів аналізу отриманих зо-
бражень. Сукупність усіх розроблених апаратних, 
програмних і аналітичних можливостей СЗМ 
перевели дослідження поверхні матеріалів на 
більш високий науковий рівень. 

Основні принципи роботи, конструктивні осо-

бливості та можливості СЗМ, а також механізми 
силової взаємодії зонда з поверхнею, що лежать в 
основі діагностики різних властивостей поверхні, 
можна знайти, наприклад, у працях [1,2]. Для 
аналізу шорсткості та локальної структури по-
верхні на основі топографічних зображень роз-
роблена система метричних і фрактальних пара-
метрів [3-5]. Показано, що зареєстровані масиви 
даних сканування дозволяють обчислити як інте-
гральні, так і локальні тривимірні характеристи-
ки поверхні відповідно до міжнародних стан-
дартів. Разом з цим, постійно проводиться пошук 
нових, більш інформативних та інваріантних від-
носно вибраного масштабу сканування алгорит-
мів кількісного аналізу форми поверхонь. 

Як ілюстрацію застосування деяких парамет-
рів для аналізу поверхні ми вибрали полікриста-
лічні плівки сульфіду цинку і дибориду титану. 
Чітка кореляція результатів атомно-силової мікро-
скопії (АСМ) з рентгеноструктурними дозволяє 
робити висновки про зв'язок морфології поверхні 
плівки з внутрішньою кристалічною структурою. 



 О.С. Литвин,  І.В. Прокопенко 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 112. Фізика.Електроніка. 6

Система параметрів для аналізу поверхні 
матеріалів 

У даній роботі ми обмежимося тільки перелі-
ком та деякими характеристиками основних мет-
ричних параметрів для аналізу АСМ-зображень у 
режимі топографії. Метричні параметри, відпо-
відно до прийнятої класифікації, включають три 
групи: амплітудні, функціональні і просторові. 

1. Амплітудні параметри характеризують 
середні статистичні властивості всієї поверхні. 

1.1. Розкид висот Ry=Zmax-Zmin використову-
ється для загальної оцінки ступеня "пересічено-
сті" рельєфу поверхні. 

1.2. Десять точок по висоті  

( )∑ −=
=

5

1
minmax5

1
i

iiz ZZR , 

характеризують шорсткість поверхні по обраним 
п'ятьом координатам максимальних висот і впа-
дин. 

1.3. Середня арифметична шорсткість визнача-
ється як середньоарифметичне значення висоти 
поверхні в усіх точках скану  
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де M, N – кількість точок поверхні у напрямках 
Ox і Oy (М=N у випадку квадратної області аналі-
зу), Z(xi, yj) – висота рельєфу зображення в точці 
(xi, yj) відносно середньої площини поверхні, що 
виключає вплив загального нахилу поверхні. 

1.4. Середньоквадратична шорсткість обчис-
люється за формулою 
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тут Z′(xi, yj) – висота зображення в точці (xi, yj) 
відносно середньої точки рельєфу. 

1.5. Асиметрія  
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визначає симетричність значень висот поверхні 
щодо середнього профілю. Якщо Rsq=0, то дані 
розподілені рівномірно навколо середньої пло-
щини (наприклад, розподіл Гауса). І навпаки, у 
випадку Rsq≠0 один з хвостів розподілу різко зро-
стає (Rsq>0) чи різко спадає (Rsq<0). 

1.6. Ексцес  
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характеризує довжина розподілу профілю. Для 
Гаусового розподілу поверхні Rku=3. 

1.7. Автокореляційна функція за означенням 
)()()(ACF 00 rqrrqr += , де q(r)=h(r)-hср – висота 

пагорба відносно середньоарифметичного рівня. 
ACF – двовимірна детермінована характеристика 
ступеня періодичності зображення.  

1.8. Спектральна густина потужності (PSD) – 
розподіл частот (чи довжин хвиль) у складній 
періодичній структурі поверхні – визначається 
як дискретне Фур'є-перетворення функції Z(x, y) 
вздовж лінії довжиною L, що містить N точок 
поверхні з інтервалом d0: 
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f змінюється у межах від 1/L до N/(2L). 
У використанні останніх двох параметрів є 

зміст, якщо аналізована поверхня може бути пред-
ставлена як суперпозиція періодичних поверхонь. 

2. Функціональні параметри на відміну від 
амплітудних характеризують рельєф у локальній 
області і ступінь гладкості поверхні. 

2.1. Середня кривизна вершини локальних 
максимумів  
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де п – кількість максимумів на поверхні, δx, δy – 
крок сканування вздовж напрямків Ox і Oy. 

2.2. Середньоквадратичне відхилення кута 
нахилу вершини за означенням 
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2.3. Відносна площа поверхні задається відно-
шенням площі аналізованої поверхні і площі 
гладкої площини xy: 
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доданок Lδy(xi, yj) – довжина відрізка поверхні з 
кінцями в точках Z(xi, yj+1) і Z(xi, yj) , інші визна-
чаються за аналогією. 

Очевидно, що для абсолютно гладких повер-
хонь Rdr=0%. 

3. Просторові параметри дозволяють визначи-
ти анізотропію поверхні і періодичність струк-
тури: індекс напрямку радіальної довжини хвилі, 
напрямок текстури, переважаючу радіальну дов-
жину хвилі [6].  

Експеримент 
Досліджувані плівки полікристалічного ZnS:Cu 

товщиною 8 мкм наносилися на керамічні під-
кладки ВаТіО3 товщиною 1 мм методом елект-
ронно-променевого напилювання (ЕВЕ – electron 
beam evaporation) (серія І) і методом хімічного 
розпаду сірковмісних металоорганічних сполук 
міді і цинку (MOCVD – metalorganic chemical 
vapour deposition) (серія ІІ). При осадженні зразків 
серії І температура підкладки складала ~150°С. 
Температура підкладки ТS при хімічному оса-
дженні змінювалась від 260 до 300°С. 

Після напилення плівки серії І були відпалені 
при температурі 850°С при нормальному тиску 
в атмосфері, збагаченій парами сірки, у присут-
ності галію. 

Полікристалічні плівки TiВ2 товщиною 10 нм 
наносилися методом магнетронного розпилення  

на підкладки з монокристалічного GaAs. Після 
осадження плівки піддавалися швидкому терміч-
ному відпалу при температурах 400, 600 і 800°C 
протягом 1 хвилини. 

Дослідження та аналіз морфології поверхні 
зразків здійснювались за допомогою серійного 
атомно-силового мікроскопу NanoScope IIIa з про-
грамним пакетом для аналізу поверхонь фірми-
виробника Digital Instrument, а також спеціалізо-
ваного програмного забезпечення для обробки 
графічних зображень і числових масивів, у тому 
числі і оригінальних програмних модулів. 

Нами також досліджувались структурні влас-
тивості описаних вище систем у залежності від 
режимів одержання та післяростових обробок ме-
тодами рентгеноструктурного аналізу [7-9]. 

Результати та обговорення 
АСМ-дослідження поверхонь плівок ZnS:Cu/ 

BaTiО3 виявили різку залежність морфології від 
методу і режиму їхнього одержання (рис.1). 

Поверхня вихідних плівок, отриманих мето-
дом ЕВЕ, досить неоднорідна, на ній можна ви-
ділити зерна з нечіткими границями розмірами 
від 100 до 280 нм (рис.2, крива 1). Після темпера-
турного відпалу з одночасним легуванням галієм 
більшість зерен значно збільшуються – частина з 
них досягає розмірів порядка 1000 нм, відрізняю-
чись при цьому чіткими границями та гладкою 
поверхнею (рис.2, крива 2). 

                  
 

                      
Рис.1. Топографія поверхні плівок ZnS:Cu/BaTiО3 (розмір скану 1×1 мкм, шкала висот – 200 нм): серія І – плівки 
отримані методом ЕВЕ до відпалу (1) і після відпалу з одночасним легуванням галієм (2); серія ІІ– плівки отри-
мані методом MOCVD при температурі підкладки ~260°С (3) і 300°С (4). Зазначена нумерація зразків використо-
вується у всіх наступних рисунках. 
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Поверхня MOCVD – плівок при ТS=260°C 
складається з дрібних зерен розмірами близько 
25 нм (рис.2, крива 3), що у свою чергу можуть 
утворювати орієнтовані агломерати у виді лан-
цюжків розмірами від 70 до 400 нм. Кількість і 
форму цих агломератів визначає рельєф поверхні 
підкладки BaTiО3: на плоскій вершині окремого 
зерна кераміки формуються окремі невеликі аг-
ломерати, у той час як на схилах зерен нанозерна 
утворюють довгі ланцюжки з орієнтацією попе-
рек схилу (рис.1). Така особливість мікрорельєфу, 
ймовірно, обумовлена "сповзанням" плівки по 
схилах зерен підкладки.  

З підвищенням температури підкладки BaTiО3 
до 300°С отримані плівки складаються з глад-
ких зерен однакової форми з чітко вираженими 
границями і максимумом розподілу за розмірами, 
що відповідає 250 нм (рис.2, крива 4). 

Аналіз рентгенодифрактограм зразків показав, 
що коли плівки, отримані ЕВЕ-методом, мають 
кубічну структуру з переважною орієнтацією кри-
сталітів у напрямку <111>, то в MOCVD-плівках 
переважає ZnS гексагональної структури з орі-
єнтацією кристалітів у напрямку <0001> неза-
лежно від температури підкладки. Відпал плівок 
серії І не змінює їхнього фазового складу. Рівень 
напруг і розмір кристалітів у плівках ZnS:Cu за-
лежить від способу отримання та режимів після-
ростових обробок (таблиця.1) [7]. 

Оскільки досліджувані поверхні не містять ре-
гулярних особливостей рельєфу, то для їх аналізу 
ми обмежились амплітудними і функціональними 
характеристиками. У ході аналізу виявлено значну 
залежність значення шорсткості від розмірів 
ділянки поверхні, з якої вона визначалась. 

Масштабний характер шорсткості зернистої 
поверхні полікристалічного сульфіду цинку, що 
спостерігався нами, описується лінійною залежні-
стю Ra від розміру аналізованої області зображен-
ня Lxy (рис.3). Це дозволяє прийняти коефіцієнт 
нахилу прямої як новий параметр для оцінки вла-
стивостей поверхні, що характеризує однорід-
ність висоти рельєфу по аналізованій площі (на-
звемо його масштабною однорідністю рельєфу). 
Очевидно, що k не може приймати від'ємних зна-
чень, а при k=0 шорсткість поверхні постійна не-
залежно від величини аналізованої площі, тобто 
будь-яка мала область поверхні подібна до як 
завгодно великої площі тієї самої поверхні.  

Маючи параметри шорсткості поверхні, що 
характеризують її у вертикальному напрямку, та 
латеральної неоднорідності (масштабна однорід-
ність рельєфу), можна провести порівняльний 

аналіз морфології плівок сульфіду цинку в залеж-
ності від особливостей її одержання (таблиця 2). 

Найбільш дрібними і рівними по латераль-
ному розміру зернами відрізняються MOCVD-
плівки при ТS=260°C. Навпаки, відпалені ЕВЕ-
плівки складаються зі значно більших зерен із 
сильно виділеними границями. Цікаво, що ви-
хідні зразки, отримані ЕВЕ-методом, і зразки, 
хімічно осаджені при ТS=300°C, мають майже 
однакові коефіцієнти k, але відрізняються за ве-
личиною шорсткості. Отже, зерна останніх хоч 
і близькі за розмірами, але мають границі чіткіші 
і глибші у порівнянні з вихідними ЕВЕ-плівками. 

 
Рис.2. Розподіл зерен поверхні плівок ZnS:Cu/BaTiО3 
(для набору статистичних даних поверхні (2) аналі-
зувалися по зображенню 10×10 мкм).  

 
Рис.3. Залежність шорсткості поверхні плівок 
ZnS:Cu/BaTiО3 від розміру аналізованої площі, кое-
фіцієнти нахилу прямих k відповідно дорівнюють: 
0,0144 (1); 0,0299 (2); 0,0059 (3); 0,0137 (4). 

Таблиця 1. Структурні характеристики плівок ZnS:Cu/ 
BaTiО3. 

Серія І Серія ІІ  

вихідний після 
обробки 

ТS=260°C ТS=300°C

Напруга, ГПа 4,55 0,024 2,08 0,182 

Середній розмір 
кристалітів*, нм

31 ~1000 16 108 

* Розмір зерен поверхні корелює із розмірами кристалітів, 
однак, слід зауважити, що зерна можуть містити кілька крис-
талітів. 
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Таблиця 2. Параметри шорсткості зразків ZnS:Cu (по 
поверхні 1×1 мкм). 

EBE MOCVD 
Параметр вихідний відпал з ле-

гуванням Ga ТS=260°CТS=300°C

Ry, нм 123 216 85,7 207 
Rz, нм 91,5 143 72,7 168 
Ra, нм 14,3 28,8 9,60 19,7 
Rq, нм 17,6 34,7 12,3 26,8 
Rsk, нм -0,0442 0,0827 -0,00142 0,847 
Rku, нм 2,79 2,29 3,21 5,15 

Rsc, 1/нм 0,00514 0,0178 0,00585 0,00749
Rdq, 1/нм 0,596 0,533 0,539 0,973 

Rdr 16,3 13,2 13,6 37,9 

Для перевірки нашої гіпотези про інваріант-
ність масштабної однорідності рельєфу при змі-
ні площі поверхні ми використали поверхні зо-
всім іншого типу: стохастичні поверхні тонких 
полікристалічних плівок TiВ2 (рис.4). Як видно 
з рис.5 (криві 1, 2), для вихідних і відпалених 
при 400°С плівок дибориду титану також спосте-
рігається лінійна залежність Ra від vs. Lxy з до-
сить малим коефіцієнтом k, що разом з малим 
значенням шорсткості свідчить про високий сту-
пінь однорідності та гладкості поверхні зразків. 
Вид кривих 3 і 4 відображає суттєві структурні 
перетворення у плівках впродовж відпалу при 
600 і 800°С, що у свою чергу підтверджено да-
ними рентгенодифракційних вимірювань та Оже- 

спектроскопії. Наявність характерної точки, у 
якій лінійна залежність (k>0) переходить в об-
ласть "насичення" (k≈0) вказує на існування ха-
рактеристичної області неоднорідності *

xyL , якою 
можна обмежитися при аналізі, оскільки будь-яка 
ділянка поверхні, більша від цієї області, вклю-
чає всі характерні деталі поверхні і аналізувати 
ділянки поверхні більшої площі не має сенсу. 

Різкий ріст шорсткості для плівок ТiВ2, від-
палених при 600 і 800°С показує наявність ви-
ступаючих деталей поверхні цих плівок, причо-
му в першому випадку вони нижчі при більшій 
щільності розподілу (характеристична область 

*
xyL (600°С)< *

xyL (800°С)). 

 
Рис.5. Залежність шорсткості поверхні плівок 
TiВ2/GaAs від розміру аналізованої площі (позна-
чення кривих таке саме, як на рис.4). 

 
 

Рис.4. Топографія поверхні плівок TiВ2/GaAs (розмір скану 1×1 мкм, шкала висот – 200 нм): вихідна (1); відпале-
на при температурах 400°С (2), 600°С (3) і 800°С (4). 
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Зміна морфології поверхні плівок ТiВ2 під ді-
єю відпалу відображає структурні зміни не тіль-
ки у плівці, але й на границі розділу фаз плівка-
підкладка. 

Рентгенодифракційні дослідження TiB2/GaAs 
систем [8, 9] показали, що у процесі відпалу в 
областях, близьких до границі розділу, поряд зі 
зменшенням пружних напруг відбуваються інтен-
сивні процеси генерації дислокацій та перерозпо-
ділу точкових дефектів. При температурі 800°С 
відбувається взаємодія і зародження дислокацій 
та поширення їх у глибину підкладки, а також ак-
тивна дифузія атомів галію і миш'яку у плівку 
ТіВ2 аж до виходу їх на поверхню, що і пояснює 
різний хід кривих 3 і 4 на рис.5. 

Можна припустити існування відповідних ха-
рактерних залежностей шорсткості поверхні від 
Lxy для плівок різних матеріалів, отриманих у 
різних умовах. Зіставлення експериментальних 
залежностей із характерними для тих чи інших 
матеріалів дозволило б робити висновки про ме-
ханізми росту і структурні перетворення у плів-
ках та на поверхні технологічно важливих мате-
ріалів і структур. Звичайно, реалізація цієї мож-
ливості вимагає додаткових досліджень. 

Отже, розглянута система параметрів для ана-
лізу поверхні, включаючи запропонований нами 
параметр масштабної однорідності рельєфу, до-
волі вичерпно описує морфологічні особливості 
поверхонь полікристалічних матеріалів різних 
типів як по розкиду висот, так і в площині поверх-
ні. Накопичення і систематизація характерних 
залежностей масштабно інваріантних статистич-
них параметрів поверхонь та їх зіставлення з ре-
зультатами структурних досліджень дозволить 
виробити підходи для суттєво глибшої інтерпре-
тації даних топографічних АСМ вимірювань. 

Отже, метод АСМ може бути використаний 
не тільки для візуалізації особливостей поверх-
ні, але й для метрології та сертифікації матеріа-
лів і структур, які використовуються в мікро- і 
нанотехнологіях. 
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ВПЛИВ  ФОНОНІВ  НА  ЕЛЕКТРОННИЙ  СПЕКТР   
У НАПІВПРОВІДНИКОВИХ  КВАНТОВИХ  ТОЧКАХ   

МАЛИХ  РОЗМІРІВ,  РОЗТАШОВАНИХ  
У  ДІЕЛЕКТРИЧНОМУ  СЕРЕДОВИЩІ 

Методом діаграмної техніки для функцій Гріна з врахуванням багатофононних процесів до-
сліджено електронні рівні та відповідні фононні повторення напівпровідникової квантової точ-
ки, розташованої у діелектрику. На прикладах квантових точок GaАs, CdSe, CuCl, введених у скло, 
показано, що при скінченній глибині потенціальних ям квантових точок зі зменшенням роз-
мірів квантових точок величини зсувів електронних рівнів зменшуються незалежно від сили 
електрон-фононного зв'язку у наногетеросистемі. Теоретично розраховані положення фонон-
них повторень для CdSe у склі добре узгоджуються з тими, що встановлені експериментально 
методом раманівського розсіяння. 

The electron levels and respective phonon repeatings of semiconductor quantum dot (QD) embed-
ded into dielectric are studied using the diagram technique for the Green functions taking into account 
the manyphonon processes. On the examples of GaAs, CdSe, CuCl QDs embedded into glass it is shown 
that for the QDs with potential wells of finite depth the magnitudes of electron levels shifts decrease 
independently on the electron-phonon binding when the QD sizes decrease. The location of phonon 
repeatings in CdSe embedded into glass are theoretically calculated and well correspond to the ex-
perimentally obtained within the Ramman scattering method. 

Впродовж тривалого періоду розвитку теорії 
електрон-фононної взаємодії у низькорозмірних 
системах взагалі [1-3] і у квантових точках (КТ) 
зокрема [3-8] головна увага зверталася на пере-
нормування фононами основних зон чи рівнів у 
залежності від розмірів наносистем. 

Для дослідження квантовоточкових наносис-
тем зі слабким зв'язком застосовувалися різнови-
ди теорії збурень [3-5]. У таких системах усі ме-
ханізми дають практично адитивний вклад у ве-
личину зсуву основного рівня, а тому в різних мо-
делях наносистем вивчалася роль L- та I-фононів, 
а також внутрі- та міжрівневої взаємодії у пере-
нормуванні положень електронних рівнів у шка-
лі енергій. Головна увага зверталася на аналіз від-
носних вкладів різних механізмів у величину зсу-
ву основного рівня в залежності від розмірів КТ. 

У наносистемах з проміжним і сильним елект-
рон-фононним зв'язком механізми формування 
зсувів електронних рівнів неадитивні і тому виді-
ляти їх парціальні вклади можна досить умовно. 
Отже, у роботах, де вивчалися КТ з проміжним і 
сильним зв'язком, досліджувалася залежність зсу-
ву основного рівня від розмірів КТ і порівнюва-

лися між собою результати розрахунків у різних 
моделях, наближеннях та математичних підходах. 

Однак виявляється, що навіть тоді, коли ре-
зультати різних підходів добре корелюють між со-
бою при всіх розмірах КТ, насправді вони не ко-
ректні при малих радіусах квантових точок. Так, 
у роботах [5,8] показано, що при зменшенні ра-
діуса напівпровідникових сферичних КТ, розта-
шованих у діелектрику, різко зростають величини 
зсувів основних електронних рівнів у наносисте-
мах незалежно від величини електрон-фононного 
зв'язку. Хоча такий результат формально правиль-
ний, він є фізично некоректним, бо зумовлений 
тим, що автори цитованих робіт використали на-
ближення безмежно глибокої потенціальної ями, 
яке є несправедливим саме при малих розмірах КТ. 
Адже з фізичних міркувань зрозуміло, що змен-
шення розміру безмежно глибокої ями локалізує у 
просторі квазічастинку, чим збільшує силу її 
зв'язку з фононами, що й призводить до формаль-
но вірного збільшення величини зсуву. Однак 
при реально скінченній глибині ями зменшення 
радіуса КТ призводить до "виштовхування" ква-
зічастинки з ями, тобто делокалізовує її у прос-
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торі, а тому зменшує взаємодію з фононами, вна-
слідок чого величина зсуву повинна зменшува-
тися, що й буде показано в цій роботі. 

Необхідно також зазначити, що застосовувані 
раніше методи дослідження електрон-фононної 
взаємодії не давали можливості вивчати фонон-
ні повторення у спектрах наносистем, які вже 
досліджуються експериментально, зокрема мето-
дом раманівського розсіяння. 

Метою цієї роботи є адаптація апарату діаг-
рамної техніки у методі функцій Гріна при T=0 К 
для вивчення перенормування L- та I-фононами 
електронних рівнів та відповідних фононних по-
вторень напівпровідникових сферичних КТ, які 
розташовані у зовнішньому діелектричному сере-
довищі з довільною силою електрон-фононного 
зв'язку. 

Гамільтоніан електрон-фононної системи 
у напівпровідниковій сферичній квантової 
точці, розташованій у діелектричному сере-
довищі 

Гамільтоніан електрон-фононної системи у 
напівпровідниковій сферичній квантовій точці 
(СКТ) з радіусом r0, розташованій у масивному 
діелектрику, є частковим випадком більш загаль-
ної наносистеми: напівпровідникова СКТ, роз-
ташована у напівпровідниковому середовищі, яка 
розглянута у роботах [6-7]. Згідно з роботою [6], 
електрон у наближенні ефективної маси та пря-
мокутного потенціалу скінченної величини 
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у зображенні вторинного квантування характе-
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Дискретна Enl та неперервна Ek частина спек-
тра, а також повна ортонормована система хви-
льових функцій 
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визначені у роботі [12]. 
Фононний гамільтоніан наносистеми у моде-

лі діелектричного континууму має вигляд [12] 
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де у гамільтоніані обмежених фононів LH
)

 енергії 
ΩL збігаються з енергіями поздовжніх фононів 
відповідного масивного кристала, а енергії ΩIl 
інтерфейсних фононів у IH

)
 визначаються роз-

в'язками дисперсійного рівняння 
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де ε∞, ε0 – високо- та низькочастотна проникнос-
ті матеріалу КТ, а εd – діелектрична проникність 
середовища (діелектрика). 

Гамільтоніан взаємодії електрона з обмежени-
ми та інтерфейсними фононами має вигляд 
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Тут функції зв'язку 
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містять спільну для обмежених та інтерфейсних 
фононів кутову частину 
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Радіальна частина функцій зв'язку електрона з 
обмеженими фононами задається виразом (λ=s)  
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у якому значення ks знаходяться з рівнянь для 
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функцій Бесселя 
( ) 000 =rkj sl , l=1,2,…,           (11) 

де індекс s=1,2,… нумерує корені цих рівнянь при 
заданому l. 

Радіальна частина функції зв'язку електрона з 
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Отже, гамільтоніан електрон-фононної систе-
ми у напівпровідниковій СКТ, розташованій у 
діелектричному середовищі, у зображенні чисел 
заповнення визначений 

IeLeILe HHHHHH −− ++++=
))))))

.      (13) 
Це дозволяє застосувати метод функцій Гріна для 
аналізу не лише перенормування електронних 
енергетичних рівнів, але й фононних повторень, 
які виникають у спектрі досліджуваної наногете-
росистеми. 

Масовий оператор з урахуванням міжрів-
невої взаємодії та багатофононних процесів 

Щоб досліджувати перенормований фононами 
електронний спектр у широкому інтервалі енергії, 
який містить фононні повторення, у електронній 
функції Гріна, необхідно враховувати багатофо-
нонні процеси. Для системи, що є квантовою точ-
кою у середовищі, це можна зробити за допомо-
гою діаграмної техніки Фейнмана-Пайнса при 
T=0 К [10]. 

Запишемо гамільтоніан (10) у компактній формі 
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де індекси µ={p, l, m} та β={σ, l, m} характери-
зують сукупність електронних та фононних кван-
тових чисел відповідно, а для функцій зв'язку вве-

дено компактне позначення  
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Фур'є-образ діагональної функції Гріна визна-
чається рівнянням Дайсона 
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через масовий оператор (МО) Mµ(ω), який у тех-
ніці Пайнса задається безмежною сукупністю діа-
грам 
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Згідно з діаграмною технікою Пайнса 
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Аналогічно знаходяться вклади довільних діа-
грам вищих порядків. 

У загальному вигляді ряд діаграм (16) не згор-
тається до простого аналітичного виразу. Однак, 
як відомо з [10], всі діаграми без перетинів фо-
нонних (штрихових) ліній 
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( ) =ωµM
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згортаються точно і дають інтегральне рівняння 
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яке еквівалентне безмежному сумарному ланцюговому інтегральному дробові 
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Цей МО є нижньою оцінкою повного МО (16), 
але у випадках неслабкої взаємодії чи при роз-
рахунку фононних повторень він дає надто грубі 
результати. 

Ідея підсумовування рядів діаграмної техніки 
у сумарний ланцюговий дріб дозволяє отримати 
хорошу апроксимацію точного МО (16) з враху-
ванням багатофононних процесів. Це здійснює- 

ться так. 
Спочатку знайдемо апроксимоване значення 

( )ωµ
)2(~M  точного двофононного МО ( ( )ωµ

)2(M ), 
який визначається всіма діаграмами, що містять 
не більше, ніж дві фононні лінії над однією елек-
тронною. Згідно з формулою (16), точний МО 

( )ωµ
)2(M  задається діаграмним рядом 

( )=ωµ
)2(M

.      

(23) 

Нижня оцінка ( )ωµ
)2(M  отримується з ряду (20) точним підсумовуванням діаграм без перетинів 

штрихових ліній, що дає  

=µ
HM )2(  
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Щоб отримати верхню оцінку ( )ωµ
)2(M , врахуємо, що у діаграмах довільного порядку кожна діаг-

рама з перетинами фононних ліній дає за оцінками менший вклад, ніж відповідна діаграма того ж по-
рядку без перетинів фононних ліній. Тому, оцінюючи кожну діаграму з перетином штрихових ліній 
еквівалентною діаграмою без перетинів цих ліній, для верхньої оцінки ( )ωµ

)2(M  з (23) отримується ряд, 
який точно підсумовується і дає аналітичний вираз 
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Як видно з виразів (24) і (25), нижня і верхня оцінки МО двофононного наближення відрізняються 
лише множниками (1) і (2) біля перенормовуючого знаменник доданка. Отже, взявши середнє значення 
обох цих множників ( 2

3 ), отримується апроксимація двофононного МО 
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З формули Пайнса (22) для нижньої оцінки МО n-фононного наближення видно, що множником 
біля перенормовуючого доданка є (1). Розрахунок показує, що для верхньої оцінки таким множником 
є n. Отже, апроксимуючим МО, що враховує n-фононні процеси є  
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Оскільки отриманий МО враховує і міжрівне-
ву взаємодію, і багатофононні процеси, то він 
дозволяє досліджувати перенормування елект-
ронних енергетичних рівнів і відповідних їм фо-
нонних повторень при різних силах електрон-
фононного зв'язку. 

Аналіз зсувів та фононних повторень елек-
тронних рівнів на прикладі квантових точок 
GaAs, CdSe, CuCl у склі 

Розрахунок перенормованих взаємодією з фо-
нонами електронних спектрів на основі розвину-
тої теорії виконувався на прикладі напівпровід-
никових КТ GaAs, CdSe, CuCl, введених у скло. 
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Таблиця 1. Параметри кристалів. 
середовище U (меВ) me (m0) ε0 ε∞ ΩL (меВ) ΩT (меВ) 

CdSe 1820 0,13 9,3 6,1 26,54 21,49 
GaAs 2028 0,067 12,9 10,9 36,2 33,3 
CuCl 1100 0,504 7,9 3,61 25,64 17,33 

 

Вибір цих матеріалів зумовлений тим, що при 
цьому охоплюється широка область енергій зв'яз-
ку (від слабкої у GaAs до досить сильної у CuCl), 
та можливістю зіставлення теоретичних й експе-
риментальних результатів з раманівського розсі-
яння у наногетеросистемах CdSe у склі. Крім то-
го, перенормування основного електронного рів-
ня у цих самих наносистемах вивчалося різними 
авторами іншими методами [4-5], що дає можли-
вість зіставити і проаналізувати отримані резуль-
тати. 

Фізичні параметри наносистем, які використо-
вуються при розрахунках, наведені у табл.1. За 
винятком глибин потенціальних ям, решта па-
раметрів такі ж, як у роботі [8]. 

Перенормований взаємодією з обмеженими 
L та інтерфейсними I фононами електронний 
спектр СКТ у діелектричному середовищі згідно 
з теорією функцій Гріна [11] характеризується 
функцією густини 

( ) ( )=ω−=ωρ mnnlm G lIm2  

( ) 1}{Im2 −ω−−ω−= mnn ME ll ,        (28) 
де, згідно з попереднім параграфом, апроксимую-
чий МО, що враховує багаторівневість системи і 
багатофононні процеси, має вигляд  

( )ωmnM l
~ ( )

∑ −−Ω−−ω

′′λ′Φ
=

′′λ′
′λ′

111
111 1111

111

...

2
111

m
mp p

mp
mn

E

m

l
l ll

l
l l

 

( )
∑

−−∑Ω−−ω

′′λ′Φ
+−

′′λ′
=

′λ′

−−−

NNN
NNN

iiNN

NNN
NNN

m
mp N

i
p

NNN
mp

mn

E

m
N

l
l

ll

l
l

l

...
2

1...

1

2

111  

(29) 
Тут компактне позначення попереднього па-

раграфа деталізоване: 
( ) ( )1111111

222
21 mmn ′′λ′Φ=βϕ µµ l

l . 

Оскільки при T=0 К взаємодія електрона від-
бувається лише у процесах випромінювання L- 
та I-фононів, то у МО (29) не виникає скінченної 
величини уявної частини при будь-яких енергіях 
ω, а тому спектральні лінії, що задаються фор-
мулою (28), мають δ-подібну форму. Внаслідок 
цього, положення цих ліній у шкалі енергій ω ви-
значається дисперсійним рівнянням (ДР)  

( ) 0~
=ω−−ω mnn ME ll ,               (30) 

розв'язки якого задають перенормований спектр 
системи, тобто положення електронних рівнів 

mnE l
~  і відповідних NL-х L-фононних LN

mnE l
~ , 

NI-х I-фононних та комбінованих IL NN
mnE ,~
l  фо-

нонних повторень. 
Зсуви електронних рівнів внаслідок електрон-

фононної взаємодії визначаються величинами  

lll nmnmn EE −=∆
~ ,               (31) 

і, оскільки взаємодія (як видно з МО) знімає ви-
родження за орбітальним квантовим числом l, а 
залишає його за величиною квантового числа m, 
то з врахуванням електрон-фононної взаємодії 
кожен колишній l-й електронний рівень розщеп-
люється на l+1 енергетичних рівнів. 

Ще один загальний висновок полягає у тому, 
що, оскільки у сферично-симетричних станах 
(l=m=0) інтерфейсні фонони відсутні, а електрон у 
таких станах не взаємодіє з будь-якими I- фонона-
ми, що перебувають у інших станах (внаслідок 
симетрії функцій зв'язку), то біля електронних 
рівнів, що відповідають симетричним станам, не 
можуть утворюватися жодні I-фононні, а лише 
L-фононні повторення. 

Перш ніж проаналізувати перенормований 
спектр конкретних наногетеросистем, зауважимо, 
що, оскільки КТ характеризуються скінченною 
глибиною потенціальних ям, то при розрахунку 
електронного МО підсумовування за квантовим 
числом p включає не лише дискретний спектр 
(n=1,2,…), але й неперервний (0≤k<∞), причому  

∫ 
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Варто зауважити, що, хоча врахування електрон-
фононної взаємодії через стани неперервного 
спектра значно збільшує числові розрахунки, од-
нак воно необхідне, оскільки, як показують конк-
ретні обчислення, незалежно від сили зв'язку, цей 
механізм дає не менше 10% вкладу в перенормо-
вані параметри спектра. 

Тепер проаналізуємо результати розрахунків 
перенормованого електронного спектра, виконані 
на основі МО (29) для КТ GaАs, CdSe, CuCl у склі 
з фізичними параметрами, наведеними у таблиці 1. 
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Рис.1. Залежність ∆ від радіуса КТ GaAs (а); CdSe (б); CuCl (в). Результати розрахунку ∆ у відповідних роботах 
зображені так: наші – суцільною жирною лінією (U≠∞) та суцільною тонкою лінією (U→∞) ); [8] – довгоштрихо-
ва лінія; [5] – короткоштрихова лінія; [8] – точкова лінія. 
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Рис.2. Залежність m (а), ρ (б) та інтенсивності раманівського розсіяння IR (в) від частот при r0=40Å. 
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Результати розрахунків залежності зсувів (∆100) 
основних рівнів від радіусів всіх трьох типів КТ 
при скінченній і безмежній глибинах потенціаль-
них ям наведені на рис.1а, б, в жирними і тонкими 
суцільними лініями відповідно. Там же вказані 
залежності ∆100 від r0, знайдені методом унітар-
них перетворень Лі-Лоу-Пайнса у роботі [8] – 
довгоштрихові лінії, методом адіабатичного на-
ближення [8] – короткоштрихові лінії. 

З рис.1а, б, в видно, що у моделі з безмежною 
глибиною потенціальної ями застосований нами 
метод розрахунку зсуву дає результати, близькі 
до методу Лі-Лоу-Пайнса при всіх розмірах КТ. 
Однак реальні КТ мають скінченну глибину по-
тенціальних ям. Врахування цієї обставини сут-
тєво змінює залежність зсуву від радіуса КТ. У 
такій моделі, на противагу попередній, як видно 
з рис.1, зменшення радіуса КТ призводить не до 
збільшення, а до зменшення величину зсуву. Це 
обумовлено тим, що при зменшенні розміру КТ 
рівень виштовхується з ями, електрон делокалізо-
вується, а тому, незалежно від величини поля по-
ляризації (яке обмежене розміром КТ), сила елек-
трон-фононної взаємодії зменшується. 

У квантових точках GaАs та CdSe електрон-
фононний зав'язок досить слабкий, тому вклади 
I- та L-фононів у зсув можна вважати адитивни-
ми. Їх відносну роль добре видно з рис.1а, б. У 
КТ CuCl зв'язок сильний і тому недоцільно виді-
ляти парціальні вклади I- та L-фононів у загаль-
ний зсув електронного рівня. 

Отриманий нами МО (29), який враховує ба-
гатофононні процеси, дозволяє розрахувати не 
лише перенормоване положення основного (без-
фононного) енергетичного рівня, але й положен-
ня фононних повторень. Результат розрахунку 
ρ(ω) та M(ω) стосовно основного електронного 
рівня та його фононних повторень для КТ CdSe у 
склі (при r0=40 Å) наведено на рис.2б, в. Там же 
(рис.2а) наведено залежність інтенсивності рама-
нівського розсіяння від частоти, отриману експе-
риментально у роботі [3]. Як видно з рис.2, роз-
раховані положення L-фононних повторень у шка-
лі частот досить добре узгоджуються з положен-
ням відповідних ліній раманівського експеримен-
тального спектра. 

Загальний висновок такий. Розвинутий метод 
діаграмної техніки для функцій Гріна у формі 
безмежного ланцюгового інтегрального (сумар-
ного) дробу дозволяє ефективно досліджувати 
багаторівневі електрон-фононні системи (зокре-
ма КТ у середовищах). Встановлено, що при ма-

лих розмірах КТ у діелектричному середовищі, 
зменшення радіуса КТ призводить до зменшення 
величини зсуву основного рівня. Знайдені поло-
ження L-фононних повторень добре узгоджують-
ся з експериментом із раманівського розсіяння. 
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ЕНЕРГЕТИЧНІ  РІВНІ  МІЛКИХ  ДОНОРІВ  У   
АНІЗОТРОПНИХ  НАПІВПРОВІДНИКАХ 

Енергії іонізації мілких донорів в анізотропних кристалах у наближенні теорії збурень подані 
у вигляді рядів за степенями фактора анізотропії. Проведено порівняння отриманих співвідно-
шень із результатами Деверіна, Герлаха і Полмана, результатами варіаційних розрахунків Фол-
кнера, а також експериментальними даними. Проаналізовано межі застосовності різних методів 
розрахунку енергії іонізації. У рамках водневоподібної моделі проведено розрахунки енергії 
іонізації мілких донорів у Ge, Si, InSe, CdSe, CdS та ZnO. 

The ionization energies of shallow donors in anisotropic semiconductors calculated in the approxi-
mation of perturbation theory are presented as series with respect to the degrees of anisotropy factor. 
The obtained relationships are compared to the results of Déverin, Gerlach and Pollmann, the varia-
tional calculations of Faulkner as well as the experimental data. We have analyzed the ranges for the 
application of the various calculations methods of ionization energy. In the framework of the hydro-
gen-like model the calculations of ionization energy are carried out for shallow donors in Ge, Si, InSe, 
CdSe, CdS and ZnO. 

Вступ 
Енергії іонізації мілких донорів в анізотроп-

них кристалах можуть бути визначені у рамках 
водневоподібної моделі, яка вперше була засто-
сована для дослідження енергетичного спектру 
і хвильових функцій екситонів [1-3]. Розв'язок 
рівняння Шредінгера, отриманий Деверіним [4], 
дозволяє визначити енергетичні рівні основного 
та збуджених станів як екситонів так і мілких до-
норів в одноосьових кристалах. Введення ефек-
тивного зарядового фактора та вдалий вибір ну-
льового гамільтоніану дозволили Герлаху і По-
лману [5-7] отримати більш точний розв'язок да-
ної задачі. Актуальною та важливою у теоретич-
ному плані є задача визначення області застосов-
ності різних апроксимацій при розв'язуванні рів-
няння Шредінгера для мілких донорів. 

У даній роботі досліджуються області засто-
совності розв'язків рівняння Шредінгера для елек-
трона мілких донорів в одноосьових кристалах 
залежно від величини фактора анізотропії. З ці-
єю метою отримано співвідношення для енергії 
іонізації мілких донорів у вигляді степеневих 
рядів (до α6) фактора анізотропії, а також наве-
дені основні співвідношення для енергії іоніза-

ції основного і збуджених станів мілких донорів 
в апроксимації Деверіна [4] і Герлаха і Полмана 
[5-7]. Проведено кількісне порівняння результа-
тів, отриманих за допомогою рядів, з результа-
тами розрахунків за співвідношеннями Девері-
на [4] і Герлаха-Полмана [5-7] для фактора ані-
зотропії α>0 і α<0, а при α>0 виконано порівнян-
ня з результатами варіаційних розрахунків Фол-
кнера [8]. Досліджено вплив анізотропії на енер-
гію іонізації мілких збуджених 2S і 2P рівнів. 

Кількісні розрахунки енергії іонізації донорів 
в Ge, Si, InSe, CdSe, CdS, ZnO виконанні з вико-
ристанням експериментальних даних [3, 9-19]. 

Перший порядок теорії збурень в анізо-
тропних кристалах 

Гамільтоніан донорного електрона в одно-
осному кристалі у наближенні ефективних мас 
має вигляд [1-2]: 
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де Ze, e – відповідно абсолютні значення зарядів 
іона й електрона, *

⊥m , *
||m , ⊥ε , ||ε  − ефективні 

маси і діелектричні проникності матеріалу у на-
прямках перпендикулярно і паралельно C−осі, 
вздовж якої направлена вісь OZ. Використову-
ючи перетворення Уілера і Діммока [2] 
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запишемо рівняння Шредінгера: 
( ) ( ) ( )rErHH rr

Ψ=Ψ+ α0 ,               (3) 
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Як правило, γ називають параметром анізот-
ропії, а α − фактором анізотропії. 

У сферичній системі координат H0 і Hα мають 
вигляд: 
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Тоді радіальне рівняння Шредінгера нульової 
задачі записується як 
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Хвильові функції і енергетичні рівні незбуре-
ного рівняння Шредінгера з гамільтоніаном (7) 
мають вигляд: 
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У випадку малих α розв’язок рівняння Шре-
дінгера (3) знаходимо за допомогою теорії збу-
рень. Енергія іонізації мілких донорів у першому 
її наближенні визначаються співвідношенням  

>ΨΨ<+= α nlmnlmnlmnlm HEE ||0 .        (14) 

У випадку малих α оператор збурення Hα 
можна подати у вигляді рядів 
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Підставляючи (15) в (14) з урахуванням раді-
альної і сферичної частин водневоподібних фун-
кцій [20], отримуємо енергії іонізації мілкого 
донора з точністю до α6: 
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Вирази (16)-(19) зручні для числового розра-
хунку енергії іонізації. Вони також дозволяють 
аналізувати вплив анізотропії на енергію іоніза-
ції і визначити область застосовності розкладів 
за фактором анізотропії. 

При збереженні квадратичних членів по α у 
(16)-(19) отримуємо співвідношення, наведені в 
[2, 9] для нульового магнітного поля, а при збе-
реженні кубічних доданків по α – співвідношен-
ня роботи [21]. 

Енергію іонізації можна отримати і без розкла-
ду (15), підставляючи (8), (12) і (13) в (14). В ре-
зультаті отримуємо 

( )( )=−α−= 11201 IEE Dev
S  

( )( )12 000 −α−= ZE ,            (20) 

( )( )E
E

IS
Dev
2

0
4

2 1 1= − − =α  

( )( )= − −
E

Z0
004

2 1α ,           (21) 

E EP
Dev

P
Dev

x y2 2= =  

( ) ( )= − −





+








 −








=

E
I I0

4
3 1 1

2
1 1

2
2 1

α
α α  

( )( )= − −±
E

Z0
1 14

2 1α .          (22) 

( ) ( )E
E

I IP
Dev

z2
0

4
3 1

2
1 2 1= − −




−








=α α  

( )( )= − −
E

Z0
104

2 1α .           (23) 

( )

[ ]














<αα++α
α

=α

>αα
α

=α

.0,1ln1
,0,1

,0,arcsin1

1I       (24) 

( )
α
α−

=α
12I .                 (25) 

Зауважимо, що співвідношення, аналогічні 
(20)-(25), вперше отримав Деверін [4] для енер-
гії зв’язку екситонів Ваньє в анізотропних крис-
талах. 

Співвідношення (20)-(23) можна узагальни-
ти, якщо ввести ефективний зарядовий фактор 

( )αlmZ  [6]: 
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В результаті для енергії іонізації отримуємо 
співвідношення:  

( ) ( )( )122
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nlm Z

n
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Введення зарядового фактора )(αmlZ  дає 

можливість ввести характеристики анізотропії 
матеріалу в ефективний заряд дефекту. 

Модифікована теорія збурень Герлаха-
Полмана 

Окрім наведених методів визначення енергії 
іонізації мілких донорів відомий також метод 
Герлаха-Полмана [5-7], який дозволяє отримати 
прийнятні результати у більш широкому інтер-
валі зміни фактора анізотропії. Основна ідея цьо-
го методу полягає у тому, що залежність від фак-
тора анізотропії α вводится у нульовий гаміль-
тоніан за допомогою усереднення по кутових 
змінних. 

Гамільтоніан (1) у сферичних координатах 
перепишемо у вигляді 
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Після усереднення по кутових змінних отри-
муємо [6] 
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Власні функції гамільтоніану lmH 0 , які врахо-
вують залежність від фактора анізотропії, мають 
вигляд [6]: 

( ) ( )( ) ( )ϕθα=αΨ ,,,)( lmlmnlmnl YrZRrr .       (33) 

Власні значення lmH 0  параметрично залежать 
від фактора анізотропії 
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||
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E

E .           (34) 

У першому порядку теорії збурень по lm
pH  

енергетичний зсув дорівнює нулю [6]. Внесок 
другого порядку теорії збурень малий [5-6]. Тому 
достатню точність забезпечує нульове наближен-
ня (34). 

Співвідношення для енергії іонізації мілких 
донорів (16)–(19), (20)–(23) і (34) в однаковій 
мірі можна застосувати і для екситонів Ваньє в 
одноосних кристалах. 

Для інтерпретації експериментальних даних 
важливою є задача визначення області застосов-
ності різних методів розрахунку. 

Порівняння результатів розрахунків енер-
гії іонізації мілких донорів, отриманих різни-
ми методами 

За співвідношеннями (16)-(19), (20)-(23) та (34) 
розраховано енергії іонізації мілких донорів в 
анізотропних кристалах. На рис.1 наведені залеж-
ності енергії іонізації рівня E1S від γ для області 
α<0, які враховують ряди по степенях фактора 
анізотропії α2 та α6 (криві 1і 2). Видно, що ці 
криві монотонно наближаються до даних Деве-
ріна (крива 3). Нижче даних Деверіна розташо-
вані залежності енергії іонізації, отримані мето-
дом Герлаха-Полмана (крива (4) і дані варіацій-
них розрахунків Фолкнера (крива 5). 

Розрахунки енергії іонізації мілких донорів, 
проведені варіаційним методом у [8], добре уз-
годжуються з експериментальними даними для 
Ge i Si. Як видно з рис.1, для 0,7<γ<1,3 енергії 
іонізації E1S, розраховані різними методами, 
практично збігаються. Для γ<0,7 більш прийнят-
ний варіаційний метод. 

На рис.2 наведені аналогічні залежності для 
області α<0. Для цієї області маємо немонотон-
не наближення енергії іонізації, яка виражена 
степеневими рядами по фактору анізотропії, до 
результатів Деверіна (крива 7). 

Як видно з рис.3, має місце перетин кривих, 
отриманих за допомогою степеневих рядів з 
даними, отриманими із співвідношення Герла-
ха-Полмана (34). Зі збільшеням парного сте-
пеня фактора анізотропії точки перетину кри-

вих, які представляють ряди, зміщуються в бік 
зростання значення γ. 

Із рис.2, 3 слідує, що для 1≤γ≤1,3 енергії іоні-
зації, отримані різними методами, практично збі-
гаються. При γ>1,3 близькі результати дають ме-
тоди Деверіна, Герлаха-Полмана. Дані, наведені 
на рис.1-3, стосуються основного рівня 1S. 
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Рис. 1. Енергії іонізації рівня E1S для області α<0 із 
збереженням α2 (1), α6 (2), метод Деверіна (3), метод 
Герлаха-Полмана (4), варіаційний розрахунок 
Фолкнера [8] (5). 
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Рис. 2. Енергії рівня E1S в області α<0. Розраховані 
за формулою (16) криві 1–6 враховують члени до 
α1 (1), α2 (2), α3 (3), α4 (4), α5 (5), α6 (6). Крива 7 
розрахована за формулою Деверіна (20). 
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Рис. 3. Енергії іонізації рівня E1S  при α<0 із збе-
реженням α2 (1), α4 (2), α6 (3), метод Деверіна (4), 
метод Герлаха-Полмана (5). 
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Цікавим є вивчення впливу анізотропії на 
збуджені 2S та 2Р рівні та порівняння різних 
методів розрахунку цих рівнів. 

На рис.4 наведені енергії іонізації збуджених 
рівнів, отриманих за допомогою рядів (17)-(19) 
і методом Деверіна, а на рис.5 – за методом Гер-
лаха-Полмана і дані Фолкнера [8]. 

Як показують розрахунки для сполук, у яких 
фактор анізотропії додатній, енергетичні рівні 2S, 
2Px, 2Pz розташовані так: <zPE2 =< xPS EE 22  

yPE2= , а для сполук, у яких фактор анізотропії 

від'ємний, порядок їх розташування обернений: 

zyx PSPP EEEE 2222 <<=  (рис.4). 

Як видно з рис.4,5, розташування енергетич-
них рівнів, отриманих різними методами, якіс-
но збігаються, хоча має місце кількісне розхо-
дження. 

Отримані результати цікаві для дослідження 
енергетичного спектра мілких донорів та пере-
ходів між енергетичними рівнями. Вони дозво-
ляють встановити області застосовності методів, 
розроблених різними авторами. 
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Рис. 4. Залежність енергії іонізації рівнів 2S, 2Px та 
2Pz від γ . Криві 1-3 розраховані за співвідношен-

нями (17)–(19): ( )6
2SE  (1), ( )6

2 zPE  (2), ( )6
2 xPE  (3). Криві 

4-6 розраховані за співвідношенням Деверіна (21)- 
(23): Dev

SE2  (4), Dev
zPE2

 (5), Dev
xPE2

 (6). 

. 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0
-1,0

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2
2P

x

2S
2P

z

2P
z (5)

(2)

(2)

(3)
2P

x (6)
(3)

(1)

2S
(4)

(1)

γ

E/E0

 
Рис. 5. Залежність енергії іонізації рівнів 2S, 2Px та 
2Pz від γ: розрахунок за співвідношеннями Герла-
ха-Полмана (1)-(3), результати варіаційних розра-
хунків Фолкнера [8] (4)-(6). 

Для малих значень фактора анізотропії, |α|<0,3, 
усі наведені методи забезпечують прийнятний 
ступінь точності. При |α|>0,3 виникають пробле-
ми вибору адекватного методу розрахунку. 

Результати конкретних розрахунків 
Оскільки найнадійніші експериментальні дані і 

результати теоретичних розрахунків отримані для 
германію і кремнію [8], то доцільно провести 
розрахунки енергії іонізації мілких донорів наве-
деними вище методами саме для цих матеріалів 
(таблиця 1). Фактори анізотропії для них достат-
ньо великі ( 94867,0Ge =α , 7921,0Si =α ), тому, 
як видно з таблиці 1, методи теорії збурень неточ-
ні. До найкращих результатів приводить варіа-
ційний метод [8,22]. Наведені в таблиці 1 ре-
зультати варіаційних розрахунків Фолкнера [8] 

zx PP EEE 22 −=∆  для домішки сурми у Ge, а та-
кож літію та миш'яку у Si добре узгоджуються з 
експериментальними даними. 

Особливості кристалічної структури та енер-
гетичного спектра шаруватих кристалів напів-
провідникової групи A2B2 зумовлюють специфіч-
ну поведінку мілких донорів у таких матеріалах. 
Зокрема, у InSe домішки однієї групи періодич-
ної системи елементів виступають як акцептори 
(Pb) та як донори (Sn) [14]. Крім того, внаслідок 
інтеркаляції домішок в міжшарові просторі ви-
никають нові мілкі та глибокі рівні. Коли кон-
центрація домішок у селеніді індію перевищує 
певну величину, в міжшаровому просторі мож-
ливі процеси самоорганізації із утворенням мо-
лекул або ланцюжків [15]. 

Для InSe фактор анізотропії α від'ємний. Як 
видно з таблиці 2, різні методи розрахунку дають 
близькі результати для двох наборів ефективних 
мас. Зазначимо, що енергії іонізації, які розрахо-
вані з використанням ефективних мас, визначе-
них в [17], добре узгоджуються з даними експе-
риментальними робіт [14, 19]. 

У кристалах CdSe, CdS і ZnO фактор анізотро-
пії (α>0) є малою величиною, причому отрима-
ні співвідношення (16)-(19), (20)-(23) і (34) енер-
гії іонізації мілких донорів практично співпада-
ють. Спостерігається добре узгодження енергії 
іонізації з даними досліджень двоелектронних пе-
реходів, що спостерігаються при розпаді зв'яза-
них екситон-донорних комплексів в CdSe [12]. 

Визначення енергії іонізації мілких донорів 
п'єзоелектричних кристалів ускладнюється особ-
ливостями поведінки діелектричних проникнос-
тей ε⊥ і ε||. Автори [9] подали ε⊥ і ε|| у вигляді: 
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Таблиця 1. Енергії іонізації (меВ) мілких донорів в Ge і Si. 

Германій. 36,15|| =ε=ε⊥ , emm 08152,0=∗
⊥ , emm 588,1*

|| =  [8], 05133,0=γ , 7,31* =Ha Å 

Енергетичні стани  
SE2  SE2  PxE2  zPE2  zx PP EE 22 −  

1. α2 -6,82 -1,71 -1,47 -2.18 0,71 
2. α6 -7,69 -1,92 -1,53 -2,72 1,19 
3. Деверін -8,27 -2,06 -1,54 -3,10 1,56 
4. Герлах-Полман -8,93 -2,23 -1,57 -3,90 2,33 
5. Фолкнер [8] -9,81 -3,52 -1,73 -4,74 3,015 
6. Експериментальні 

дані [8] 
    Sb: 3,015  

Кремній. 40,11|| =ε=ε⊥ , emm 1905,0=∗
⊥ , emm 9163,0|| =  [8], 2079,0=γ , 7,31* =Ha Å  

Енергетичні стани  

SE1  E S2  E Px2  E Pz2  E EP Px z2 2−  

1. α2 -27,09 -6,77 -5,98 -8,36 2,38 
2. α6 -28,90 -7,22 -6,11 -9,46 3,35 
3. Деверін -29,24 -7,31 -6,12 -9,69 3,57 
4. Герлах-Полман -30,32 -7,58 -6,19 -10,80 4,.61 
5. Фолкнер [8] -31,27 -8,83 -6,40 -11,51 5,11 
6. Експериментальні  

дані [8] 
    Li: 5,13  

As: 5,12  

 
Таблиця 2. Енергії іонізації (меВ) мілких донорів у n-InSe. 

9,10=ε⊥ , 9,9|| =ε  [17], emm 131,0=∗
⊥ , emm 081,0|| =

∗  [18], 7806,1=γ , 0,42* =Ha Å 

Енергетичні стани  
SE1  SE2  xPE2  zPE2  

1. α2 -13,73 -3,43 -3,65 -3,00 
2. α6 -13,32 -3,33 -3,61 -2,77 
3. Деверін -13,27 -3,32 -3,61 -2,74 
4. Герлах-Полман -13,43 -3,36 -3,62 -2,85 

9.10=ε⊥ , 9,9|| =ε 17], emm 156.0=∗
⊥ , emm 143.0|| =

∗  [17], γ = 1 2011, , 2,35* =Ha Å 

Енергетичні стани  
SE1  SE2  xPE2  zPE2  

1. α2 -18,47 -4,62 -4,73 -4,39 
2. α6 -18,46 -4,61 -4,73 -4,38 
3. Деверін -18,46 -4,61 -4,73 -4,38 
4. Герлах-Полман -18,48 -4,62 -4,73 -4,40 
5. Експериментальні  

дані 
In: 18,5 [14] 
Si:-18,1 [19] 
Sn:-18,8 [19] 
Cl:-19,0 [19] 
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Таблиця 3. Енергії іонізації (меВ) мілких донорів в CdSe. 

53,9=ε⊥ , 65,10|| =ε  [12], emmm 13,0*
|| ==∗

⊥  [2], 8948,0=γ , 0,41* =Ha Å 

Енергетичні стани  
SE1  SE2  xPE2  zPE2  

1. Теорія -18.,07 -4,52 -4,45 -4,65 

2. Експериментальні  
дані [12] 

-18,0 -4,5 

 
Таблиця 4. Енергії іонізації (меВ) мілких донорів в CdS. 

37,80 =ε ⊥ , 00,9||0 =ε  [9], emm 19,0=∗
⊥ , emm 187,0|| =

∗  [9], 9449,0=γ , 035,02 >=<∑
j

jK  [13], 0,25* =Ha Å 

Енергетичні стани  
SE1  SE2  xPE2  zPE2  SS EE 12 −  SP EE x 12 −  SPz EE 12 −  

1 Теорія -32,64 -8,16 -8,10 -8.28 24,48 24,54 24,36 
2.  Експеримен- 

тальні дані [9] 
Cl:-32,7 

-32,0  
   23,88 24,36  24,19 

02.90 =ε ⊥ , ε 0 9 53|| ,=  [3], emmm 205.0*
|| ==∗

⊥  [3], γ = 0 9465, , 02 >=<∑
j

jK , 9,23* =Ha  Å 

Енергетичні стани  
SE1  SE2  xPE2  zPE2  SS EE 12 −  SP EE x 12 −  SPz EE 12 −  

1. Теорія -33.04 -8,26 -8,20 -8,38 24,78 24,84 24,66 
 
Таблиця 5. Енергії іонізації (меВ) мілких донорів в ZnO. 

ε 0 8 33⊥ = , , ε 0 8 84|| ,=  [11], emmm 32.0*
|| ==∗

⊥ [13], γ = 0 9423, , 074,02 >=∑<
j

jK  [13], 2.15* =Ha A
o

 

Енергетичні стани  
SE1  SE2  xPE2  zPE2  

1. Теорія -52,27 -13,07 -12,97 -13,28 
2. Експериментальні  

дані [11] 
-52,0    

ε 0 8 33⊥ = , , ε 0 8 84|| ,=  [11], m m me⊥
∗ = =||

* ,0 19 [11], γ = 0 9423, , 02 >=∑<
j

jK , 9,23* =Ha Å 

Енергетичні стани  
E S1  E S2  E Px2  E Pz2  

1. Теорія -35,80 -8,95 -8,88 -9,09 
 

)1( 2
0 ><+ε=ε ∑⊥⊥

j
jK , 

)1( 2
||0|| ><+ε=ε ∑

j
jK ,              (35) 

де ε 0⊥  і ε0||  статичні діелектричні проникності 
п'єзоелектриків, виміряні без урахування п'єзо-

електричного резонансу [9]; ><∑
j

jK 2  просумо-

вана за модами електромеханічна константа зв'яз-
ку, яка усереднена по різних напрямках розповсю-
дження. Для CdS і ZnO величина ><∑

j
jK 2  від-

повідно дорівнює 0,035 і 0,074 [13] і враховує 
особливості діелектричної проникності даних 
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п'єзоелектриків.  
У таблиці 4 наведені результати розрахунку 

основного і збуджених станів мілких донорів у 
CdS. Відзначимо, що в [9] оцінена тільки енергія 
іонізації рівня 1S-стану. Проведені розрахунки 
показують, що енергії іонізації мілких донорів у 
CdS добре узгоджуються із даними [9], які отри-
мані з досліджень двоелектронних переходів при 
розпаді екситон-донорних комплексів. 

Як видно з таблиці 5, добре узгодження розра-
хованої енергії іонізації з експериментальними 
даними в ZnO [11] має місце при використан-
ні ефективних мас emmm 32,0|| == ∗∗

⊥  [13]. 
Значне відхилення розрахованої енергії іоні-

зації мілких донорів 8,351 =SE меВ (від експе-
риментальної E1S=52 меВ) в ZnO [11] при вико-

ристанні в розрахунках ефективних мас =∗
⊥m  

emm 19,0*
|| ==  змусило авторів роботи [11] при-

пустити, що стан E1S не є станом, що описується 
наближенням ефективної маси. Нам видається, 
що використання ефективних мас, наведенних 
у [13], і параметра 074,02 >=<∑

j
jK  дозволяє 

отри-мати результати, які збігаються з експериме-
нтальними даними [11] в рамках водневоподіб-
ної моделі. 

Висновки 
В роботі отримані співвідношення для енер-

гії іонізації мілких донорів у вигляді рядів по сте-
пенях фактора анізотропії (до α6) для основно-
го і збудженого станів. Показано, що для малих 
значень фактора ( 3,0<α ) наш метод, методи 
Деверіна і Герлаха-Полмана забезпечують при-
йнятий ступінь точності при розрахунку енергії 
іонізації. Для 3,0>α  виникає проблема вибору 
адекватного методу. Аналіз результатів, отрима-
них різними методами, і порівняння їх з експе-
риментальними даними приводить до висновку, 
що в цьому випадку для α>0 прийнятну точність 
забезпечує варіаційний метод Фолкнера. Для ві-
д'ємних α можна використовувати також методи 
Деверіна і Герлаха-Полмана. Метод розкладання 
в ряд за степенями фактора анізотропії α має 
більш широку область застосовності для від'єм-
них значень α, ніж для додатних.  

Анізотропія знімає виродження станів, яке 
характерне для ізотропної моделі. Для сполук з 
додатним фактором анізотропії енергії збудже-

них рівнів розташовані згідно з нерівностями 
xz PSP EEE 222 << , а для сполук з від'ємним фак-

тором анізотропії – згідно з нерівностями <zPE2  

xPS EE 22 << . 
Аналіз результатів розрахунків, отриманих 

різними методами, в основі яких лежить водне-
воподібна модель, вказує, що ця модель дозво-
ляє адекватно описувати енергії іонізації мілких 
донорів анізотропних, в тому числі й одноосних 
кристалів. 

Зауважимо, що проблема мілких донорних 
рівнів домішок залишається актуальною і при до-
сліджені тонких напівпровідникових плівок і для 
гетерогенних систем. 
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МУАРОВІ  ЗОБРАЖЕННЯ  ДЕФОРМАЦІЙНИХ  ПОЛІВ, 
ЗУМОВЛЕНИХ  ДІЄЮ  ЗОСЕРЕДЖЕНОЇ  СИЛИ 

Досліджено вплив слабких і сильних спотворень, зумовлених зосередженим навантаженням – 
уколом, що діє на вхідну і вихідну поверхню кристала-аналізатора, на формування муарової 
картини. Отримані результати демонструють можливості рентгенівської трикристальної інтерфе-
рометрії в дослідженні нових дифракційних ефектів та встановленні взаємозв'язку між параметра-
ми дифракційної картини і ступенем структурної досконалості кристалів. 

The influence of weak and strong distortions, caused by the point load (prick) on entrance and exit 
surface of crystal-analyzer on formation moire pattern are investigated in this report. The received re-
sults show an opportunity three-crystals x-Ray interferometry for the investigations of new diffraction 
effects, and finding of correlation between the parameters of diffraction pattern and structural perfec-
tion of researched crystals. 

Рентгенівський інтерферометр – один з най-
чутливіших детекторів напруг, які виникають 
у кристалі [1-16]. Створене інтерференційною 
взаємодією хвильових полів унікальне фазове 
зображення – муар, дозволяє безпосередньо ви-
значати зміщення атомних рядів кристалічної 
гратки [1]. 

У реальних умовах падаюча рентгенівська 
хвиля є суперпозицією вторинних сферичних 
хвиль, між якими не існує строгої фазової коге-
рентності. Внаслідок цього взаємодіючі в аналі-
заторі інтерферометра хвилі не повністю коге-
рентні та монохроматичні. Це суттєво впливає 
на видимість муарових смуг V, яка, проте, зале-
жить не тільки від різниці фаз інтерферуючих 
хвиль, але й від співвідношення між амплітуда-
ми [7,15]. Різниця фаз в ідеальному кристалі ви-
значається, в основному, властивостями матері-
алу та оптичним шляхом променів всередині ін-
терферометра [4,14]. У реальному кристалі необ-
хідно також враховувати залежність співвідно-
шень між амплітудами хвиль та їх фазами від 
характеру розподілу деформаційних полів по-
близу дефектів [15]. У зв'язку з цим дослідження 
впливу зовнішніх факторів на формування муа-
рових розподілів інтенсивності набуває важли-
вого значення. 

Теоретична частина 
Мета даної роботи – проведення розрахун-

ково-теоретичних досліджень закономірностей 
формування рентгенівського дифракційного муару 

в умовах, коли різні механізми, що формують таке 
зображення, проявляються в найхарактернішо-
му і водночас зручному для аналізу вигляді. На 
підставі теоретичних співвідношень, отриманих у 
роботі [15], досліджено вплив слабких і сильних 
спотворень, утворених зосередженим наванта-
женням (уколом), яке діє на вхідну і вихідну 
пластину кристала-аналізатора на формування 
муарової картини. Проведення такого роду до-
сліджень зумовлено також тим, що ще далеко 
не повністю використані можливості рентгенів-
ської трикристальної інтерферометрії для роз-
в'язання обернених задач – однозначного відтво-
рення з муарових розподілів інтенсивності Rh(x,y) 
полів зміщень і деформацій, викликаних дефек-
тами, і створення на цій основі рентгенівської ба-
гатокристальної інтерференційної оптики реаль-
них кристалів.  

Принципи формування рентгенодифрак-
ційних зображень 

При дослідженні недосконалостей гратки слід 
розрізняти як самі дефекти, так і далекодіючі по-
ля напруг, які можуть бути наслідком дії зовніш-
ніх сил, наприклад, механічного згину, теплового 
градієнта, зосередженої сили [9,12,13,15]. Лока-
лізовані недосконалості (кластери, мікродефекти, 
дислокації та ін.), як правило, ведуть себе як не-
залежні розсіюючі центри [16,22,24]. Водночас, 
слабкі та сильні деформації по різному змінюють 
умови дифракції рентгенівських променів у крис-
талі [13,15,16,19]. Зокрема, зображення дислока-
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ційної лінії в рентгенівській топографії або в елек-
тронній мікроскопії, не є безпосереднім збільше-
ним зображенням ядра дислокації – внутрішньої 
області кристала діаметром в декілька ангстрем, 
в якій лінійна теорія пружності несправедлива. 
Внутрішнє ядро дислокації дуже деформоване, 
щоб впливати на процеси формування зображен-
ня. Саме далекі від ядра області кристала і вно-
сять вклад у формування топографічних і муаро-
вих зображень дефектів. Розміри цих областей 
визначаються самими явищами рентгенівської 
дифракції та інтерференції. 

У цілому, різні недосконалості гратки прояв-
ляються по різному на просторових розгортках ін-
тенсивності при кутовому скануванні вузла обер-
неної гратки. Наприклад, у вигляді зміни величи-
ни півширини або характерного розподілу інтен-
сивності на "хвостах" кривих гойдання [24-26]. 
Зазначимо, що використання рентгенівської три-
кристальної інтерферометрії в доповнення до 
рентгенівської дифрактометрії дозволяє виявити 
ці зміни локально, а також встановити характер 
розподілу деформацій на значних відстанях з ви-
сокою просторовою роздільною здатністю. 

У загальному випадку деформаційне поле мо-
жна розглядати як суперпозицію відносної зміни 
періоду гратки d та обертання атомної площини 
навколо певного напрямку. Якщо ми позначимо 
через ϕ кут між цим напрямком і нормаллю до 
площини падіння, то кутове відхилення від зако-
ну Брега внаслідок деформації в напрямку падін-
ня хвилі задається ефективною розорієнтацією 
атомних площин [16]: 

θ




 δ+θα−ϕα=δθ tgtg5,0cos 2

d
d ,       (1) 

де α – кутове відхилення кристала від точного по-
ложення дифракції. Вираз (1) містить складову 
повороту нормалі до площини падіння і дилата-
цію δd/d. Щоб визначити окремо ці дві складо-
ві, можна використати одне і те саме відбивання 
послідовно для двох різних орієнтацій площини 
падіння. Величина δθ зв'язана із зміщенням ато-
мів U

r
 так [16]: 

( ) ( )
hs
UHk

∂
∂

θ−=δθ −
rr

1sin ,                 (2) 

де hsr  – координата вздовж напрямку відбивання, 

H
r

 – вектор дифракції, k
r

 – хвильовий вектор па-
даючої хвилі. На практиці дуже важливий зв'язок 
δθ і U

r
 із локальними змінами вектора оберненої 

гратки H
r

. Якщо кристал деформований, то в 

ньому вже немає тривимірної періодичної гратки, 
і тому, в принципі, неможливо однозначно визна-
чити обернену гратку. Зручно, однак, зберегти 
представлення про обернений простір і користу-
ватися вектором цього оберненого простору, який 
зв'язаний із сім'єю відбиваючих площин (hkl). 
Якщо деформація незначна, то навколо будь-якої 
точки Р можна виділити об'єм ∆V, достатньо ве-
ликий, щоб мати добре визначені період гратки 
та її орієнтацію, і достатньо малий, щоб ці пара-
метри були постійні в середині ∆V. Потім мож-
на уявити безмежний досконалий кристал, що 
має ті самі параметри. При визначенні вектора 
оберненої гратки цього кристала H

r
 його прийма-

ють за вектор локальної оберненої гратки дефор-
мованого кристала і вираховують його значення 
через атомне зміщення U

r
. Розглянемо це більш 

детально. 
Рівняння n-ї площини в пакеті площин через 

вектор rr  прямої гратки представимо так 
nrHf ==

rr .                         (3) 
Вектор H

r
, який зв'язаний з сім'єю площин 

прямої гратки, може бути визначений, як градієнт 
функції f: 

fH ∆=
r

.                            (4) 
Після деформації кінцева точка вектора rr  змі-

щена, і нове положення вектора rr′ стає: 
)(rUrr rrrr

+=′ .                         (5) 
Отже, з точністю до складових другого порядку, 
можна записати: 

)(rUrr rrrr
−′= .                        (6) 

Це відповідає малості 
x
U
∂
∂ . Комбінація рівнянь 

(3)-(5) дає рівняння поверхні, яка утворюється 
після деформації n-ї площини гратки: 

nrUHrHf =′−=′ )(r
rrr

.               (7) 
Якщо розглядається безмежний кристал, площи-
ни якого дотичні до поверхні f′=…, n-1, n, n+1,… 
то за допомогою (4) можна визначити вектор йо-
го оберненої гратки: 

)( UHHfH
rrrr

∇−=′∇=′ .               (8) 
Отже, локальна зміна вектора H

r
дорівнює: 

)( UHHHH
rrrrr

−∇=−′=δ ,             (9) 
а ефективна розорієнтація (2) може бути записа-
на так:  

)2sin/( θ⋅δ=δθ kSH h
rr

,             (10) 

де nS
r

 – одиничний вектор в напрямку відбивання. 
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Розглянемо два граничні випадки впливу ло-
кальних ефективних розорієнтацій на розповсю-
дження хвильових полів у кристалі [16,19]. 
Локальні розорієнтації малі. Така ситуація 

аналогічна розповсюдженню пучка світла в се-
редовищі з повільно змінним показником залом-
лення, внаслідок чого траєкторії променів ви-
кривляються. У роботі [17] при зміщенні точки 
зв'язку хвильового вектора на дисперсійній по-
верхні, що відповідає зміні ефективної розорієн-
тації, розраховано відповідні співвідношення між 
амплітудами заломленої та відбитої хвиль. Для 
випадку дифракції Лауе показано, що для крис-
талів значної товщини, коли залишаються тільки 
слабкопоглинаючі хвильові поля, має місце зсув 
інтенсивності між дифрагованим та заломленим 
пучками, який залежить від напрямку кривизни 
площин гратки.  

При падінні сферичної хвилі наявність дефор-
мацій також вносить спотворення в інтерферен-
ційну картину, характерну для досконалого крис-
тала [18]. Період інтерференційних смуг стає 
меншим, з'являються нові смуги.  
Градієнт ефективної розорієнтації значний. 

Наближення геометричної оптики тепер не вірне. 
Для цього випадку було створено теорію, анало-
гічну хвильовій оптиці [20]. Це дозволило уза-
гальнити динамічну теорію для будь-якого типу 
падаючої хвилі і для деформованих кристалів. У 
випадку світлової оптики сильний градієнт кое-
фіцієнта заломлення викликає розширення пучка 
внаслідок дифракційних ефектів. Те ж саме від-
бувається і для випадку рентгенівських променів, 
до того ж, це розширення буде супроводжувати-
ся міжвітковим розсіянням, тобто будуть виникати 
нові хвильові поля із точками зв'язку, які лежать 
на другій вітці дисперсійної поверхні, відмінній 
від вітки, що відповідає хвилі, яка розповсюджу-
ється [16,19,21]. Цей ефект проявляється тоді, ко-
ли зміна ефективної розорієнтації на відстані 
порядка екстинкційної довжини набагато більша, 
ніж кутова півширина відбивання. Незначні по-
вороти площин гратки або локальні зміни періода 
гратки будуть видимі на рентгенівських топо-
грамах тільки при відхиленні від закону Брега 
порядка декількох сотих долі півширини кривих 
гойдання. Ця півширина залежить від ступеня 
досконалості, а також розбіжності пучка і складає 
для найбільш досконалих кристалів ∼1-20″. У да-
ному випадку надзвичайно інформативним і ви-
сокопрецизійним є метод рентгенівської трикрис-

тальної інтерферометрії, оскільки цей метод від-
різняється високою чутливістю до незначних ди-
латацій в кристалічній гратці ∆d/d=10-8 і поворотів 
атомних площин δ∼0,01″ [1].  

Результати досліджень 
Для дослідження закономірностей і механізмів 

формування дифракційних і муарових зображень 
у слабко і сильно деформованих монокристалах 
використано експериментальні дані (рис.1), отри-
мані за допомогою трикристального LLL- інтерфе-
рометра у роботі [13]. 

Розраховані топографічні і муарові картини у 
випадку таких локально діючих зосереджених 
сил наведені на рис.3-6. Моделювання муарових 
картин проведено на основі співвідношень робо-
ти [15] у наближенні падаючої плоскої хвилі. 

Дифракційне зображення спотвореної області 
кристала визначається виглядом функції локаль-
них розорієнтацій )(rrδθ , яка може бути пред-
ставлена так: 









∂
∂

θ−
∂
∂

θ=δθ
z

U
ctg

x
U

Hr xxrr sin2)( ,       (11) 

де z – координата, направлена вглибину кристала, 
x – координата, антипаралельна до вектора H

r
, 

Ux – складова поля зміщень )(rU rr
, що виникає 

при дії на кристал зосередженої сили P. Перший 
доданок у (11) характеризує зміну міжплощинної 
відстані вздовж вектора H

r
, другий описує згин 

площин відбивання. Зазначимо, що при малих 
θ більш суттєвий вплив має кривизна дифракцій-
них площин. 
 

 а)    б) 
 
Рис. 1. Експериментальні муарові картини дії зосе-
редженої сили [13]. Поле деформацій у кристалі-
аналізаторі створене дією зовнішньої зосередженої 
сили – уколу алмазним індентором (а) та імпульсного 
лазерного удару (б), на вихідну (111) поверхню крис-
тала-аналізатора вздовж напряму ]211[ . Відбивання 
(220) CuKα-випромінювання. Збільшення ×16. 
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Дією зовнішньої зосередженої сили на кристал 
можна створювати такі області спотворень, у ме-
жах яких значення функції локальних розорієн-
тацій |δθ| )(rr  змінюються від нуля до значень, що 
значно переважають півширину кривої гойдання 
W. Поступова зміна величини прикладеної зосе-
редженої сили дозволяє керувати розмірами об-
ластей різного ступеня спотворень і, отже, більш 
повно аналізувати динаміку і механізми виник-
нення муарових картин як у випадку наявності 
структурного муару, так і його відсутності. 

При дії зосередженої сили P на напівбезмежне 
середовище вздовж координати z, поле атомних 
зміщень, що виникає, описується співвідношен-
ням [23]: 
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де 222 zyxr ++= , xi
r

, yi
r

, zi
r

 – одиничні орти у 

напрямку осей координат, ν – коефіцієнт Пуасона.  
Такий вибір опису зосередженої сили має на 

меті дослідити вплив різних складових деформа-
ційного поля (рис.2) на формування муарових 
картин (рис.4-6). Важливо відзначити, що зміна 
індексів вектора дифракції на протилежні за зна-
ком не повинна приводити до появи змін у муа-
рових зображеннях деформаційних полів, оскіль-
ки топографічні зображення деформованої об-
ласті в заломленому і дифрагованому пучках 
взаємодоповнюючі (рис.3). 

У випадку наявності в кристалі структурного 
муару (рис.4-5) спостерігаються два типи муаро-
вих смуг: муарові смуги, зумовлені постійним 
фазовим зсувом інтерферуючих хвиль в аналіза-
торі інтерферометра по відношенню до перших 
двох пластин, та смуги деформаційної природи, 
що виникають внаслідок функціональної залеж-
ності різниці фази від деформаційного поля зо-
середженої сили. Деформаційні смуги – двопе-
люсткове зображення з внутрішньою тонкою 
структурою, деформують і витісняють структурні 
муарові смуги з області значних спотворень. Об-
ласть ефективної взаємодії двох сімейств муаро-
вих смуг залежить не тільки від величини при-
кладеної сили (рис.4), але й від товщини криста-

ла (рис.5). Із ростом прикладеного навантаження 
на рис.4 збільшується кількість "деформаційних" 
смуг, дещо покращується їх контрастність. Чіт-
кіше спостерігається тонка структура зображення 
в області дії зосередженої сили. Появу на муаро-
вих топограмах "деформаційних" смуг можна 
пояснити тим, що на значній відстані від точки 
прикладення сили амплітуди хвиль змінюються 
мало. Тому вигляд муарового зображення визна-
чатиметься фазовою різницею між інтерферую-
чими хвилями. Зокрема, в області слабких дефор-

мацій, де Pd<0,05 )
2

sin( HPPd
r

πµ
θ=  муарова 

картина відображатиме поле зміщень площин 
відбивання (рис.2а) відносно своїх положень в 
ненавантаженому кристалі. Водночас, для амп-
літуд кожної з інтерферуючих хвиль характер роз-
сіяння (чорний або білий контраст на рис.3) ви-
значається знаком функції δθ (рис.2б). 

В області значних деформацій, де сильно змі-
нюються як фазові співвідношення, так і співвід-
ношення між амплітудами заломленої і дифраго-
ваної інтерферуючих в аналізаторі хвиль, має міс-
це порушення умови їх просторової когерентності. 

Оскільки зміна інтенсивності інтерферуючих 
хвиль визначається значенням ефективної зміни 
функції локальних розорієнтацій по відношенню 
до екстинкційної товщини, то на муарових кар-
тинах (рис.4) центральна частина представляє ві-
дображення абсолютних значень функції локаль-
них розорієнтацій (рис.2б). Збільшення величини 
прикладеної сили приводить до зменшення пері-
оду муарових смуг (рис.4-5). Дилатаційна складо-
ва деформації зростає, що відображається у 
"випрямленні" муарових смуг відносно H

r
. При 

цьому муарові смуги огинають дифракційне зо-
браження в центральній частині топограми (рис.4-
5). Зазначимо, що відповідні топографічні зобра-
ження дії зосередженої сили доповнюють ін-
терференційну картину і в принципі допома-
гають встановити області когерентної суперпози-
ції хвильових полів. 

Як правило, розглядають три характерних ви-
падки залежності періоду Λ муарових смуг від ве-
личини H

r
∆ : 

дилатаційний муар 

dd
d

dd
dd

ddHD
D //1/1

11
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21
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≅
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Рис.2. )(rU x

r
– поле зміщень (12) (а), δθ– функція локальних розорієнтацій (11) (б). 
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Рис.3. Топографічні зображення )(r

r
δθ  в заломленій (а) і дифрагованій (б) хвилях, що виникають при дії зосередже-

ної сили потужністю Pd≈0,05 на вхідну поверхню аналізатора, µat=4. 
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Рис.4. Розрахункові розподіли Rh(x,y) при дії зосередженої сили на вхідну поверхню аналізатора. Верхній ряд – 
без структурного муару, нижній ряд – при його наявності. Λстр=600 мкм, µat=1: Pd≈0,01 (а), Pd≈0,025 (б), Pd≈0,05 (в), 
Pd≈0,1 (г). 
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Рис.5. Розрахункові розподіли Rh(x,y) без структурного муару (верхній ряд) і при його наявності (нижній ряд). 
Величина зосередженої сили Pd≈0,075. Товщини аналізатора: µat=0.5 (а), µat=2 (б), µat=2.5 (в), µat=3 (г), µat=4 (д), 
µat=5 (ж), µat=10 (з), µat=15 (к). 
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Рис.6. Розрахункові розподіли Rh(x,y) без структурного муару (а), при його наявності (б). Зосереджена сила діє на 
вихідну поверхню аналізатора. Pd≈0,05 для µat=10. 
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Співвідношення типу (13)-(15) традиційно ви-
користовуються для визначення величини дефор-
мації за періодами муарових смуг Λ. Зазначимо, 
що у випадку рентгенівської дифракції, на відмі-
ну від дифракції електронів, на формування зо-
браження впливають не тільки зміни періоду гра-
тки в напрямку проходження, але й зміни в пер-
пендикулярному напрямі. Тому, природно, ме-
ханізми, що формують рентгенівське муарове 
зображення більш складні і тільки в окремих ви-
падках можна використовувати співвідношення 
типу (13)-(15). Дійсно, досить цікаві трансфор-
мації муарової картини спостерігаються на рис.5 
з ростом товщини кристала при дії на вхідну по-
верхню аналізатора однакової за величиною зо-
середженої сили. У випадку наявності в кристалі 
однорідного структурного муару має місце спо-
чатку витіснення структурних муарових смуг де-
формаційними з області, де деформаційна скла-
дова фази переважає структурну. Надалі, почина-
ючи з товщин µat>1 (де µa – лінійний коефіцієнт 
поглинання) вигин структурних муарових смуг 
зменшується і поступово змінює орієнтацію по-
близу області дії зосередженої сили. Помітно 
трансформується також інтерференційне зобра-
ження дії сили – деформаційні муарові смуги роз-
миваються, зникає їх тонка осциляційна структу-
ра, сильно зменшується область їх проявлення 
(верхній ряд топограм рис.5). При µat>4, коли за-
лишаються тільки слабкопоглинаючі хвильові по-
ля, структурні муарові смуги вже втягуються в 

область значних за величиною деформацій, а по-
чинаючи з товщин µat>10 спостерігається зво-
ротна картина – "втягнуті" в область значних де-
формацій муарові смуги випрямляються. Пояс-
нити це можна так. Оскільки структурна складо-
ва фази не залежить від товщини, а деформаційна 
складова фази залежить, то, з ростом товщини 
кристала її вплив на інтерференційну картину 
зменшується, як і вплив локальних розорієнтацій 
на амплітуди хвиль. Структурна складова фази 
вже значно переважає деформаційну. Зростає ви-
димість структурних муарових смуг. Оскільки в 
області значних локальних розорінтацій пору-
шуються умови аномального проходження рент-
генівських променів, то, з ростом µat амплітуда 
результуючої інтерференційної картини значно 
послаблюється. Тому границі прояву деформа-
ційного муару звужуються, а топографічне зобра-
ження зменшується до розмірів прямого кінема-
тичного зображення деформаційного поля (рис.5). 

Теоретично розраховані муарові картини у ви-
падку дії зосередженої сили на вихідну поверхню 
аналізатора, які відповідають експериментальним 
топограмам на рис.1, представлено на рис.6. Роз-
рахунки проведені з врахуванням і без врахуван-
ня структурного муару. Збільшення товщини 
кристала ніяким чином не впливає на формуван-
ня як структурного, так і деформаційного муару. 
Тому, природно, що для оцінок величини дила-
таційної і ротаційної складової деформації мож-
на в першому наближенні використати співвід-
ношення (13)-(15). 

Відзначимо, в цілому, задовільне кількісне і 
якісне узгодження розподілів інтенсивностей на 
експериментальних (рис.1) та розрахованих (рис.6) 
топограмах як в області сильних деформацій 
(топографічні зображення), так і в області слаб-
ких деформацій (муарові зображення). 
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Отже, представлені теоретичні основи і ре-
зультати моделювання муарових розподілів інтен-
сивності дозволяють проводити детальний аналіз 
механізмів формування муарових картин та в 
певній мірі відтворювати характер розподілу де-
формаційних полів у реальних кристалах.  
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КОРЕЛЯЦІЙНО-ОПТИЧНА  ДІАГНОСТИКА  ВИПАДКОВИХ 
ТА  ФРАКТАЛЬНИХ  ШОРСТКИХ  ПОВЕРХОНЬ  

Подано результати комп'ютерного моделювання та експериментального дослідження дифрак-
ції оптичного випромінювання на випадкових і фрактальних поверхнях. Проаналізовано залеж-
ність статистичних та стохастичних параметрів поля розсіяного оптичного випромінювання від 
зони реєстрації та висоти нерівностей поверхні. Запропоновано багатофункціональний пристрій 
для вимірювання цих параметрів. 

Тhe results of computer simulation and experimental study of optical diffraction by random and 
fractal surfaces are presented. The statistical and stochastic dimensional parameters of the scattered 
optical radiation with respect to the registration zone as well as of the height parameters and the ap-
plied power nonlinearities have been analysed. Finally, a multifunctional measuring device for estima-
tion of these parameters is proposed. 

Вступ 
На даному етапі розвитку техніки досліджен-

ня та контролю шорстких поверхонь досягнуто 
значних успіхів. Створено багато різноманітних 
систем діагностики шорстких поверхонь. Загаль-
новизнану перевагу серед них мають дистанційні, 
неруйнівні оптичні методи контролю [1-3]. До-
сить перспективними є кореляційно-оптичні ме-
тоди, що базуються на використанні моделі ви-
падкового фазового екрана (ВФЕ) [4]. 

Проте модель ВФЕ має певні обмеження. Вер-
хня межа діапазону контрольованих висот обме-
жена довжиною хвилі використовуваного випро-
мінювання. До того ж, нерівності поверхні повинні 
бути розподілені за нормальним законом. Реаль-
ні ж поверхні мають обмежену кількість нерівнос-
тей і не обов'язково з гаусівським розподілом ви-
сот. Більше того, останнім часом стали відмічати 
фрактальні властивості шорстких поверхонь [5]. 

Метою даної роботи було дослідження ефек-
тивності та перспектив застосування кореляцій-
но-оптичних методів контролю шорсткості повер-
хонь із негаусівською статистикою, фрактальних 
поверхонь та поверхонь із нерівностями, більши-
ми від довжини хвилі. 

Модель випадкового фазового екрана і 
фрактальний підхід 

Модель випадкового фазового екрана (ВФЕ) 
базується на таких припущеннях [4]: в зоні реєст-
рації присутні всі просторові частоти, що відпо-
відають будові об'єкта, фазові флуктуації об'єкта 

малі, 2
Sσ <1, радіус кореляції ВФЕ більший за 

довжину хвилі, ls>λ. 
З моделі ВФЕ випливають наступні співвідно-

шення між статистичними параметрами об'єкта та 
поля розсіяного випромінювання [4]. 

Дисперсія фази 2
ϕσ та амплітуди 2

Aσ  поля в 
зоні Фраунгофера 

222 5,0 SA σ=σ=σ ϕ .                      (1) 
Індекс мерехтіння в дальній зоні 

22 2 Sσ=β∞ .                          (2) 
Поперечна функція когерентності поля не змі-

нюється в залежності від зони реєстрації, дорів-
нює поперечній функції когерентності гранично-
го поля і визначається за формулою: 

( ) ( )[ ]{ }1exp 2 −ρσ=ρΓ⊥ SS K .          (3) 
Розглянуті співвідношення виконуються для гау-
сівського розподілу нерівностей висот поверхні. 
Коли ж кількість нерівностей невелика або має 
місце відхилення закону їх розподілу від нор-
мального, потрібно враховувати моменти вищих 
порядків як в структурі поверхні, так і в розподі-
лі поля розсіяного випромінювання. 

Принципово відмінним від статистичного під-
ходу є підхід, що базується на теорії стохастич-
них та хаотичних коливань. Ця теорія описує ши-
рокий клас об'єктів та процесів: хаотичні, фрак-
тальні та стохастичні [6]. Для характеристики 
шорстких поверхонь, згідно з цим підходом, до-
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цільно використовувати параметри розмірності: 
фрактальну розмірність, розмірність Хаусдорфа, 
спектр сингулярності, кореляційний експонент та 
інші [7]. 

Спектральна густина відповідної флуктуацій-
ної компоненти процесу в діапазоні частот, що 
відповідає прояву в об'єкта фрактальних власти-
востей, демонструє обернений степеневий харак-
тер залежності з ростом частоти [5]: 

( ) n
xnx fKfS = ,                     (4) 

де 1<n<3, а замість традиційних параметрів шор-
сткості введені фрактальні параметри: спектраль-
на сила Kn та спектральний індекс n. Підставою 
для такої заміни є експериментальні факти, які 
показують, що для шорстких поверхонь типу 
фрактальних зміна роздільної здатності вимірю-
вального інструменту приводить до значної зміни 
статистичних параметрів, що характеризують 
слабошорстку поверхню [8]. 

Одновимірні фрактальні поверхні можна кла-
сифікувати за значеннями спектрального індек-
су n або фрактальної розмірності Df: 

n=1, Df=2 – "екстремальний" фрактал; 
n=2, Df=1,5 – броунівський фрактал; 
n=3, Df=1 – "маргінальний" фрактал, що 

відповідає диференційованій гладкій кривій. 
Проте фрактальний підхід також не універ-

сальний внаслідок того, що реальні фракталопо-
дібні шорсткі поверхні мають обмежений рівень 
фрактальної будови (є предфракталами) та мо-
жуть мати фрактальні властивості по кількох па-
раметрах (є мультифракталами) [9]. 

Для оцінки ефективності кореляційно - оптич-
них методів у задачах контролю шорстких повер-
хонь із негаусівською статистикою ми проводили 
комп'ютерне моделювання та експериментальні 
дослідження. 

Комп'ютерне моделювання 
Вихідними були об'єкти двох типів: випадкові 

та фрактальні. Висоти випадкового об'єкта зада-
валися генератором випадкових чисел, розподі-
лених за нормальним законом. Фрактальні об'єк-
ти розраховувалися методом спектральної фільт-
рації [10]. Розмір об'єктів складав 900×900 піксе-
лів. Далі для випадкових та фрактальних повер-
хонь застосовувалася процедура двовимірного 
згладжування нерівностей висот за нормальним та 
експоненційним законами з різними дисперсіями. 
Отже, отримувалися плавні мікронерівності різ-
ного поперечного масштабу та прописані різною 
кількістю точок. У розподіл висот нерівностей 

отриманих поверхонь hk(x,y) вводилися степеневі 
нелінійності: k=0,25, 0,5, 2 та 4. На рис.1 наведені 
деякі приклади змодельованих поверхонь: 

- а) (F0) – фрактальна незгладжена поверхня; 
- б) (F3H1S) – фрактальна поверхня, згладжена 

за нормальним законом по трьох пікселях, із сте-
пеневою нелінійністю 2 (один раз піднесено до 
квадрату); 

- в) (R3E) – випадкова поверхня, експоненційно 
згладжена по трьох пікселях; 

- г) (R3H2R) – випадкова поверхня, згладжена 
за нормальним законом по трьох пікселях, із сте-
пеневою нелінійністю 0,25 (два корені квадратні). 

На рис.1 наведені функції розподілу висот не-
рівностей та статистичні параметри поверхонь: 
середньоарифметичне відхилення профілю від 
базової лінії – Ra, середньоквадратичне відхилен-
ня профілю – Rq, коефіцієнт асиметрії розподілу 
Sk та коефіцієнт ексцесу Ku. Всі розглянуті вище 
приклади стосуються максимального розмаху не-
рівностей висот поверхні (різниця між макси-
мальною та мінімальною висотами) hmax=2 мкм. 
У модельному експерименті hmax змінювався від 
0,1 мкм до 10 мкм. Це відповідає зміні розмаху 
фази від 0,5 до 50 рад. 

Ми застосовували наступну процедуру розра-
хунку поля, дифрагованого на шорсткій поверхні. 

Розглянемо пропускаючий об'єкт із шорсткою 
поверхнею. Такий варіант простіший для експе-
риментальної реалізації. Для відбиваючого об'єк-
та підхід аналогічний. Різниця тільки в фазових 
затримках променів: для пропускаючого ϕ(x,y)= 
=k(n-1)h(x,y), для відбиваючого ϕ(x,y)=2kh(x,y), 
де h(x,y) – рельєф шорсткої поверхні, n – показник 
заломлення матеріалу шорсткого об'єкта, k=2π/λ – 
хвильове число, λ – довжина хвилі. 

Амплітуда та фаза поля, що отримується в ре-
зультаті дифракції плоскої хвилі на фазовому 
рельєфі шорсткої поверхні, можуть бути розра-
ховані за допомогою подвійного дифракційного 
інтеграла Релея-Зомерфельда [12]: 

( ) ( )
×∫ ∫λ

=ζξ 3
,,

R
yxA

i
zU  

[ ]{ } ,),()1(exp dxdyyxhnRik −+−×       (5) 
де A(x,y) – апертурна функція, що відповідає ам-
плітудному пропусканню шорсткої поверхні, 

( ) 222 )( ζ−+ξ−+= yxzR  – відстань від точки 
на об'єкті до точки на площині спостереження, 
z – відстань між площиною в якій розміщений 
фрактал до площини спостереження, x, y, ξ, ζ – 
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Рис.1. Приклади змодельованих поверхонь: F0 – фрактальна незгладжена поверхня (а), F3H1S – фрактальна 
поверхня, згладжена за нормальним законом по трьох пікселях, k=2 (б), R3E – випадкова поверхня, екс-
поненційно згладжена по трьох пікселях (в), R3H2R – випадкова поверхня, згладжена за нормальним законом по 
трьох пікселях, k=0,25 (г). 
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Рис. 2. Формування поля, дифрагованого на шорст-
кій поверхні. 
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Рис. 3. Залежності статистичних моментів від зони 
реєстрації для випадкового об'єкта R3H02. 

прямокутні координати в площині об'єкта та в 
площині спостереження, відповідно (рис.2). На 
противагу дифракційному інтегралу Кігхгофа 
[4], інтеграл (5) можна застосовувати для довіль-
них відстаней від об'єкта до площини спостере-
ження. 

У нашому дослідженні замінюємо інтегруван-
ня сумуванням, поділяючи об'єкт та поле диф-
ракції в площині спостереження на елементарні 
площадки. 

Отримавши дійсну та уявну частини комп-
лексної амплітуди U(ξ,ζ), можемо розрахувати 
модуль амплітуди A(x,y), фазу ϕ(x,y), інтенсив-
ність I(x,y) результуючого поля, всі можливі їх 
статистичні моменти та кореляційні функції поля. 

Важливими, з точки зору діагностики шорст-
кої поверхні, є такі статистичні параметри поля: 
дисперсія амплітуди σA та фази σϕ, змішаний 
момент квадрату фази та амплітуди <ϕ2A>, індекс 
мерехтіння β2, коефіцієнти асиметрії Sk та ексце-
су Ku розподілу інтенсивності поля. 

Розглянемо, насамперед, результати комп'ю-
терного моделювання дифракції оптичного ви-
промінювання на шорстких поверхнях з висота-
ми меншими від довжини хвилі. На рис.3 зобра-
жені залежності статистичних моментів від зони 
реєстрації для випадкового об'єкта R3H02 (ви-

падкова шорстка поверхня, згладжена за нор-
мальним законом по трьох пікселях), який вибра-
но як типовий приклад. 

Дисперсія амплітуди 2
Aσ  в площині об'єкта до-

рівнює нулю, плавно зростає в міру віддалення 
від об'єкта і в дальній зоні прямує до половини 
значення дисперсії фази об'єкта. Значення диспер-
сії фази 2

ϕσ  починається із значення дисперсії фа-
зи об'єкта, плавно спадає і в дальній зоні також 
прямує до половини дисперсії фази об'єкта. Ін-
декс мерехтіння β2 приблизно в чотири рази пе-
ревищує дисперсію амплітуди поля, проте має не-
значні флуктуації. Такий хід даних статистичних 
моментів узгоджується з основними співвідно-
шеннями моделі ВФЕ [4]. Проте, як видно з рис.3, 
ненульовими, хоча й дуже малими, є й коефіцієн-
ти асиметрії, ексцесу та змішаного моменту ам-
плітуди та квадрату фази розподілу поля, на від-
міну від розподілу фази самого об'єкта. Очевидно, 
це пов'язано з хвильовою природою формування 
поля когерентного оптичного випромінювання. 

З ростом висоти нерівностей шорсткої поверх-
ні до значення довжини хвилі значення диспер-
сії амплітуди та фази в дальній зоні також збіль-
шуються за лінійним законом. Для висот, більших 
від довжини хвилі, дисперсія фази виходить на 
насичення в районі π. Дисперсія амплітуди зро-
стає і не перевищує значення 0,5. 

Індекс мерехтіння β2 із зростанням висоти 
шорсткої поверхні прямує в дальній зоні до оди-
ниці, а в зоні фокусувань для висот, більших від 
довжини хвилі, має максимум, значення і поло-
ження якого на осі z зв'язане з дисперсією фази 
об'єкта та його радіусом кореляції [4]. Проте ці 
зв'язки справедливі лише для нормального роз-
поділу висот шорсткої поверхні. 

Значно чутливішим до зміни висоти нерівнос-
тей у всьому досліджуваному діапазоні виявився 
коефіцієнт ексцесу розподілу інтенсивності поля 
Ku. На рис.4 показано залежність коефіцієнта 
ексцесу від зони реєстрації для різних розмахів 
висот рельєфу шорсткої поверхні (карта рельєфу 
поверхні для різних висот одна й та сама). Ця за-
лежність має яскраво виражений максимум, який 
припадає на зону фокусувань нерівностями по-
верхні. 

З рис.4 видно, що максимальне значення за-
лежності Ku(z) різко зростає із збільшенням ви-
соти нерівностей шорсткої поверхні. Цей факт 
можна пояснити так. Дифраговане поле утворю-
ється в результаті інтерференційного складання  
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Рис. 4. Залежність коефіцієнта ексцесу від зони ре-
єстрації для різних розмахів висот рельєфу шорст-
кої поверхні. 

парціальних хвиль від кожної точки поверхні по 
амплітуді з врахуванням їх фазових затримок. 
Найбільші нелінійності в розподілі інтенсивності 
спостерігаються в зоні фокусувань (каустик) 
окремою середньостатистичною неоднорідністю. 
Причому, збільшення висоти нерівностей означає 
збільшення крутизни профілю поверхні (при не-
змінному радіусі кореляції нерівностей). Це при-
водить до крутішого хвильового фронту і, отже, 
до більш вузьких піків у розподілі інтенсивності 
в зоні фокусувань. Отже, є всі підстави вважати, 
що коефіцієнт ексцесу можна використати як па-
раметр для діагностики hmax. 

Введення степеневих нелінійностей у гаусівсь-
кий розподіл висот принципово не міняє залежно-
сті статистичних параметрів поля від зони ре-
єстрації. Так, дисперсія фази та амплітуди поля 
ведуть себе аналогічно. Дещо зміщуються мак-
симуми в залежностях β2(z), )(2 zAσ  та )(2 zϕσ . 
Спостерігається такий самий різкий ріст коефіці-
єнта ексцесу зі збільшенням висоти нерівностей 
шорсткої поверхні. 

Статистичні параметри поля випромінювання, 
розсіяного фрактальними поверхнями, ведуть се-
бе інакше, ніж розсіяного випадковими поверх-
нями. Так, для висот, менших від довжини хви-
лі, дисперсія фази та амплітуди в дальній зоні не 
збігаються (рис.5). З рис.5 видно суттєву різни-
цю (у кілька разів) між дисперсіями фази та амп-
літуди в дальній зоні. Ця особливість може слугу-
вати критерієм оцінки типу поверхні: фрактальна 
чи випадкова. 

Інші статистичні моменти поля, розсіяного 
фрактальною поверхнею: β2(z), ke(z), kA(z), ведуть 
себе подібно до моментів поля, розсіяного ви-
падковою поверхнею (рис.5). 

У працях [3,4] показано, що важливою діаг-

ностичною характеристикою ВФЕ є поперечна 
функція когерентності поля Γ⊥(ρ) (рівняння (3)). 
Для гаусівського розподілу висот поверхні з Γ⊥(ρ) 
можна отримати кореляційну функцію нерівнос-
тей поверхні. Проте в багатьох практичних ви-
падках достатньо знання лише дисперсії висот 
поверхні Rq. В цьому випадку міряють функцію 
когерентності поля на хвості (при досить вели-
кому поперечному зміщенні, більшому за радіус 
кореляції нерівностей): 

( ) { }.exp 2

minmax

minmax
SS II

II
l σ−=

+
−

=>ρΓ⊥      (6) 

Для реальних об'єктів гаусівська статистика 
спостерігається далеко не завжди. Очевидно, що 
для різних типів об'єктів хід Γ⊥(ρ) буде різний. На 
рис.6а, б показано Γ⊥(ρ) для фрактального та ви-
падкового об'єктів. З рисунка видно, що вигляд 
та хід Γ⊥(ρ) для фрактального та випадкового 
об'єктів відрізняються. Для фрактального об'єкта 
в ближній зоні поперечна функція когерентності 
поля не виходить на насичення. Це пов'язано з 
тією особливістю фракталу, що радіус кореляції 
нерівностей фрактальної поверхні зростає з рос-
том поперечних масштабів поверхні. Аналогічні 
висновки наведені в праці [5], де відзначається 
зростання радіусу кореляції надгладких повер-
хонь до значення поперечного розміру об'єкта. 
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Рис.5. Статистичні параметри поля, розсіяного фрак-
тальними поверхнями усередненими по трьох пік-
селях за нормальним законом: F3H01 – hmax=100 нм, 
F3H04 – hmax=400 нм, F3H1 – hmax=1000 нм. 
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Рис.6. Γ⊥(ρ) для випадкового (а) та фрактального (б) 
об'єктів з різними висотами. 

Введення степеневих нелінійностей у розпо-
діл висоти випадкових та фрактальних поверхонь 
приводить до зміни Rq при одному й тому само-
му максимальному розмаху висот. 

У табл.1 наведені значення дисперсії фази σϕ 
цих поверхонь отримані з розподілу висоти h та з 
вимірювання функції когерентності поля в даль-
ній зоні cf. Для випадкових поверхонь розхо-
дження значень дисперсій не перевищує 10%. Для 
фрактальних поверхонь значення дисперсії, отри-
мані з вимірювань поперечної функції когерент-
ності поля, вищі приблизно на 40%. 

Дослідження розмірнісних характеристик 
об'єктів та полів 

Отримані модельні об'єкти та розраховані по-
ля можна характеризувати також параметрами, що 
використовуються в теорії стохастичних та ха-
отичних коливань. Це фрактальна розмірність Df, 
спектр сингулярності f(a), кореляційний експо-
нент ν. 

Фрактальна розмірність може бути отримана 
кількома незалежними методами: з аналізу рельє-
фу поверхонь за методом площ трикутних призм 
або об'єму кубів [12], з аналізу профілів поверх-
ні [6,13], з нахилу спектра потужності, отримано-
го шляхом Фур'є-перетворення від кореляційної 
функції рельєфу поверхні h(x,y) [5,6], з вимірю-
вання нахилу спектра потужності в полі розсіяно-
го оптичного випромінювання, зареєстрованого 
в дальній зоні [14]. 

У табл. 2 наведені результати розрахунків та 
вимірювань фрактальної розмірності рельєфу до-
сліджуваних поверхонь за методом площ трикут-
них призм t

fD , з аналізу профілів поверхні p
fD  

та по Фур'є-перетворенню від експериментально 
поміряної кореляційної функції рельєфу поверхні 

c
fD . Значення фрактальної розмірності t

fD  та p
fD  

відрізняються не більше, ніж на 5%, і знаходять-
ся в межах 2,30-2,65, тоді як c

fD  набуває на 15% 

більші значення. Очевидно, це викликано прин-
ципово різними процедурами розрахунку фрак-
тальної розмірності. Крім того, спостерігається 
зменшення значень фрактальної розмірності із 
збільшенням ступеня згладжування поверхні, а 
також із введенням степеневих нелінійностей. 

Процедуру розрахунку фрактальної розмірно-
сті об'єкта ми застосували до двовимірного роз-
поділу інтенсивності поля. На рис.7 наведені за-
лежності фрактальної розмірності t

fD  від зони  

Таблиця 1. Значення дисперсії фази σϕ для фрактальної та випадкової поверхонь з різними висотами hmax, отримані з 
розподілу висоти (h) та з вимірювання функції когерентності поля в дальнії зоні (cf) для степеневих нелінійностей: 0 – 
без не лінійностей, 1R – k=0,5, 1S – k=2, 2R – k=0,25, 2S – k =4. 

 Фрактальна поверхня Випадкова поверхня 
hmax (нм) σϕ 0 1R 1S 0 1R 2R 1S 2S 

h 0,019 0,010 0,022 0,018 0,011 0,004 0,017 0,006 100 cf 0,023 0,014 0,030 0,016 0,013 0,004 0,018 0,005 
h 0,078 0,040 0,090 0,073 0,208 0,017 0,068 0,027 200 cf 0,087 0,051 0,103 0,072 0,212 0,017 0,071 0,025 
h 0,313 0,160 0,360 0,290 0,043 0,070 0,270 0,102 400 cf 0,339 0,188 0,392 0,307 0,047 0,074 0,274 0,097 
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Таблиця 2. Фрактальні розмірності, отримані для різних 
висот та типів поверхні. 
Розмірність 
Поверхня 

t
fD  p

fD  c
fD  

R0 2,503 2,49 2,55 
R1R 2,44 2,47 2,51 
R1S 2,48 2,48 2,53 
R2R 2,32 2,36 2,42 
R2S 2,35 2,39 2,44 
F0 2,44 2,45 2,42 

F1R 2,36 2,38 2,44 
F1S 2,45 2,43 2,48 
F2R 2,26 2,31 2,36 
F2S 2,38 2,36 2,39 

 

реєстрації z для випадкових (а, в) та фрактальних 
(б) об'єктів з різним максимальним розмахом 
висот, різним згладженням та різними степене-
вими нелінійностями. 

Для дальньої зони реєстрації поля ступінь 
згладжування нерівностей суттєво не впливає на 
фрактальну розмірність і фрактальна розмірність 
не залежить від максимального розмаху висот як 
для випадкових, так і для фрактальних поверхонь. 

Фрактальна розмірність поля інтенсивності, 
розсіяного випадковими поверхнями, має певні 
особливості в ближній зоні. На рис.9с показано 
залежності t

fD  від z для випадкових поверхонь 

із максимальним розмахом висот 0,2 мкм та сте-
пеневими нелінійностями 0,25; 0,5; 2 та 4. Спо-
стерігається зменшення t

fD  на 10% в ближній 

зоні для k>1 та на 20% – для k<1. Тобто по залеж-
ності фрактальної розмірності розподілу інтен-
сивності поля від z у ближній зоні можна якісно 
діагностувати наявність нелінійності в розподілі 
висот досліджуваного об'єкта. 

Досить ефективною виявилася оцінка кореля-
ційного експонента як розподілу висот об'єкта 
так і поля розсіяного випромінювання. 

У працях [15,16] було показано, що кореля-
ційний експонент ν можна використовувати для 
оцінки складності об'єктів. З роботи [15] витікає, 
що кореляційний експонент зв'язаний з числом 
гармонік з несумірними періодами, якими задаєть-
ся будова об'єкта. 

Такі дослідження велися для одновимірних ре-
алізацій: просторових або часових. При розра-
хунку ν для одновимірної фазової координати 
використовувалась процедура Пакарда-Такенса 
[17,18]. 

Пряме використання процедури Пакарда-Та-
кенса для двовимірних шорстких поверхонь та 
для складних реальних об'єктів затруднене, в 
зв'язку з великими масивами точок розрахунку. 

Запропоновано деякі операції цієї процедури про-
водити в оптичному тракті [16]. 

Ми визначали кореляційний експонент розпо-
ділу інтенсивності поля традиційно – по процедурі 
Паккарда-Такенса νPT та з кореляційної функції 
інтенсивності поля νcf. Проте існує можливість 
оцінки кореляційного експоненту поля безпосе-
редньо з вимірювань поперечної функції когерент-
ності поля νfc. На рис.8 зображено хід трьох неза-
лежно визначених кореляційних експонентів від 
зони реєстрації для випадкових (а,б) і фрактальних 
(в,г) поверхонь з різними висотами нерівностей. 
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Рис. 7. Залежність фрактальної розмірності інтен-

сивності поля t
fD  від зони реєстрації z для: випад-

кових поверхонь: RH02 (hmax=200 нм), RH04 (hmax= 
=400 нм), RH2 (hmax=2000 нм) (a), фрактальних по-
верхонь з hmax=200 нм: F0H2 (не згладжена), F2H2 
(згладжена по двох точках за нормальним законом), 
F5H2 (згладжена по п'яти точках за нормальним за-
коном) (б), випадкових поверхонь з hmax=200 нм 
зі степеневими не лінійностями: R02 (k=0), R1R02 
(k=0,5), R1S02 (k=2), R2R02 (k=0,25), R2S02 (k=4) (в). 
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Рис. 8. Залежність кореляційних експонентів від зо-
ни реєстрації для випадкових (а, б) та фрактальних 
(в, г) поверхонь із висотами нерівностей hmax 100 нм 
(а, в) та 2000 нм (б, г). 

З рис.8 можна зробити висновок, що νfc значно 
менше залежить від зони реєстрації, ніж νcf та 
νfc як для випадкових, так і для фрактальних по-
верхонь. Для випадкових поверхонь значення νPT 
та νcf мало відрізняються між собою, але значно 
змінюються із ростом z. Це пояснюється нестабі-
льністю статистичних параметрів інтенсивності 
вздовж напрямку поширення поля. Для фракталь-
них об'єктів значення νPT та νcf  сильно відрізня-
ються внаслідок малої статистичної однорідно-
сті об'єкта і поля. Що ж стосується експеримен-
тального визначення кореляційного експонента, 
то значення νfc значно простіше визначити з вимі-
рювань поперечної функції когерентності поля за 
допомогою інтерферометра зсуву. З цих причин 
та внаслідок слабкої залежності від зони реєст-
рації, будемо використовувати саме νfc для діаг-
ностики випадкових та фрактальних поверхонь. 

Типовий хід залежності кореляційного експо-
нента поля дифрагованого оптичного випромі-
нювання від зони реєстрації для випадкового 
об'єкта згладженого по трьох точках за нормаль-
ним законом з максимальним розмахом висоти 
hmax=100, 400, 800, 1600, 3200 та 6400 нм, пока-
зано на рис.9. 

Спостерігається збіг ходу залежностей для 
hmax≤λ. Для hmax≥λ значення кореляційного екс-
понента зростають із ростом hmax. Подібна за-
лежність кореляційного експонента від hmax спо-
стерігається і для фрактальних об'єктів, правда 
його абсолютні значення дещо менші. Введен-
ня степеневих нелінійностей у розподіл висот по-
верхні приводить до зменшення кореляційного 
експонента для об'єктів з k<1. Очевидно, це пов'я-
зано із зменшенням дисперсії фази об'єкта з рос-
том степеневих нелінійностей. 
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Рис. 9. Залежності кореляційного експонента від 
зони реєстрації поля для випадкового об'єкта згла-
дженого по трьох точках за нормальним законом 
з hmax=100, 400, 800, 1600, 3200 та 6400 нм . 
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Залежності на рис.9 дозволяють прогнозува-
ти перспективність використання кореляційно-
го експонента як діагностичного параметра для 
hmax≥λ. 

Експериментальні дослідження 
Описані вище модельні дослідження необхідні 

для розробки багатофункціональної системи для 
діагностики шорстких поверхонь різної структу-
ри. Така система діагностики повинна дозволяти 
вимірювання розподілу інтенсивності поля, спів-
вісного накладання опорної хвилі (для отримання 
зображення профілю поверхні, дисперсії фази 
граничного поля) та вимірювання поперечної 
функції когерентності поля (для визначення ко-
реляційної функції, спектра потужності та Rq роз-
поділу висот поверхні, оцінки кореляційного екс-
понента поля). Всі ці операції можна виконати за 
допомогою системи, оптична схема якої зображе-
на на рис.10. Як джерело оптичного випроміню-
вання використовується одномодовий He-Ne-
лазер L. Телескопічна система T формує хвилю 
з плоским фронтом. Світлоподільники BS1, BS2 
та дзеркала M1, M2 утворюють інтерферометер 
Маха-Цандера, в одному з плечей якого роз-
ташовано досліджуваний пропускаючий об'єкт 
з шорсткою поверхнею S (варіант схеми для від-
биваючого об'єкта принципово не відрізняється і 
тому не розглядається). Поляризатори P1 та P2 
дозволяють регулювати інтенсивність опорного 
каналу інтерферометра. Введення в хід променів 
інтерференційного блока I дозволяє виконувати 
амплітудне розділення об'єктного пучка та зада-
вати поперечний зсув між отриманими компонен-
тами. Об'єктив O проектує довільний поперечний 
переріз поля випромінювання, розсіяного шорст-
кою поверхнею на приймальну матрицю CCD-
камери. Отримане зображення передається в ком-
п'ютер для подальшої обробки. 

Розглянемо функціональні можливості такої 
системи. 
Інтерференційний блок виведено і опорна хви-

ля перекрита. У цьому випадку, переміщуючи 
разом об'єктив O та CCD-камеру вздовж ходу 
променів, можна зареєструвати двохвимірний 
розподіл інтенсивності поля для довільної зони 
реєстрації. Далі розраховуються довільні стати-
стичні моменти та кореляційні функції розподілу 
інтенсивності. 
Інтерференційний блок виведено, наклада-

ється опорна хвиля. Такий варіант застосову-
ється для шорстких поверхонь з висотами, мен-
шими за довжину хвилі, і дозволяє безпосеред-

ньо визначити середньоквадратичне відхилення 
профілю від базової лінії та отримати двохвимі-
рний рель'єф шорсткої поверхні. 

Побудуємо зображення досліджуваної поверх-
ні в площині CCD-камери за допомогою об'єкти-
ва O. Результат інтерференційного складання 
двох хвиль, одна з яких є плоско, інша – фазово 
модульованою хвилею, можна записати: 

( ) ( ) ( ) ( )yxyxAAyxAAyxI S ,cos,2,, 0
22

0 ϕ++= , (7) 
де Is(x,y) – результуюча інтенсивність поля, A(x,y) 
та A0 – амплітуди об'єктної та опорної хвиль від-
повідно, ϕ(x,y) – різниця фаз між опорною та 
об'єктними хвилями. Вважаючи, що ( ) =yxA ,  
= ( ) π+ϕ=ϕ 00 ,, yxA , і припускаючи, що флук-
туації малі, тобто ( ) ,20,~ °<ϕ yx  співвідношення 
(7), після усереднення по площі пучка, набуває 
вигляду 

( ) 2
0, ϕσ=IyxI S ,                   (8) 

де ( )yx,~ 22 ϕ=σϕ  – дисперсія фази. Із співвід-

ношення (8) знаходимо Rq. 
Рельєф шорсткої поверхні можна отримати, 

якщо середня фаза об'єктної хвилі буде відрізня-
тися від фази опорної хвилі на π/2. Тоді при рів-
них інтенсивностях опорної та об'єктної хвилі 
отримаємо двохвимірний рельєф поверхні: 

( )










−

−
= 1

2
,

)1(
1),(

0I
yxI

nk
yxh S .          (9) 

В обох випадках прецизійні регулювання різ-
ниці ходу в плечах інтерферометра виконуються 
за допомогою дзеркала M2, закріпленого на п'єзо-
кераміці. 
Інтерференційний блок введено. Це приводить 

до перекривання опорного каналу та утворення 
інтерферометра поперечного зсуву для вимірю-
вання поперечної функції когерентності поля. По-
перечний зсув між пучками здійснюється за до-
помогою дзеркала M2. Якщо висоти шорсткої  

 
Рис. 10. Схема експериментальних досліджень: L – 
He-Ne-лазер, T – телескопічна система, BS1, BS2 – 
світлоподільники, M1, M2 – дзеркала, S – досліджу-
ваний об'єкт з шорсткою поверхнею, P1, P2 – по-
ляризатори, I – інтерференційний блок, O – об'єк-
тив, CCD – цифрова камера. 
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поверхні менші за довжину хвилі оптичного ви-
промінювання, що використовується, то в цьому 
випадку в об'єктному пучку існує регулярна (ко-
герентна) складова, відносно якої оцінюється 
зміна контрасту інтерференційної картини. Для 
заданого поперечного зсуву при строго співвісних 
пучках (в нулі інтерференційної смуги) достатньо 
поміряти мінімальне та максимальне значення 
інтенсивності результуючого поля як суму сиг-
налів від всіх фоточутливих елементів матриці і 
розрахувати видність інтерференційної картини. 

Особливістю даного інтерферометра є те, що 
він дозволяє також досліджувати поля, розсіяні 
шорсткими поверхнями з висотами, більшими за 
довжину хвилі. Проте процедура зняття інформа-
ції та її обробка дещо інша. Для заданого попе-
речного зсуву, за допомогою дзеркала M2 між 
пучками задається модуляція різниці ходу в ме-
жах довжини хвилі. Це приведе до модуляції ін-
тенсивності від мінімального до максимального 
значення на кожному елементі CCD-камери. Да-
лі сумуються всі максимальні та всі мінімальні 
значення інтенсивності по всіх елементах CCD-
камери та визначається видність складного інтер-
ференційного поля. Маючи видність інтерферен-
ційної картини для різних поперечних зсувів між 
пучками, можна побудувати поперечну функцію 
когерентності поля. 

Поперечна функція когерентності поля дозво-
ляє знайти: Rq для слабошорстких поверхонь, ко-
реляційну функцію поверхні, Фур'є-перетворення 
від якої дає спектр потужності поверхні, кореля-
ційний експонент поля розсіяного випромінюван-
ня. 

Така експериментальна установка дозволила 
перевірити результати комп'ютерного моделю-
вання. Для цього з допомогою методу фотоліто-
графії на фоторезисті було виготовлено випадко-
ві та фрактальні поверхні. Як приклад на рис.11 
зображено змодельований розподіл амплітудного 
пропускання фотошаблону, з якого фотолітогра-
фічно отримувався фазовий профіль пропускаю-
чої шорсткої поверхні розміром 450×450 мкм. Не-
лінійності в розподілі висоти досягалися зміною 
концентрації проявника та часу експонування фо-
торезисту. Висота нерівностей поверхні зміню-
валася за допомогою імерсійних рідин. 

На рис.12 зображені експериментально ви-
міряні (схема установки зображена на рис.10) 
розподіли інтенсивності поля дифрагованого ви-
промінювання на таких відстанях від поверхні: 
20, 50 та 100 мкм. З метою виконання умови не-

скінченної протяжності об'єкта, розмір дослі-
джуваного поля брався в 2,5 раза меншим (150× 
×150 мкм). У цьому експерименті як імерсія ви-
користовувалась суміш гліцерину з водою. Роз-
мах модуляції фазового профілю поверхні був 
еквівалентним максимальному розмаху висот 
профілю hmax=200 нм. 

На рис.13 зображено розраховані та експери-
ментально отримані залежності статистичних 
моментів поля від зони реєстрації. Хід вказаних 
залежностей свідчить про добру відповідність 
експериментальних результатів та результатів 
розрахунку, хоча експериментальні результати 
набувають дещо меншого значення. Це швидше 
за все, викликано усереднюючою дією оптичних 
елементів експериментальної установки. 

Рис.14а ілюструє експериментально отрима-
ний розподіл інтенсивності в схемі з співвісною 
опорною хвилею, а рис.14б – розрахований із цьо-
го розподілу за допомогою співвідношення (9) ре-
льєф досліджуваної поверхні. Практично, це цен-
тральна частина об'єкта, зображеного на рис.14. 
Статистичні параметри змодельованого об'єкта та 
отримані з експериментальних досліджень добре 
узгоджуються. 

 
Рис.11. Змодельований розподіл амплітудного про-
пускання фотошаблона. 

   
а)                                б)                               в) 

Рис.12. Експериментально поміряні розподіли інтен-
сивності поля дифрагованого випромінювання на 
відстанях від поверхні: 20 мкм (а), 50 мкм (б) та 
100 мкм (в). 
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Рис.13. Розраховані (T) та експериментально отри-
мані (E) залежності статистичних моментів поля від 
зони реєстрації. 

    
а)      б) 

Рис.14. Експериментально отриманий розподіл ін-
тенсивності в схемі з співвісною опорною хвилею 
(а) та рельєф досліджуваної поверхні (б). 

Висновки 
Отже, у праці наведені результати модельних 

та експериментальних досліджень розсіяння оп-
тичного випромінювання випадковими та фрак-
тальними поверхнями. Проаналізовано експери-
ментальні та теоретичні залежності статистичних 
та стохастичних параметрів поля випромінюван-
ня від зони реєстрації, висотних параметрів та 
степеневих нелінійностей рельєфу об'єкта. 

Встановлено, що з ходу залежностей диспер-
сії амплітуди та фази поля від зони реєстрації 
можна зробити висновок про тип досліджуваної 
поверхні (фрактальна чи випадкова). 

Встановлено, що найбільш чутливими до змі-
ни висоти нерівностей поверхні є коефіцієнт екс-
цесу та кореляційний експонент поля. Причому 
коефіцієнт ексцесу можна використовувати в яко-
сті діагностичного параметра в діапазоні висот 
від 0,1 до 20 мкм, а кореляційний експонент – 
0,8-20 мкм. 

Запропонована експериментальна установка 
дозволила зберегти переваги вже розроблених 
авторами інтерферометрів для контролю слабо-
шорстких поверхонь – високу чутливість, швид-
кодію та віброзахищеність, контроль параметрів 

поверхні з hmax, більшим за довжину хвилі. Крім 
того, система має значно ширші функціональні 
можливості – дозволяє вимірювати статистичні 
моменти та параметри розмірності випадкових та 
фрактальних поверхонь із різним ступенем не-
лінійності. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПАРАМЕТРІВ  СТРУКТУРНОЇ  ДОСКОНАЛОСТІ 
НАДТОНКИХ  ЕПІТАКСІЙНИХ  ШАРІВ  SiGex  МЕТОДОМ 

ВИСОКОРОЗДІЛЬНОЇ  РЕНТГЕНІВСЬКОЇ  ДИФРАКТОМЕТРІЇ 

Проведено експериментальне дослідження тонких епітаксійних шарів (∼700 Å) твердих розчи-
нів кремній-германій на кремнії методами високороздільної рентгенівської дифрактометрії. На ос-
нові моделювання кривих дифракційного відбивання отримані основні параметри структурної до-
сконалості даних структур. 

Experimental investigation of submicron epi-layers (∼700 Å) of Si-based silicon-germanium solid so-
lutions by means of supersolving x-ray diffractometry have been carrying out. The main parameters of 
structural perfection of these structures have been obtained on the basis of simulation of diffractiion re-
flectivity curves. 

У зв'язку з розвитком технологій тонко- плівко-
вих структур таких як надгратки, гетерострукту-
ри з квантово-розмірними активними областями, 
необхідні структурні дослідження тонких епітак-
сійних шарів напівпровідників. Серед численних 
методів визначення кристалічної структури най-
перспективніші – методи двокристальної рентге-
нівської спектрометрії, оскільки їм властива висо-
ка чутливість до спотворень кристалічної гратки. 
Тому вони стали основою нових експеримен-
тальних методик та теоретичних підходів опису 
рентгенівської дифракції в складних багатоша-
рових структурах. 

У [1-3] показано, що інтерференційні осциля-
ції інтенсивності на кривих гойдання надзви-
чайно чутливі до зміни товщини, структури тон-
ких (декілька нанометрів) шарів, сформованих 
як на поверхні, так і на певній глибині крис-
талу, а також до релаксаційних процесів, що від-
буваються на границях розділу між ними. Вра-
хування двох механізмів дифракційного розсіян-
ня – когерентного та дифузного дозволяє отриму-
вати більш повні профілі деформацій, з аналізу 
яких визначаються розміри та розподіл дефектів 
за глибиною кристалу. 

Метою роботи було експериментальне дослі-
дження методами рентгенівської дифрактометрії 
тонких епітаксійних шарів (∼700 Å) твердих роз-
чинів кремній-германій, сформованих на кремнії 

плазмохімічним осадженням, і визначення основ-
них параметрів структурної досконалості таких 
структур. 

Для дослідження тонких шарів (~1000 Å) крем-
нію, легованих Ge (~0,2), використано високоро-
здільну двокристальну схему дифракції рент-
генівського випромінювання (подвійний кремні-
євий монохроматор), для різко асиметричного 
випадку β<<1, де β=γ0/γn, γ0,n=cosθ0,n, θ0,n – кути 
між нормаллю до поверхні кристала і напрямка-
ми заломленої і дифрагованої хвиль відповідно. 
Джерелом рентгенівського випромінювання бу-
ла трубка з мідним анодом (CuKα- випроміню-
вання). Вимірювання проводились скануванням 
навколо осі [ ]hk

rr
×0  з кроком ∼1 кут.с. Статистич-

на похибка вимірювань інтенсивності складала 
близько 3%. 

Для дослідження зразків з вхідною поверхнею 
(100) вибрана асиметрична дифракція (311). Така 
схема дифракції забезпечує значне зменшення ку-
тової розбіжності дифрагованого пучка, оскільки 
кут входу рентгенівських променів в кристал 
складав ∼3°.  

Досліджувана тонкоплівкова система представ-
лялась як система однорідних квазішарів. Кож-
ний квазішар характеризується своїми структур-
ними параметрами – товщиною, періодом крис-
талічної гратки, статичним фактором Дебая-
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Валлера Lj, що визначає ступінь аморфізації ша-
ру. Всередині кожного шару його структурні па-
раметри вважались незмінними. 

Для аналізу формування кривих дифракцій-
ного відбивання (КДВ) використано рівняння 
статистичної динамічної теорії дифракції. Розра-
хунок кривих відбивання в залежності від змін 
параметрів квазішарів проводився за рекурентни-
ми співвідношеннями [4], які пов'язують амплі-
туду відбивання від n шарів n

hR  з амплітудами 

відбивання 1
hR  і проходження 1

0R  від верхньо-
го шару і відповідними амплітудами наступних 
(n-1) шарів: 

( )×−+= − )( 111
0

1
0

11
hh

n
hh

n
h RRRRRRR  

( ) 1111
−−−× h

n
h RR .                      (1) 

Чисельне моделювання КДВ проведено з ура-
хуванням обох механізмів розсіяння рентгенівсь-
кого випромінювання: когерентного і дифузного. 

Для знаходження параметрів шарів викорис-
товувався відомий метод мінімізації функціоналу, 
так званий χ2–метод [5]. 

На рис.1 наведені розрахункові криві гойдання 
для рефлексу (311) від плівок Si0,83Ge0,17 різних 
товщин – 110 та 70 нм (ідеальної структури), а 
також плівки Si товщиною 110 нм. Зміна періоду 
осциляцій інтенсивності на кривих гойдання під-
тверджує високу чутливість методу двокриста-
льної дифрактометрії як до зміни товщини плів-
ки, так і до її складу. 

Для одного й того ж профілю деформації про-
філь КДВ від сильно розупорядкованого шару 
майже повністю визначається дифузною компо-
нентою розсіяння, а у випадку бездефектної 
структури – когерентною (рис.2).  

Звідси випливає, що межі кутової області, які 
визначаються дифузним фоном, задаються як 
величиною градієнта деформації гратки, так і 
розмірами мікродефектів. При цьому інтенсив-
ність дифузного фону спадає зі зменшенням роз-
мірів дефектів, а сам фон стає більш протяжним в 
кутовому інтервалі. Збільшення товщини плів-
ки без зміни ∆d/d приводить до зміни кутового 
розподілу когерентної і дифузної складових. 

На рис.3 наведені криві відбивання для крис-
тала Si з шаром Si0,83Ge0,17 товщиною 700Å. 
Параметри, отримані в результаті теоретичної під-
гонки спектрів вказаним вище методом, такі: про-

міжний шар кремнію (частково аморфізований, 
статфактор Дебая-Валлера 0,5-0,6) має товщину 
4 нм, шар твердого розчину SixGe1-x (x=0,18) – 
товщину 70 нм (∆d/d=0,00438). Величина стати-
чного фактора для цього шару має середнє зна-
чення 0,7. Стандартне середнє відхилення тео-
ретичної кривої від експериментальної скла-
дає 0,00725.  

Якщо ступінь аморфізації плівки зростає з 
глибиною кристала, то верхній менш дефектний 
шар плівки має більшу відбивну здатність і, від-
повідно, дифрагована на плівці когерентна інтен-
сивність зосереджена в основному зліва від піка 
підкладки (далеко від нього). Дифузний фон змі-
щений ближче до основного піка. 
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Рис.1. Розрахункові криві дифракційного відбивання 
в сильно асиметричній геометрії (рефлекс (311)) 
для структур SiGe/Si та Si/Si для різних товщин. 
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Рис.2. Розрахункові криві дифракційного відби-
вання (311) для плівок Si/Si товщиною 110 нм: крис-
талічна бездефектна (1), сильно розупорядкована 
структура (2). 
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Рис.3. Криві дифракційного відбивання для плівки 
Si0,83Ge0,17/Si (рефлекс (311), CuKα-випромінювання). 
Точки – експеримент, суцільна крива – результати 
підгонки. 
 
Отже, використання високороздільної двокрис-

тальної дифрактометрії в асиметричній геометрії 
дозволяє досліджувати гетероструктури з товщи-
ною порядка десятків нанометрів. Шляхом ана-
лізу і моделювання кривих дифракційного відби-
вання визначено характеристики епітаксійних 
шарів – товщину, ступінь аморфізації та релак-
саційні процеси, що відбуваються на границях 
розділу між шарами гетероструктур. 
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ІДЕНТИФІКАЦІЯ  ЗАВАД  ІНФОРМАЦІЙНИХ  СИГНАЛІВ  

Описано заново створений програмний пакет для програмно–апаратурного комплексу та його 
використання при ідентифікації мультиплікативної й адитивної завад інформаційних сигналів. 

It is described a new program package for software-hardware complex and its use for identifica-
tion of multiplicative and additive noise of information signals. 

Ефективність використання контрольно-ви-
мірювальних приладів [1] та систем зв'язку [2] 
в значній мірі визначається вірогідністю інфор-
мації, яку можна добути з їх допомогою. Остан-
нім часом з цією метою, поряд із розробкою та 
впровадженням різних пристроїв компенсації 
впливу завад на інформаційні сигнали, ведуться 
інтенсивні дослідження теоретичного і приклад-
ного характеру щодо використання хаотичних 
сигналів як інформаційних [3]. При цьому акту-
альним залишається розв'язання задачі іденти-
фікації характеру впливу завад на інформаційні 
сигнали. 

У даній роботі ця задача вирішується стосов-
но вузькосмугових інформаційних сигналів під 
впливом адитивної та мультиплікативної завад. 

Для автоматизації процесу комплексних до-
сліджень інформаційних сигналів, при вирішен-
ні задачі ідентифікації завад, використано про-
грамно-апаратурний комплекс [4] із заново ство-
реним програмним пакетом, укомплектованим 
програмами AtrNew i AtrWin.  

Програма AtrNew написана на мові PASCAL 
7.0 і охоплює модуль зв'язку з АЦП, багатока-
нальний осцилограф та модуль виведення да-
них у вигляді текстового, бінарного чи графіч-
ного файлів. 

Програма AtrWin написана на мові Borland 
Delphi Professional Version 4.0 із використанням 
окремих фрагментів на мові Асемблера. Дана 
програма працює у захищеному режимі, що дає 
можливість використовувати всю доступну опе-
ративну пам'ять комп'ютера і може працювати з 
довільними відеорежимами. Ця програма є також 
багатомодульною. Модуль головної форми Main 
Unit забезпечує діалог користувача з програмою 
шляхом задання параметрів сигналу та спосіб 
його формування, а також встановлення опцій 

розрахунків. Вхідними даними можуть бути тек-
стові чи бінарні файли, дані обчислювального 
експерименту, тобто результати, отримані обчи-
сленням за відомими математичними моделями 
найбільш поширених детермінованих і хаотич-
них сигналів. Модуль Graph слугує для графіч-
ного відображення та збереження даних і резуль-
татів розрахунків. Графічні зображення можна 
легко сконфігурувати, змінюючи їхню метрику, 
розмір і колір шрифтів, колір графіків і фону, вид 
і діапазон шкал. За допомогою миші можна змі-
нювати масштаб графіків і аналізувати їх тонку 
структуру. Для зручності обміну даними з інши-
ми програмами виведення результатів можливе 
декількома шляхами. Запис у файл здійснюється 
у текстовому або бінарному форматі. Збережен-
ня зображення можливе у форматах BMP, WMF. 
Дані і зображення можна передавати іншим про-
грамам через буфер обміну Windows. Передба-
чено також безпосереднє виведення числових і 
графічних результатів на друк. 

Крім цього, програма AtrWin надає можливості 
проводити кореляційний, спектральний та ста-
тистичний аналізи. Процедуру спектрального 
аналізу реалізовано на основі алгоритму швидкої 
трансформації Фур'є за Колеєм–Тукеєм. При до-
слідженні поведінки кореляційного інтеграла 
використано його апроксимацію кореляційною 
сумою за Грассбергером–Прокаччо [5].  
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де N – кількість багатовимірних векторів  X i =
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 ( )11,... +−−= miii X ,X  ,X  ε – відстань між точками 
Xi та Xn у m-вимірному фазовому просторі, θ – 
функція Хевісайда, •  – норма у m-вимірному 
просторі.   
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Для скорочення часу розрахунку підпрогра-
ма обчислення кореляційного інтеграла була на-
писана на мові Асемблера. При цьому кореля-
ційна розмірність 

ε∂
ε∂

=εγ log
),(log),( mCmD  

розраховувалась як тангенс кута нахилу апрок-
симаційної прямої, обчисленої за методом ліній-
ної регресії.  

Програма також реалізує перетворення сиг-
налу S(t); за Гільбертом 
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+=  сигналу S(t) та його частоту [5].  
При аналізі атракторів, побудованих у коор-

динатах дійсної й уявної частин аналітичного 
сигналу, можна розглядати найменші їх деталі 
та наявність фрактальної структури. Програма 
створена таким чином, що вхідними даними під-
програм обрахунку можуть бути як початкові 
дані, так і результати будь-яких попередніх об-
числень. Це дозволило оперативно проводити 
всебічний аналіз сигналів. 

Для подальших досліджень формувались ади-
тивні й мультиплікативні суміші детермінованих 
сигналів із широко і вузькосмуговими шумами 
(рис.1, а і б) при різних співвідношеннях сигнал/ 
шум. Мультиплікація реалізувалася через моду-
ляцію детермінованого сигналу широкосмуговим 
шумом. Тобто 

[ ] )()(1)( дш0 tStmSAtSМ += , 
де А0 – амплітуда детермінованого сигналу, Sш – 
широкосмуговий шумовий сигнал з нормованою 
одиничною амплітудою, m=(0÷1) – коефіцієнт 
модуляції амплітуди.  

Потім до цього сигналу адитивно домішував-
ся вузькосмуговий шум (рис. 1, в, г). Співвідно-
шення сигнал/шум при адитивному змішуванні 
визначалося через ефективні значення відповід-
них сигналів з урахуванням того, що сигнал ана-
лізувався в смузі частот до 2500 Гц. Сигналами 
завад служили вихідні сигнали генераторів шу-
му, зібраних за схемами [6,7]. 

Дослідження цих сигналів проводилися ком-
плексно. До уваги бралися осцилограми, спектри, 
перетворення Гільберта, автокореляційні функ-
ції, атрактори, поведінка кореляційного інтегра-
ла та кореляційна розмірність.  

При дослідженні кореляційного інтеграла вста-
новлено, що його поведінка залежить від спів-
відношення сигнал/шум (рис. 2). На графіку мо-
жна чітко виділити дві ділянки (крива 2): круту, 
що відповідає випадковому сигналу Dγ=13,34, і  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектральні густини амплітуд: широкосму-
гового шуму (а); вузькосмугового шуму (б); суміші 
детермінованого сигналу мультиплікативно з широ-
космуговим і адитивно із вузькосмуговим шумами 
(в); осцилограма такого сигналу (г). 
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пологу Dγ=1,035, яка відповідає детерміновано-
му сигналу. Було виявлено також, що при зміні 
співвідношення сигнал/шум, точка злому на гра-
фіку змінює своє положення. При його зменшенні 
вона рухається в сторону більших значень ε та 
кореляційного інтеграла. Тобто в такий спосіб 
можна оцінити рівень і кореляційну розмірність 
завади, але при цьому не вдається встановити 
характер її впливу (адитивний чи мультипліка-
тивний). Цей ефект спостерігався при зміні спів-
відношення сигнал/шум від 1 до 500. 

Поряд з цим, дослідження структури амплі-
тудних спектрів Fd виявили, що в спектрі обвід-
ної мультиплікативної суміші присутня спек-
тральна складова на подвоєній частоті детермі-
нованого сигналу. Для виявлення цієї спектраль-
ної складової було застосовано фільтр, пропус-
каючий верхні частоти (ФВЧ) зі змінною часто-
тою зрізу fВ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Кореляційні інтеграли сигналів: детерміно-
ваного (1); промодульованого широкосмуговим 
шумом (m=0,5) (2); з адитивно домішаним вузько-
смуговим шумом 3 і 4 (сигнал/шум 5 і 0,2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Спектральні густини амплітуд обвідної си-
гналу (рис.1в,г) при різних частотах зрізу ФВЧ. 

На рис.3 показано, що при збільшенні частоти 
зрізу амплітуди шумових складових швидко 
зменшувалися, а амплітуда складової, яка від-
повідає детермінованому сигналу, дещо зроста-
ла, тобто підвищувалося співвідношення сиг-
нал/шум. При певній частоті зрізу (≈1200 Гц) 
вона досягає максимуму. 

Отже, з проведених комплексних досліджень 
випливає, що наявність шумового сигналу в су-
міші із детермінованим, проявляється в ході кри-
вої кореляційного інтеграла, а саме в зміні його 
нахилу, а точка його злому визначається співвід-
ношенням сигнал/шум. Мультиплікативна зава-
да може бути ідентифікована за результатами 
досліджень структури спектра обвідної на по-
двоєній частоті детермінованого сигналу. 
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ФОНОННІ  АНОМАЛІЇ  ЕКСИТОННИХ  СПЕКТРІВ   
У  ШАРУВАТИХ  КРИСТАЛАХ 

Об'єктом дослідження є шаруваті кристали типу GaSe, InSe, GaTe, MoS2, фононний спектр 
яких має цілий ряд особливостей і, зокрема, наявність низькоенергетичних оптичних фононів. 
Причому дисперсія цих фононів може бути істотною і мати різний характер. Проведено розра-
хунок масового оператора екситон-фононної системи та коефіцієнта поглинання світла для різ-
них дисперсійних законів оптичного фонона. Виявлено вплив знака ефективної маси фонона на 
екситонну смугу поглинання шаруватих кристалів, який зумовлює різнознакову динаміку зсуву 
максимуму поглинання та зміну асиметрії кривої поглинання 

The investigation is concerned with layer crystals of the GaSe, InSe, GaTe, MoS2 - type and other 
inorganic semiconductors, whose phonon spectrum has a great number of peculiarities, among them 
the availability of low-energy optical phonons. In this case the dispersion of these phonons can be es-
sential and vary in character. The mass operator of the exciton-phonon system and the light absorption 
coefficient for different dispersion laws of optical phonons have been calculated. The influence of the 
sign of the phonon “effective mass” on the exciton absorption band of layer crystals, which causes the 
opposite in sign dynamics of the absorption maximum shift, and the change of the absorption curve 
asymmetry have been determined. 

Вступ 
Кристалічну структуру шаруватих напівпро-

відників можна розглядати як періодичне повто-
рення однотипних за будовою шаруватих пакетів 
в напрямку нормалі до площини шару [1]. Кож-
ний такий пакет являє собою елементарний сенд-
віч, який складається із декількох моношарів 
металу і металоїду. Наприклад, у кристалах типу 
PbJ2 шаруватий пакет утворено трьома елемен-
тарними моношарами J-Pb-J (тобто моношар ато-
мів Pb знаходиться між двома моношарами J), у 
кристалах типу GaSe шаруватий пакет є чоти-
рирядним сендвічем і має вигляд Ga-Se-Se-Ga. 
Прикладом кристалу, шаруватий пакет якого має 
один моношар, є графіт. Важливою особливістю 
структури низькорозмірних систем є існування 
політипізму в шаруватих кристалах, що пов'язане 
з наявністю трансляційно-нееквівалентних ша-
руватих пакетів. У залежності від типу стику-
вання окремих шаруватих пакетів, які можуть 
бути зсунуті один відносно іншого або повернуті 
відносно головної осі кристала, виникають різ-
номанітні політипні модифікації кристала. Так, 
модифікація 2H-PbJ2 має в елементарній комірці 
кристала один, а 4H-PbJ2 – два шаруватих пакета. 
Це приводить до істотних відмінностей оптич-

них характеристик екситонних спектрів для рі-
зноманітних модифікацій кристала. 

Іншою важливою особливістю фононного спе-
ктра шаруватих кристалів є наявність низькоене-
ргетичних оптичних фононів ("Rigid Layer") [2], 
що відповідають коливанням шаруватих пакетів 
відносно один одного. Велика відмінність між 
пружними постійними у межах шарів і між ними 
дає підставу для поділу коливань атомів гратки 
на внутрішньо - та міжшарові. Крім того, деякі 
з міжшарових коливань характеризуються зако-
ном дисперсії, що відповідає оптичним фононам. 
Походження таких коливань пов'язане з наявністю 
декількох трансляційно-нееквівалентних шару-
ватих пакетів, що входять до елементарної ко-
мірки кристала. Наприклад, GaSe містить в еле-
ментарній комірці два пакета атомних рядів, зсу-
нутих один відносно одного у площині шарува-
того пакету. Отже, вздовж напрямку головної осі 
гексагональної зони Бріллюена акустична гілка 
фононів, що відповідає трансляційним зміщен-
ням атомів в одному шаруватому пакеті, зазнає 
Давидовського розщеплення і породжує гілку 
коливань з оптичним законом дисперсії. Зазна-
ченні особливості фононної підсистеми є причи-
ною виникнення аномалій у температурних за-
лежностях ряду фундаментальних характеристик 



Фононні аномалії екситонних спектрів у шаруватих кристалах 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 112. Фізика.Електроніка. 55

шаруватих кристалів у області дуже низьких тем-
ператур [3]. Природно, що і в динамічних влас-
тивостях екситонів, зокрема в екситон-фононній 
взаємодії, також слід очікувати особливостей. Во-
ни, в першу чергу проявляться в температурній 
залежності форми екситонної смуги поглинан-
ня, тобто в процесах, де проходить перетворен-
ня енергії світла в енергію гратки. Як показано 
в [4], саме існування в коливному спектрі шару-
ватих кристалів цілого набору низькоенергетич-
них оптичних фононів (НОФ) зумовлює появу 
температурних змін інтегральної інтенсивності 
поглинання, оскільки деякі з них можуть брати 
участь у непрямих міжзонних фотопереходах. 
Використання моделі непрямого фотопереходу за 
участю НОФ дозволило однозначно пояснити 
цілий ряд температурних аномалій інтегрального 
поглинання в шаруватих кристалах GaTe, GaSe, 
InSe [5]. 

Метою роботи є вивчення впливу дисперсії 
оптичного фонона на характер формування кри-
вої екситонного поглинання. Річ у тому, що НОФ 
у шаруватих кристалах (навіть в одному і тому 
самому кристалічному політипі) можуть мати різ-
ну залежність енергії від квазіімпульсу. Відомо, 
що традиційна ширина фононної зони не пере-
вищує 1/10 енергії оптичного фонона, причому 
величина енергії фонона зменшується при зрос-
танні квазіімпульсу. Для цілого ряду шаруватих 
напівпровідників (наприклад, GaSe, MoS2 [2]) 
трапляються НОФ з додатним знаком дисперсії 
(енергія фонона збільшується при зростанні ква-
зіімпульсу), а ширина їх енергетичної зони може 
навіть у два рази перевищувати початкову енер-
гію оптичного фонона. 

Функція форми смуги екситонного по-
глинання 

Коефіцієнт поглинання К(ω) електромагнітно-
го випромінювання з частотою ω шаруватим кри-
сталом в області дна найнижчої екситонної зони 
Ео визначається стандартним способом [6]: 
К(ω)=2π|Т0|2 Г(ω){[ω – E0 – ∆(ω)]2 +Г2(ω)}-1, (1) 
де Т0 – матричний елемент оператора екситон-
фотонної взаємодії, ∆(ω) і Г(ω) –дійсна і уявна 
частини масового оператора, який містить всю 
інформацію щодо екситон-фононної взаємодії і 
має такий вигляд: 

М(ω)=∑ ∑|V(q)|2 {nq(ω – Eq + νq + ίτ)–1 + 
+ (1+nq)(ω – Eq – νq + ίτ)–1}.          (2) 

Тут V(q) – функція екситон-фононної взаємодії, а 
nq=[exp(νq/kbT) – 1]-1 – щільність розподілу фо-

нонів по енергіях νq при заданій температурі 
кристала T. 

Кількісні дослідження екситонних спектрів 
поглинання з допомогою (1) і (2) проводились у 
багатьох роботах і багатьма авторами [6]. Аналіз 
одержаних результатів дозволяє зробити такі 
висновки щодо температурної залежності спек-
тральних характеристик екситона. Внаслідок 
розсіяння екситонів на фононах смуга поглинан-
ня розширюється при зростанні температури. При 
цьому інтегральна інтенсивність смуги визна-
чається квадратом матричного елемента опера-
тора екситон-фотонної взаємодії; а її максимум 
зсувається з ростом температури. Напрямок зсу-
ву визначається лише знаком ефективної маси 
екситона (для позитивної спостерігається змі-
щення смуги поглинання тільки в довгохвильо-
ву частину спектра); інтенсивність піка погли-
нання зменшується з ростом температури. Сто-
совно форми смуг, відзначається загальний ха-
рактер кривих екситонної смуги поглинання – 
їх асиметрія, тобто відхилення їх від лоренцевих 
кривих. Вона зумовлена залежністю реальної ча-
стини масового оператора екситон-фононної си-
стеми від частоти і знака ефективної маси екси-
тона. При додатній ефективній масі форма сму-
ги має вигляд горба із затягнутим крилом у бік 
більших енергій, для екситонів з від'ємною ефе-
ктивною масою асиметрія смуги змінюється на 
протилежну. 

Увесь аналіз температурного генезису смуг 
екситонного поглинання світла зазвичай проводи-
вся для оптичних фононів в ейнштейнівській мо-
делі, де нехтується залежністю енергії фонона від 
квазіімпульсу. Нашою ж метою було досліджен-
ня змін оптичних характеристик спектрів екси-
тонного поглинання при врахуванні різних ти-
пів дисперсійності оптичних фононів. 

Поглинання світла у PbJ2 
Розглядаємо просту модель релаксації екси-

тонного збудження на коливаннях атомів гратки – 
ізольована ізотропна параболічна зона Ek = E0 + 
+ ћ2 k2/(2mex) енергій для екситонів, що розсію-
ються на оптичних фононах з різною залежністю 
їх енергії від квазіімпульсу: 

νq = ν0 – Αq2. 
Функцію екситон-фононної взаємодії у випадку 
оптичної гілки коливань атомів гратки кристала 
вибираємо у традиційному для екситонів велико-
го радіусу вигляді: 

|V(q)|2 = f0νq [Ie(q) – Ih(q)]2/q2 = f0νq J(q)/q2,   (3) 
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де f0 – константа екситон-фононної взаємодії. 
Інтеграли перекриття хвильових функцій носіїв 
заряду у випадку найнижчого збудженого стану 
екситона мають вигляд [6]: 

Iα(q) = [1 + (aexqmα/2m)2]-2,                 (4) 
де α – індекс електрона (е) або дірки (h), aex – 
радіус екситона, me і mh – ефективні маси, від-
повідно, електрона і дірки; m – маса вільного 
електрона. 

Перейдемо в (2) від підсумовування за квазіім-
пульсом q до інтегрування по безрозмірні змінній 
y=qa/π (0 ≤ у ≤ 1), a також введемо безрозмірну 
енергію, яку будемо вимірювати в одиницях ши-
рини екситонної зони L (Ey=E0+Ly2). Наприклад, 
безрозмірна температура θ=kbT/L, безрозмірна 
енергія фонона ν0= ν0/L, безрозмірна дисперсія 
оптичного фонона νy = ν0 – ξ y2. 

"Ширина" фононної зони може мати різні зна-
ки: ξ>0 для класичного оптичного фонона (енер-
гія спадає при зростанні квазіімпульсу), ξ<0 для 
фонона зі зростаючою енергією і ξ=0 для ейн-
штейнівської моделі. Після введення усіх цих 
позначень масовий оператор набуває вигляду:  
М(w,θ)= f0 ∫ J(y) νy {ny(θ)/[w + ν0–(1+ξ)y2 + ίτ]+ 
 + [1+ny(θ)]/[w + νο–(1+ξ)y2 + ίτ]} dy. 

Безрозмірна частота w=(ω–E0)/L відлічується від 
дна екситонної зони, а числа заповнення фононів 
залежать як від імпульсу, так і від температури: 

ny = {exp[(ν0 – ξ y2)/θ] – 1}-1.                (5) 
Із тотожності [7] 

(Х + ιτ)-1 = Р(Х)-1 – ιπδ(Х), 
отримаємо для уявної частини масового опера-
тора: 
Г(w)=πf0ν0 ∫ J(y) [1–(ξ/ν0)y2]{δ[(w+ν0)/(1+ξ) – 

–y2] ny/(1+ξ)+δ[(w−ν0)/(1−ξ) – y2](1+ny)/(1−ξ)}dy. 
Використовуючи властивості дельта-функції, ос-
таточно отримаємо: 
Г(w) = πf0ν0 {J(Y+) [1– (ξ/ν0) (Y+)2] ny /2(1+ξ)Y+ 

+ J(Y-) [1–(ξ/ν0) (Y-)2] (1+ny)/ 2(1−ξ)Y-},      (6) 
де введено позначення 

(Y±)2 = (w ± ν0)/(1 ± ξ).                      (7) 
Аналогічно реальна частина масового операто-
ра приводиться до вигляду: 
∆(w)=f0ν0 ∫ J(y) [1–(ξ/ν0)y2]{ny/[(Y+)2 – y2](1+ξ) + 

+ (1+ny) / [(Y-)2 – y2] (1−ξ)}dy.              (8) 
За допомогою (6) і (8) обчислюємо уявну та дійс-
ну частини масового оператора для фіксованої 

температури, але для різних значень частоти, а 
потім за допомогою (1) розраховуємо форму сму-
ги екситонного поглинання світла шаруватим 
кристалом для різних типів дисперсії низькоенер-
гетичного оптичного фонона. Як напівпровідник 
будемо розглядати кристал типу PbJ2, в якому 
реалізуються різні гілки дисперсійної залежності 
НОФ і який має такі характерні параметри: L= 
=104 см-1, T0=0,2, f0=0,4, me=1,4m, mh=0,8m, aex= 
30Å, параметр гратки a=5,6Å. Обчислення про-
водимо при температурі кристала θ=0,012, нульо-
вій енергії фонона ν0=0,012 для різних дисперсій 
фонона ξ1= 0,006, ξ2= 0, ξ3= −0,006. 

Аналізуючи (1), можна стверджувати, що ек-
ситонна смуга поглинання розташована в обла-
сті дна екситонної зони Е0 і зсунута на величи-
ну ∆ в бік менших енергій. Це означає, що за-
тухання екситона в цій області згідно з (5) зу-
мовлене лише процесами розсіяння екситонів 
із знищенням фонона, тобто величиною Y+ (Y+≠0 
для w>-νο, а Y− ≠ 0 для w>ν0). Звідси випливає, 
що у випадку від'ємної дисперсії фонона (ξ>0) 
збільшення ξ приводить до зменшення затухан-
ня Г(w). Висота ж максимуму смуги поглинання 
(яка, згідно з (1), визначається Kmax≈1/Г(wmax), 
тобто значенням Г) повинна при цьому зростати. 
І навпаки, для додатної дисперсії (ξ<0) зростання 
"ширини" фононної зони приводить до збільшен-
ня величини затухання екситона, що й зумовлює 
зменшення висоти піка поглинання. Це підтвер-
джують і результати розрахунку форми смуги 
поглинання, які наведено на рис.1, 2 для різних 
законів дисперсії оптичного фонона. У випадку 
бездисперсійного оптичного фонона (ξ=0) крива 
екситонного поглинання світла зображається 
(суцільна крива на рисунках) дзвоноподібною 
кривою зі слабо вираженою короткохвильовою 
асиметрією, праве крило якої затягнуте у бік 
більших енергій (хрестиком зображено півшири-
ну кривої). Для від'ємної дисперсії (ξ=0,006) крива 
екситонного поглинання (пунктирна крива на 
рис.1), окрім збільшення висоти піка поглинан-
ня, ще й зсувається в бік менших енергій. Зсув 
максимуму вліво приводить до зменшення пів-
ширини смуги поглинання і підсилює її право-
сторонню (коротко-хвильову) асиметрію. 

Зовсім інша динаміка формування смуги по-
глинання у випадку розсіяння екситона на оптич-
них фононах з додатною дисперсією фонона. На 
рис.2 наведено криву (пунктиром) екситонного 
поглинання для ξ= −0,006, з якої видно, що зміна 
знака дисперсії фонона приводить до зменшення  
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Рис. 1. Крива екситонного поглинання світла, для 
різних дисперсій фонона: суцільна крива – ξ=0, 
пунктир – ξ=0,006. 

максимуму поглинання, його зсуву у бік більших 
енергій, зростання напівширни смуги поглинан-
ня та зміни знака асиметрії кривої (тепер більш 
витягнутим стає ліве, довгохвильове,  крило). 

Отже, НОФ у шаруватих кристалах істотно 
впливають на формування екситонної смуги по-
глинання світла. Оскільки величина затухання 
екситонного збудження визначається і величиною 
енергії оптичного фонона, то у випадку від'ємної 
дисперсії фонона збільшення ξ приводить до 
зменшення затухання Г(w), величина ж максиму-
му смуги поглинання при цьому збільшується. 
Навпаки, для додатної дисперсії зростання "ши-
рини" фононної зони приводить до збільшення 
величини затухання екситона, що й зумовлює 
зменшення висоти піка поглинання. 

Зменшення "ширини" фононної зони оптично-
го фонона у випадку ξ>0, окрім збільшення висо-
ти піка поглинання, ще й зсуває його в бік менших 
енергій. Цей рух піка вліво зумовлює зменшення 
півширини смуги поглинання і підсилює її право-
сторонню (короткохвильову) асиметрію. Зміна 
ж знака дисперсії фонона приводить до змен- 
шення максимуму поглинання (що й очікува-
лось), зсуву його в бік більших енергій, збіль-
шення напівширни кривої поглинання та зміни 
знака асиметрії кривої (тепер більш витягнутим 
стає ліве, довгохвильове крило). 

 

Рис. 2. Крива екситонного поглинання світла для 
різних дисперсій фонона: суцільна крива – ξ=0, 
пунктир – ξ=–0,006. 
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МАГНІТО-ОПТИЧНА  ДИНАМІКА  ЕКСИТОНІВ  ВАНЬЄ   

Побудовано теорію екситонного поглинання світла в неорганічних напівпровідниках з довіль-
ним числом рівнів воднево-подібної екситонної серії. Детально проаналізовано специфіку по-
ведінки функції форми екситонного поглинання для багаторівневої серії екситона. Досліджено 
вплив слабкого магнітного поля на енергетичне положення рівнів екситонного збудження. По-
казано, що магнітооптичні методи дозволяють виділити із неструктуризованого короткохви-
льового крила екситонної смуги довільний номер серії екситонного поглинання. 

А theory of exciton light absorption in inorganic semiconductors with an arbitrary number of hydro-
gen-like exciton series levels has been suggested. The specific character of the behaviour of the exci-
ton-phonon interaction function for different levels of the series in the whole region of the phonon 
quasimomentum variation has been analyzed in detail. The influence of the weak magnetic field on 
the energy position of the exciton excitation levels has been investigated. It is shown that there ia a 
full correlation between the bands of magneto-optical and exciton absorption. 

Важливим джерелом інформації про елекрон-
ні стани напівпровідникових кристалів служать 
оптичні спектри екситонів. Дослідження екси-
тонної смуги поглинання дає можливість вияви-
ти не тільки енергетичну структуру напівпрові-
дника, але й вивчити специфіку релаксаційних 
процесів, які відповідають за зміщення і розши-
рення смуги екситонного поглинання. І тут на 
першому місці стоїть екситон-фононна взаємодія, 
яка відповідає за форму і температурну транс-
формацію кривих поглинання. На сьогодні прак-
тично повністю вивчено, як теоретично, так і екс-
периментально, функцію форми й основні харак-
теристики ізольованих смуг екситонного погли-
нання [1]. Проте для більшості неорганічних на-
півпровідників екситонне збудження характери-
зується водневоподібною енергетичною серією. 
Причому кількість екситонних підзон, які про-
являють себе в смузі поглинання, різна як для різ-
них кристалів (наприклад, сім для CdS [2], чоти-
ри для Cu2O [3], три для CdS[4]) так і для різних 
серій одного кристала (шість в серії А та чотири 
в серії В для кристалу MоS2 [5]). З іншого боку, 
експериментальні дослідження ускладнюються 
тим фактом, що частотна область екситонного 
спектра накладається на довгохвильовий край 
смуги фундаментального поглинання напівпрові-
дника. Це істотно обмежує можливості детально-
го дослідження екситонної серії, бо звужує їх пе-
реважно до одного-двох екситонних піків. На 

сьогодні найбільш признаним методом отриман-
ня достовірної інформації зонної структури на-
півпровідників є магнітооптика. В [6] вказано на 
можливість точної реставрації екситонної смуги 
поглинання за допомогою зовнішнього магнітно-
го поля. Магнітне поле може виконувати роль ку-
рсора, який виводить оптичні спектри екситона із 
засміченої шумами частотної зони. Можливість 
магнітної трансляції екситонного спектру дозво-
ляє провести дослідження більш високих ексито-
но-рівнів, які в звичайних експериментах себе не 
проявляють. В запропонованій роботі зроблено 
розрахунок функції екситон-фононної взаємодії 
для перших трьох рівнів водневоподібної екси-
тонної серії. Проаналізовано специфіку функції 
зв'язку у всій області зміни квазіімпульсу. В ро-
боті також досліджується вплив слабкого маг-
нітного поля на енергетичне положення рівнів 
екситонної серії. Проведено обчислення спект-
рів магнітопоглинання кристала МоS2 і проана-
лізовано динаміку зміщення перших шести рівнів 
екситонної смуги поглинання. 

Взаємодія серіальних екситонів з оптич-
ними фононами 

В переважній більшості неорганічних напів-
провідників електрон із зони провідності та дір-
ка валентної зони за рахунок кулонівської взає-
модії утворюють безструмове збудження крис-
тала, так званий екситон, енергія якого характе-
ризується водневоподібною енергетичною серією: 
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де Eg – ширина забороненої зони кристала, R – 
екситонний Рідберг, n=1, 2, 3 – номер рівня екси-
тонної серії, L – ширина окремої екситонної зо-
ни, k

r
 – квазімпульс екситона, ar  – постійна грат-

ки кристала. 
Очевидно, що екситонні збудження кристала 

відрізняються не тільки енергією, але й хвильо-
вою функцією внутрішнього стану екситона, яка 
різна для різних енергетичних рівнів водневопо-
дібної серії. А це означає, що й характер взаємо-
дії екситона з коливаннями гратки кристала бу-
де змінюватися зі зміною номера екситонного 
рівня. Традиційно енергію взаємодії екситонів з 
гратковими фононами визначають як різницю 
взаємодії окремо електрона (е) і дірки (h) з коли-
ваннями атомів гратки кристала. В цьому набли-
женні функція взаємодії носія заряду j(e, h) з фо-
ноном S-ї гілки та квазіімпульсом qr  може бути 
записана [7]: 
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Тут sjf – параметр, який характеризує інтенсив-
ність взаємодії заряду j з фононом, а njI  – інтег-
ральна функція типу 
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У цьому виразі mj – маса носія заряду j, а nϕ – 
ортонормована функція внутрішнього стану ек-
ситона з радіусом aeh та масою m (тотожні з хви-
льовими функціями атома водню), величина якої 
визначається значенням полінома Лагера L(k): 
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Підставивши (4) в (3) можна обчислити ін-
тегральну функцію njI  для довільного поряд-
кового номера. Наприклад, для перших трьох 
екситонних рівнів n=3 нами проведено обчис-
лення для кристалів CdS та PbJ2 [8]. Обмежи-
мось розглядом процесів розсіяння екситонів 

на оптичних фононах з енергією 0Ω  та констан-
тою зв'язку f0, отримаємо для функції екситон-
фононної взаємодії вираз:  
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Результати розрахунку показують, що в залеж-
ності in(y) існують два екстремуми: головний пік 
та ледь виражений супутник (висота якого на по-
рядок менша), а також, що значення i0 значно 
відрізняються від i1 у всій області зміни квазіім-
пульсу. З ростом номера екситонного рівня мак-
симум екситон-фононної взаємодії зсувається у 
бік менших значень квазіімпульсу фонона. При 
цьому висота головного піка дзвоноподібної функ-
ції зв'язку зменшується з істотним зменшенням 
напівширини кривої. Це свідчить, що збільшен-
ня номера енергетичного екситонного рівня ве-
де до різкого зменшення часу життя екситон-
ного збудження. Порівнюючи поведінку функ-
ції зв'язку з фононом для екситона третього рівня 
в різних кристалах можна стверджувати, що в 
CdS він себе ще може яскраво проявити в смузі 
поглинання, а для кристала PbI2 його спостере-
ження під сумнівом, оскільки час його життя буде 
порядку радіаційної ширини рівня (отже, смуга 
із n=3 екситонного поглинання потоне в шумо-
вому фоні кристала). 

Водневоподібна серія екситонних смуг 
При дослідженні екситонного поглинання в 

неорганічних напівпровідниках необхідно враху-
вати, що взаємодія екситона з полем світлової 
хвилі теж залежить від номера екситонної серії 

2/2
0 nTDn π= . А тому частотний розподіл коефі-

цієнта екситонного поглинання світла в нашому 
випадку запишеться: 

≡
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Тут T0 – матричний елемент екситон екситон-
фотонної взаємодії; S(ω) – функція форми екси-
тонного поглинання кристала в цілому; nα  фор-
ма n–ї екситонної смуги поглинання, nΓ та n∆  
описують, відповідно, затухання та зміщення n-
го екситонного рівня за рахунок взаємодії з фо-
нонами. Ці величини описуються уявною і ре-
альною складовими масового оператора екси-
тон-фононної системи [7]: 
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де qν  – числа заповнення фононів з енергією qΩ  
при температурі T: 
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Надалі відлік енергії екситонного збудження 
будемо проводити від найнижчого екситонного 
рівня REE g −=0 : 

222
0 /)1()( nnRLyEyEn −++= .          (9) 

Окрім того, всі енергетичні величини будемо ви-
ражати в одиницях ширини екситонної зони L 
( LTkLRRL B=θ=Ω≡Ω ,/,/00  і т.д.). Введемо 
позначення LEw /)( 0−ω= , перейдемо в (10) від 
суми по квазіімпульсу q до інтегрування по ве-
личині y, а також використовуємо тотожність 

)(1)( 1 xi
x

Pix πδ−≡η+ − . Тоді для уявної й реальної 

частини масового оператора екситонів, що взає-
модіють з оптичним фононам 0Ω , отримаємо: 
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Індекс Р означає, що інтеграл береться в сенсі 
головного значення. 

Проведемо обчислення уявної та реальної час-
тин масового оператора для параметрів кристала 
MoS2 (R=0,04 [5]), вибравши енергію оптичного 
фонона 0Ω =0,012 L і константу екситон-фонон-
ного зв'язку f0 =0,5. На рис.1 наведено залеж-
ність коефіцієнта екситонного поглинання крис-
тала в цілому (суцільна) і функцію форми екси-
тонних смуг n = 2, 3, 4, 5, 6 (пунктирна крива) 
для різних температур T=77 K (θ=0,0054) тa 
T=170 K (θ=0,012). Екситонна смуга з n=1 на 
частоті 10 ∆−=ω E  на сьогоднішній день достат-
ньо вивчена і в роботі не обговорюється. Як пока-
зують результати наших обчислень, прояв смуг 

поглинання екситонної серії залежить від темпе-
ратури кристала. Збільшення температури зумов-
лює розширення індивідуальних смуг екситонної 
серії з одночасним зменшенням піка поглинання 
даної екситонної лінії. Окрім того, відбувається 
зміщення спектра поглинання в низькочастотну 
область, при цьому величина зсуву практично 
однакова ( 0018,0)( ≈ω∆ tn ) для кожної лінії екси-
тонної серії. Як свідчать результати наших обчис-
лень, чим вища температура кристала, тим гірша 
структурованість коефіцієнта поглинання світла і 
тим більше компонент екситонної серії з високо-
енергетичного боку спектра щезає у загальному 
фоновому поглинанні. З рис. 1 видно, що при 
Т=77 К досить добре виявляють себе всі екси-
тонні рівні серії, за винятком шостого (реальне 
його положення і висота піка поглинання вже 
не відповідають передбачуваним значенням). При 
Т=170 К закон серіальності зберігається лише для 
перших трьох рівнів серії (n=1, 2, 3) решта ж 
потопає у слабоструктурованій широкій смузі G. 
Отже, зменшення температури кристала сприяє 
спостереженню все більшої кількості смуг екси-
тонної серії. 

Рис.1. Частотний розподіл коефіцієнта екситонного 
поглинання для різних температур. Функція форми 
екситонних смуг n=2, 3, 4, 5, 6 (пунктир). 
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Враховуючи, що )( max
1

max ωΓ≈ −K , то оче-
видним є також і те, що кількість екситонних 
смуг серії, які вдається експериментально заре-
єструвати, прямо пов'язано з константою ек-
ситон-фононної взаємодії f0. Чим менша вели-
чина зв'язку екситона з фононом, тим вище ек-
ситонний пік поглинання і тим більше екситонних 
компонент серії виринає з фонового поглинання 
даного кристала. З іншого боку, результати на-
ших обчислень підтверджують і той факт, що 
взаємоперекриття індивідуальних смуг екси-
тонного поглинання може зумовлювати пору-
шення реальної серіальності екситонних рівнів. 
Так, при Т=77 К реальна відстань між шостим і 
п'ятим піком ( 65ω∆ ) менша від розрахункової 
на 20%. 
Напівпровідник у слабкому магнітному полі 
Температура не єдиний фактор впливу на ди-

наміку формування смуги екситонного поглинан-
ня. Розглянемо поведінку енергетичних рівнів 
екситонної серії напівпровідників під дією зов-
нішнього слабкого магнітного поля. Найважли-
вішим ефектом такої взаємодії є наявність діама-
гнітного енергетичного зсуву екситонної лінії, ве-
личина якого пропорційна квадрату напружено-
сті магнітного поля 2HEex

r
δ=∆ [5]. Слід зазна-

чити, що у випадку напівпровідників з гексагона-
льною граткою у цій залежності можлива поява 
і доданків, лінійних по магнітному полю [2]. Ве-
личина ж константи діамагнітного зміщення ек-
ситонної лінії δ  пропорційна квадрату екситон-
ного радіуса, який, у свою чергу, залежить від 
номера екситонного рівня exn anr 2= [7]. Таким 
чином, енергія екситонної серії для кубічного 
напівпровідника з параболічною зоною в слаб-
кому магнітному полі буде описуватись такою 
функцією [6]: 

hn
n

nRyEhyEn
4

2

22
0

1),( +−++= .      (11) 

Всі енергетичні величини записано в одиницях 
ширини екситонної зони, а величина LHh 2δ= , 

де µ=δ 42
exae . Очевидно, що залежність енер-

гії екситона від напруженості магнітного поля 
зумовлює залежність масового оператора екситон-
фононної системи від поля і відповідно зміну ча-
стотного розподілу екситонного поглинання сві-
тла із зміною величини напруженості магнітного 
поля. Для кристалів MoS2 розраховано коефіці-
єнт екситонного поглинання для σ=0,02 см-1Тл-2. 

На рис.2 наведено залежність )(ωαn  та )(ωS  при 
температурі Т=170 К та Н 2=5Тл-2. 

Порівнюючи з вихідними даними (рис. 1), ба-
чимо, що магнітне поле зумовлює структуриза-
цію смуги G і наближає її до теоретично передба-
чуваного вигляду спектра екситонного поглинан-
ня. Нерівномірне зміщення екситонних рівнів зі 
зміною величини магнітного поля приводить до 
своєрідного розсування індивідуальних екситон-
них смуг і зменшення деформаційного ефекту 
їхнього перекриття. Оскільки діамагнітний зсув 
пропорційний номеру екситонного рівня, то чим 
вище рівень, тим більшого енергетичного змі-
щення він зазнає. Це спричинює те, що із загаль-
ного фонового поглинання спочатку висуваються 
смуги поглинання з більшим номером енергетич-
ної серії. Як випливає з наших результатів (рис. 3) 
магнітне поле ≥H 2 Тл зумовлює практично 
вже повне виокремлення n=6 із загального фоно-
вого спектра поглинання. Очевидно, що подальше 
збільшення величини напруженості магнітного 
поля дозволить отримати повністю ізольовани-
ми всі смуги поглинання даної екситонної серії, а 
отже, і повну інформацію щодо їх реального 
положення, максимуму, півширини та асимет-
рії кривої поглинання. 

Безперечно, що метод магніто-оптичного зон-
дування екситонних спектрів має значні переваги 
перед термооптичним методом. Річ в тому, що 
зміна температури не зачіпає відносного взаємо-
розташування екситонних смуг, але істотно впли-
ває на їхню функцію форми, змінюючи її півши-
рину та висоту піка поглинання. Із зменшенням 
температури піки стають вищими і вужчми. В той 
час, як манітне поле приводить лише до знач-
ного зміщення екситонних ліній поглинання у  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Коефіцієнт екситонного поглинання світла. 
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Рис. 3. Залежність діамагнітного зсуву від номера 
екситонної серії. 

 
високоенергетичну область спектра. Це і зумо-
влює піднімання піків над фононною безструк-
турною смугою G при зміні температури або їх 
виповзання із смуги G при зміні магнітного по-
ля. Цей ефект незаперечно демонструє рис. 4, 
на якому наведено графік залежності діамагніт-
ного зсуву рівнів екситонної серії =∆ )(HEex  
= )0,(),( yEHyE nn −  починаючи з третього. На 
цьому ж рисунку заштриховано енергетичну об-
ласть існування неструктурованої смуги G при 
Н=0 і температурі 170 К (рис.2). Видно, що 
швидкість виходу із заштрихованої області різна  

та істотно залежить від номера енергетичного 
рівня екситонної серії. Так, наприклад, для по-
вної ідентифікації смуги n=6 достатньо накласти 
зовнішнє магнітне поле з величиною напруже-
ності Н≥ 2 Тл. Водночас для однозначної інтер-
претації екситонної смуги n=4 вже магнітне по-
ле з Н≥ 4 Тл.  
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СПЕКТРАЛЬНА  ЗАЛЕЖНІСТЬ  ОПТИЧНОЇ  ГУСТИНИ,  ОБ’ЄМНА  
І  БАР’ЄРНА  ФОТОЕРС  ВАРИЗОННИХ  СТРУКТУР  CdHgTe 

Розраховані оптична густина, локальний коефіцієнт поглинання та спектральна залежність 
варизонної і бар'єрної фотоерс для варизонних структур CdHgTe з різним композиційним про-
філем.  

It has been calculated the optical density, local absorption coefficient and spectral dependence of 
graded-gap and barrier photoelectromotive force for graded-gap CdHgTe structures with different 
composition profile.  

Через свою природу варизонні структури не 
можуть характеризуватися фіксованим коефіці-
єнтом поглинання. Відповідною інтегральною ха-
рактеристикою поглинання світла може служити 
оптична густина D: 

∫ να=
0

0
,),(

l
dllhD   (1) 

де α(hν, l) – локальний коефіцієнт поглинання в 
точці l структури. 

При цьому передбачається, що цей коефіцієнт 
в точці l структури, де склад розчину x, дорівнює 
коефіцієнту поглинання однорідного зразка скла-
ду х: α(hν, Eg). 

Для прямозонних твердих розчинів з ростом 
енергії фотонів hν коефіцієнт поглинання α(hν) 
зростає спочатку експоненціально згідно з прави-
лом Урбаха [1], а потім за законом 

α2 ~ (hν - Eg).                       (2) 
Тому локальний коефіцієнт поглинання можна 
записати у вигляді: 
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;  при
)(

0
2/1

0

gg

g
g

Eh  Ehx

Eh
EhS

e      (3) 

де α0, S, x – параметри, які не залежать від hν і Eg. 
Якщо вважати в першому наближенні Eg(l)~l, 

тобто композиційний профіль структури ліній-
ний, то після підстановки (3) в (1) і інтегрування, 
отримаємо: 
а) в області енергій фотонів hν≤En,  де En=Eg min 

,)(00 ν−−
∆
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= hESe
ES
l

D n
g

               (4) 

б) при En ≤ hν ≤ E0,  де E0 = Eg mах: 
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тут ∆Eg = E0 - En = Eg mах - Eg mіn. 
При hν=En оптична густина шару становить 

( ) ,00

g
n ES

l
EhD

∆
α

==ν що в S∆Eg разів менше, ніж 

у однорідного зразка тієї ж товщини l0, що й шар, 
для якого E0=En. У випадку CdHgTe S∆Eg ≈102. 
Отже, визначення оптичної ширини забороненої 
зони En по краю поглинання, тобто графіку T(hν), 
як це робиться для однорідних зразків, у випад-
ку варизонних структур неправомірно. 

Реально структури CdHgTe мають компози-
ційний профіль, близький до експоненціального, 

так що .
0

exp~ 









β−

l
lEg  В цьому випадку, знову 

з підстановкою (3), інтегрування дає: 
а) в області hν≤En 

,)(00 ν−−
∆β

α
≈ hESe

ES
l

D n
g

           (6) 

б) в області En ≤ hν ≤ E0 



Я.І. Кушнір, З.І. Захарук, О.Б. Мартинюк, А.І. Раренко, О.Л. Тарко 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 112. Фізика.Електроніка. 64

















+δ−

α
−

δα
χ

+
β

α
= )(ln1

00

00 gxgg
l

D  

( ) ,11ln1















+++

Sg
Sg                   (7) 

при g=hν–En+δ, 
1−

∆
=δ

βE

Eg . Оскільки β>3, то δ<<1. 

На рис.1, 2 показані спектральні залежності 
коефіцієнта пропускання і оптичної густини вари-
зонних структур. Всі криві добре апроксимують-
ся залежностями (6, 7). 

Як зазначалось вище, при певних умовах мо-
жуть бути вирощені варизонні структури CdHgTe, 
у яких поверхневий шар являє собою чистий 
HgTe. Цей шар може бути досить тонким, що дає 
можливість вимірювати його оптичні параметри.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Спектральні характеристики оптичного про-
пускання ВЗС CdHgTe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Спектральні залежності оптичної густини 
ВЗС CdHgTe. 

Тоді з порівняння експериментальної і розрахун-
кової спектральної залежності оптичної густини 
варизонної структури із заздалегідь визначеним 
композиційним профілем можна в першому на-
ближенні оцінити величину коефіцієнта погли-
нання напівметалу в різних спектральних діапа-
зонах. В наших дослідах отримані такі дані для 
αHgTe: 

0,4 еВ – 7⋅103 см-1; 
0,3 еВ – 5⋅103 см-1; 
0,25 еВ – 4⋅103 см-1, 

що добре узгоджується з раніше опублікованими 
величинами в роботі [2]. 

Поглинання на вільних носіях мало характер 
D~λr, де r=0,85÷1,1 (рис.3). Стехіометричним 
відпалом у парах ртуті вдалося звести цей вид 
поглинання до величини, якою можна знехтувати. 

Як відомо [1], у варизонних структурах, завдя-
ки вбудованому варизонному полю 

dl
ldE

e
E vc

pn
)(1 ,

, = ,                   (8) 

може спостерігатися при їх опроміненні виник-
нення варизонної (об'ємної) фотоерс. При висо-
кому рівні збудження ∆n=∆p>>n,p варизонна 
фотоерс дорівнює [1]: 

,
1

1
+

∆−=
b

bE
e

U gB                 (9) 

де b=Un/Up. Якщо b>>1, що характерно для твер-
дих розчинів CdxHg1-xTe, то ця фотоерс макси-
мальна: 

.1
gB E

e
U ∆−=                     (10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Спектральні характеристики оптичного про-
пускання (1) і оптичної густини (3) ВЗС CdHgTe 
до відпалу і її пропускання після відпалу у парах 
ртуті (2). 
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При низькому рівні збудження (∆n<<n) i при умо-
ві ∆n(l)≈const: 

,
1

σ
σ∆

∆−= gB E
e

U                   (11) 

де ∆σ і σ – приріст і величина електропровідно-
сті відповідно. У зв'язку з відсутністю бар'єра 
для основних носіїв величина UВ при малих рів-
нях збудження невелика. 

На рис. 4 показані спектральні характеристики 
фотовідповіді трьох структур, які відрізняються 
товщиною. Структура №1 мала товщину 4 мкм, 
таким чином виконувалась умова [3] L+>l0, де ди-
фузійно-дрейфова довжина L+ визначається фор-
мулою [1]: 

kT
g

LLLLLL
ε∆

=εε+ε+=+ 2;
2
12

4
12 ,   (12) 

L – дифузійна довжина. 
ВАХ структури була лінійною, максимум кри-

вої відповідає hν≈1,56 еВ, що свідчить про вари-
зонне походження фотоерс [1]. Дві інші структу-
ри мали товщини 7 мкм і 20 мкм, умова L+>l0 не 
виконується, що ясно відображається на спект-
ральній залежності фотоерс та її амплітуді. Ма-
ксимуми зміщуються в область менших енергій 
фотонів. 

На рис.5 показані спектральні характеристи-
ки фотоерс поверхнево-бар'єрної структури, в 
якій бар'єр сформований на широкозонній облас-
ті шару. Бар'єрна і варизонна фотоерс мали різ-
ні знаки, що дозволило виділити сигнали, які 
належали різним спектральним діапазонам. Якщо 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Спектральні характеристики фотоструму ВЗС 
CdHgTe з товщинами: 4 мкм (1), 7мкм (2), 20 мкм (3). 

бар'єр сформований на вузькозонній поверхні 
структури, то при умові, що l0 ~ L+ + w (w – ши-
рина шару об'ємного заряду), можлива реєстра-
ція суми бар'єрної та об'ємної фотоерс (рис.6). 

Теорія і практика показують [4-7, 1], що при 
виконанні умови L+ +w<l0 спектральна харак-
теристика фотоерс поверхнево-бар'єрної струк-
тури буде вузькозонною (селективною), а у ви-
падку L+ +w>l0 – широкосмуговою. 

На рис.7 показані спектральні характеристи-
ки двох структур CdHgTe, легованих In, бар'єр 
на вузькозонній частині яких сформований з до-
помогою хімічного осадження золота. Товщини 
структур складали 5 мкм та 90 мкм. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Спектральна залежність фотоерс системи 
Al-p-ВЗС CdHgTe (:Sb) з широкозонною поверх-
нею. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6. Спектральна характеристика фотоструму ВЗС 
CdHgTe з випростовуючим контактом на вузько-
зонній поверхні з х=0,27. Товщина ВЗС – 9мкм. 
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Рис.7. Широкосмуговий (1) і селективний (2) фото-
приймачі на основі ВЗС CdHgTe із поверхневим 
складом 0,33. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8. Залежність фотоерс координатно чутливого 
фотоприймача на основі ВЗС CdHgTe від зміщення 
світлової плями для конструкцій з центральним (1) 
і смуговим (2) контактами. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Фотоерс, що збуджується лазерним (темні 
точки) та електронним променем (світлі точки) на 
поверхні варизонного координатно-чутливого фо-
топриймача з дефектами структури. 

Шляхом формування одного чи двох випрям-
ляючих контактів на вузькозонній поверхні струк-
тури, як показано на рис.8, були отримані коор-
динатно-чутливі фотоприймачі. Залежність фо-
тоерс від зміщення променя Uф близька до екс-
поненційної (рис.8). Помічено, що чим менш 
досконалі кристали CdTe, з яких виготовлена 
підкладка, тим більше особливостей вміщувала 
функція Uф, причому незалежно від способу збу-
дження – сфокусованим променем лазера з λ= 
=0,63 чи електронним променем з енергією 
електронів 20 кеВ (рис.9). 

Отже варизонні структури не можуть характе-
ризуватися визначеним коефіцієнтом поглинання 
ви-промінювання, тому відповідною інтегральною 
характеристикою цього поглинання служить оп-
тична густина. Розраховані залежності оптичної 
густини варизонних структур у загальному ви-
гляді від їх товщини і композиційного профілю. 
Знайдено співпадання розрахованих і експеримен-
тальних залежностей коефіцієнта пропускання, 
оптичної густини варизонної і бар'єрної фото-
ерс для CdHgTe–ВЗС. 
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ВАТ ''ЦКБ Ритм'', Чернівці 

УСТАНОВКА  ДЛЯ  ВИМІРЮВАННЯ  ДИНАМІЧНОГО   
ДІАПАЗОНУ  ФОТОПРИЙМАЧІВ  

Установка для вимірювання динамічного діапазону фотоприймачів є універсальною, з широ-
ким діапазоном зміни освітленості, високоточною і стабільною в часі установкою і призначена 
для вимірювання фотоелектричних параметрів фотоприймачів. 

Installation for measuring a dynamic range of photodetectors is the universal, with a wide range of 
change of illumination intensity, precision and time stable installation and intended for measuring 
photoelectric parameters of photodetectors. 

Діапазон значень вимірюваної величини, в 
межах якого може працювати фотоприймач, нази-
вають динамічним діапазоном. У такому діапазоні 
можна говорити про нелінійність енергетичної 
характеристики приймача випромінювання, тобто 
про пропорційну залежність між величиною па-
даючого на приймач світлового потоку і рівнем 
реакції – фотовідповіддю. 

Всі методи перевірки нелінійності різняться 
між собою способом створення та вимірювання 
освітленості у площині фоточутливого елемента 
приймача випромінювання. Сьогодні на практи-
ці використовують такі методи: 
– динамічний; 
– використання послаблювачів; 
– використання закону обернених квадратів 

відстаней; 
– зміни фонових характеристик чутливості  

фотоприймача; 
– додавання світла за допомогою діафрагм 

з різними отворами; 
– додаткового світла. 
Кожен з цих методів має переваги і недоліки, 

проте найбільш точним і універсальним методом 
вимірювання нелінійності фотоприймача (ФП) 
є метод додаткового світла. Перевага його в тому, 
що він може бути реалізований за допомогою до-
сить простих пристроїв, які використовуються в 
одно- або двопроменевих схемах вимірювань. 

Оптична схема 
Конструкція освітлювача методу додаткового 

світла являє собою два канали, в кожному з яких 
розміщені: 

- джерело випромінювання – лампа розжарю-
вання; 

- оптична система – світлосильний фото-
об'єктив; 

- ослаблювач оптичного потоку касета або  
турель з світлофільтрами; 

- непрозорий екран. 
Оптична схема освітлювача зображена на рис.1. 

З урахуванням розмірів фоточутливих елемен-
тів фотоприймачів та розмірів тіла розжарювання 
ламп, оптичну схему було побудовано так, що 
збільшення системи дорівнює 1. Виходячи із 
законів геометричної оптики, для отримання зо-
браження предмета зі збільшенням, що дорівнює 
1, площини предметів (джерел випромінювання) 
та їх зображень (площина фоточутливого елемен-
та) повинні розміщуватися в подвійному фокусі 
оптичної системи. Саме це геометричне розмі-
щення елементів оптичної схеми використовуєть-
ся для фотометричного розрахунку та розрахунку 
конструктивних елементів і деталей установки. 

Рис.1. Оптична схема освітлювача: джерело випро-
мінювання (1,1'), фотооб'єктив (2,2'), касета (ту-
рель) з світлофільтрами (3,3'), екран (4,4'), фото-
приймач (5). 
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Вибір джерела випромінювання 
Як джерела випромінювання, які б забезпечу-

вали високі світлопередачу і стабільність потоку 
випромінювання, зміну в широкому діапазоні 
освітленості фоточутливого елемента ФП і мали 
певний спектральний склад, розглядалися моделі 
абсолютно чорного тіла (АЧТ), лампи розжарю-
вання і галогенні лампи. 

Моделі АЧТ використовуються в апаратурі 
контролю ФП середнього і дальнього інфрачер-
воного діапазонів. Для ФП чутливих у ближній 
ІЧ-області (1…3 мкм), потрібні АЧТ з темпера-
турою порожнини до 3000 К, а для приймачів 
видимого і ультрафіолетового діапазонів тем-
пература повинна бути ще вищою. Такі чорні 
тіла існують, проте це досить складні унікальні 
випромінювачі, які використовуються як еталони. 

Завдяки простоті виготовлення і експлуатації, 
більш широке використання набули лампи розжа-
рювання і використовуються вони досить давно. 
Промисловість випускає велику номенклатуру 
ламп розжарювання, проте для використання в 
установці для вимірювання нелінійності енерге-
тичної характеристики їх кількість менша. Най-
більш розповсюджені у вимірювальній техніці 
лампи з суцільним тілом розжарювання – тілом 
у вигляді стрічки, з тілом розжарювання у вигляді 
спіралей різної конфігурації, а також спеціальні 
світловимірювальні лампи. Проте конструктивні 
особливості цих ламп ускладнюють їх застосу-
вання. 

На сьогодні налагоджено широкий випуск 
галогенних ламп, які мають певні переваги перед 
звичайними лампами розжарювання. Вони більш 
економічні, мають більшу світловіддачу завдяки 
більш високій температурі тіла розжарювання, 
а також кварцову колбу, що дозволяє використо-
вувати випромінювання лампи у більш широко-
му спектральному діапазоні. 

Проте використання галогенних ламп як засо-
бів вимірювання обмежене, оскільки не має пові-
рочної схеми, за якою можна проводити атеста-
цію на відповідність якому-небудь стандартному 
режимові роботи. Справа в тому, що градуювати 
ці лампи на кольорову температуру стандартного 
джерела типу А (Т=2850 К) нераціонально, бо 
вони ефективно працюють при температурах 
вище 3000 К. Крім цього, вони споживають ве-
ликі струми і питання їх стабілізації у відповід-
ності до вимог стандартів досить складне. 

На випадок, коли спектральний склад потоку 
випромінювання не позначається на точності 
вимірювання параметрів чи характеристик ФП 

(вимірювання динамічного діапазону саме таке), 
то галогенні лампи підходять найкраще. Для на-
шої установки ми вибрали галогенну лампу типу 
КГМ24-150 з такими параметрами: P=150 Вт, 
U=24 B, Ф=5000 лм, тіло розжарювання – спіраль 
прямокутної форми 2,9×5,8 мм. 

Вибір об'єктива 
В залежності від призначення, вимоги до опти-

ки, що входить до складу засобів вимірювання, 
можуть варіюватися або частково змінюватись, 
але будь-яка оптична схема повинна забезпечувати 
мінімальні втрати у робочому спектральному 
діапазоні і мінімальні спотворення у полі зору, 
стабільність оптичних параметрів в усьому діа-
пазоні змін навколишніх умов, при яких вона 
експлуатується. Оптика, що використовується 
в установці для вимірювання динамічного діапа-
зону, крім цього, повинна забезпечувати високу 
світлосилу, тобто створювати високу освітленість 
зображення. 

В результаті пошуку [1-4] було вибрано фото-
об'єктив "Юпітер-3". Його основні параметри: 
фокусна відстань f=52 мм, відносний отвір – 1:1,5, 
світловий діаметр – 34,3 мм, кутове поле зору – 
45°, коефіцієнт світлопропускання – більше 0,8, 
світлосила – надсвітлосильний. 

Вибір світлофільтрів 
Фільтри в складі освітлювальних пристроїв 

виконують одне з двох завдань: змінюють рівень 
потоку випромінювання, направленого на фото-
приймач, без зміни його спектрального складу 
або виділяють спектральний інтервал із загаль-
ного спектра випромінювання. 

Скло, що випускається промисловістю, забез-
печує регулювання потоку випромінювання в 
широкому діапазоні. Спектральні характеристики 
нейтрального скла наведені у каталозі [8] у вигля-
ді значень приведеного коефіцієнта поглинання 
для різних довжин хвиль. 

Приведений коефіцієнт поглинання Кλ – це 
оптична густина скла одиничної (1 мм) товщини, 
тобто 









τ

=
λ

λ
1lg1

l
K ,                        (1) 

де l – товщина скла (мм); τλ – коефіцієнт пропус-
кання скла товщиною l на довжині хвилі λ. Для 
розрахунку товщин нейтрального скла вибира-
ють певний його тип, проводять вимірювання 
коефіцієнта пропускання і за формулою (1) ви-
значають Кλ. Після визначення Кλ і при задано-
му τ розраховується товщина скла. Крім цього, 
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необхідно враховувати втрати світлового потоку 
при відбиванні на гранях фільтра. 

Для дискретної зміни потоку випромінювання 
в установці використовуються світлофільтри 
(в обох каналах) з такими параметрами: 

НС-9 з коефіцієнтом ослаблення Косл=10 разів 
і товщиною скла 1,8 мм; 

НС-9 з коефіцієнтом ослаблення Косл=100 
разів і товщиною скла 3,6 мм; 

НС-10 з коефіцієнтом ослаблення Косл=1000 
разів і товщиною скла 3,4 мм. 
Світлофільтри кріпляться на турелях. 

Потрібно зауважити, що турелі з нейтраль-
ними світлофільтрами встановлені під кутом до 
оптичної осі (в межах 20-30°) з тим, щоб змен-
шити вплив перевідбитого потоку на результат 
вимірювання. Так, при співвідношенні потоків у 
каналах 1:10, перевідбитий потік від потужнішого 
каналу додає до загальної похибки похибку при-
близно 1%. Враховуючи те, що основна відносна 
похибка вимірювання нелінійності енергетичної 
характеристики фотоприймача не повинна пере-
вищувати 1%, то похибка в 1% є досить суттєвим 
додатком до її загальної величини. 

Плавна зміна потоку випромінювання забез-
печується зміною режиму живлення джерел ви-
промінювання. 

Фотометричний розрахунок 
Оскільки величина освітленості в площині 

фоточутливого елемента фотоприймача має бути 
не меншою від величини 105 лк, допустимо про-
вести приблизний фотометричний розрахунок з 
метою визначення величини Еmax. 

У кожному із каналів освітлювача джерело 
випромінювання згідно з його паспортними да-
ними і ТУ (п. 2) в тілесному куті 4π стерадіан 
випромінює номінальний світловий потік Ф0= 
=5000 лм. Знаючи відстань від джерела випромі-
нювання до першої поверхні об'єктива (l=88,6 мм) 
і її світловий діаметр (34,3 мм), можна визначи-
ти тілесний кут випромінювання ω, в якому потік 
попадає в об'єктив (рис.2). 

Зв'язок між тілесним кутом ω та лінійним ку-
том α відомий: 

( ) )2/(sin4cos12 2 απ=α−π=ω . 
Значення )2/sin(α легко визначається з прямо-
кутного трикутника АВС – sin(α/2)=BC/AB= 
0,1930, тоді ω=4π(0,193)2=0,04⋅4π стерадіан. Ве-
личина світлового потоку в куті ω буде Фвх= 
=0,04⋅Ф0=0,04⋅5⋅103=2⋅102 лм 

Рис.2. Оптична схема для фотометричного розра-
хунку. 

З урахуванням ослаблення потоку у фото-
об'єктиві Фвих=Косл⋅Фвх=0,8⋅2⋅102=1,6⋅102 лм. 

Освітленість у площині фоточутливого еле-
мента ФД при засвітці потоком одного із каналів 
визначається за формулою 

фче

вих
S

E
Φ

= , 

де Sфче=1⋅10-4 м2 – площа фоточутливого еле-
мента, на який попадає потік. 

Враховуючи те, що освітлювач двоканальний, 
а промені падають на фоточутливий елемент під 
кутом не більше 60°, отримаємо 

лк106,1cos2 6

фче

вих ⋅=ϕ
Φ

=
S

E . 

Отже, приблизний фотометричний розрахунок 
показав теоретичну можливість отримати, при 
використанні вказаних оптичних елементів, до-
сить високу освітленість. 

Технічні характеристики освітлювача 
Структурна схема установки для вимірювання 

динамічного діапазону фотоприймачів наведена 
на рис.3. 

Рис. 3. Структурна схема установки для вимірю-
вання динамічного діапазону фотоприймачів: блок 
живлення освітлювача Б5-21 (1), ампервольтметр 
М2015 (2), освітлювач (3), фотоприймач (4), пере-
творювач струм-напруга ППТН-1 (5), вольтметр 
універсальний В7-23 (6). 
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Для визначання технічних характеристик уста-
новки використали стабільний у часі (нестабіль-
ність чутливості не перевищує 0,1%) і лінійний 
у широкому діапазоні зміни освітленості (нелі-
нійність чутливості не перевищує 0,1% при зміні 
освітленості від Фп до 108⋅Фп) фотоприймач типу 
ФД-288. 

На сьогодні виготовлений дослідний зразок 
установки. 
Таблиця 1. Результати досліджень технічних характерис-
тик установки. 

№ Найменування  
параметра 

Норма  
параметра 

Фактичне 
значення 

1 Максимальна освітленість 
у площині фоточутливого 
елемента 

1⋅105 лк 8⋅105 лк 

2 Ослаблення світлового 
потоку 1⋅107 разів 1⋅108 разів

3 Основна відносна похибка 
вимірювання динамічного 
діапазону 

1,0 % 0,3 % 

4 Напруга живлення уста-
новки 220 В, 50 Гц 

5 Габарити освітлювача 450×450×250 мм 
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АНІЗОТРОПІЯ  ПРУЖНОСТІ  І  МІКРОТВЕРДОСТІ 
МОНОКРИСТАЛІВ  ТВЕРДИХ  РОЗЧИНІВ  СИСТЕМИ  CdSb-ZnSb 

Експериментально встановлено, що анізотропія пружності, мікротвердості, пластичності 
погоджується з характером хімічних зв'язків у досліджуваних кристалах. 

It is experimentally obtained that anisotropy of elasticity, microhardness, plasticity is agreement 
with the character of chemical bonds in researching samples. 

Антимоніди кадмію і цинку, а також їх тверді 
розчини, володіють цінними напівпровіднико-
вими властивостями – значною електрорушій-
ною силою, високим коефіцієнтом пропускання 
випромінювання, великим показником заломлен-
ня і т. д., що зумовлює помітну увагу дослідників 
до цих сполук. Водночас багато фізичних влас-
тивостей, в тому числі й пружних, для цих тве-
рдих розчинів практично не вивчались. 

У даній роботі дослідження пружності і мікро-
твердості проводились на монокристалах твердих 
розчинів системи CdSb-ZnSb, вирощених методом 
зонної плавки із концентрацією x=0; 3; 9; 12,5; 
100 атомних процентів цинку. Ступінь монокрис-
талічності та структурна досконалість зразків ви-
значалась традиційними рентгентопографічними 
методами. Орієнтація зразків здійснювалась рент-
гендифрактометричним методом з точністю до 
10 кутових мінут. 

У таблиці 1 наведені експериментальні кон-
центраційні залежності періодів граток і густини 
визначені за зсувом рентгенівських правильних 
відбивань високих порядків. Густина визначалась 
також методом гідростатичного зважування і 
усереднювалась. 

Ультразвуковим імпульсним методом з дис-
кретною затримкою визначені швидкості поши-
рення пружних хвиль у досліджуваних кристалах. 
Похибка визначення швидкостей не перевищу-
вала 0,5%. У границях точності експерименту 
концентраційні залежності швидкостей поширен-
ня УЗ хвиль – лінійні. У таблиці 2 наведені всі 
незалежні компоненти тензора пружних модулів 
досліджуваних кристалів Сij. Абсолютні значення 
Сij антимонідів кадмію і цинку при кімнатній 
температурі добре узгоджуються з даними, наве-
деними у працях [1,2]. 

Таблиця 1. Концентраційні залежності періодів граток і 
густини CdSb–ZnSb 

% Zn 0 3 9 12,5 100 
a, Å 6,4743 6,4673 6,4560 6,4480 6,2016
b, Å 8,2213 8,2087 8,1843 8,1640 8,7416
c, Å  8,5307 8,5203 8,4997 8,4910 8,0995

ρ, кг/м3 6900 6860 6820 6790 6380 

Таблиця 2. Пружні модулі кристалів CdSb–ZnSb (1010 Па) 
% Zn 0 3 9 12,5 100 
C11 7,025 7,139 7,204 7,566 9,204 
C22 8,220 8,302 8,511 8,592 11,622
C33 7,281 7,304 7,452 7,532 9,372 
C44 1,410 1,432 1,485 1,498 2,136 
C55 2,831 2,882 2,992 3,064 4,656 
C66 2,261 2,287 2,371 2,398 3,460 
C12 3,684 3,676 3,652 3,632 3,385 
C13 3,240 3,262 3,284 3,302 3,664 
C23 3,470 3,452 3,436 3,425 3,174 
Оскільки міжатомні сили взаємодії у кристалі 

пропорційні пружному модулю і обернено пропор-
ційні міжплощинним віддалям, то з даних, на-
ведених у таблицях 1 і 2, випливає, що збільшення 
концентрації цинку супроводжується зростанням 
сил зв'язку, особливо у напрямку [010], в яко-
му приріст модуля ∆C22/∆x – максимальний, а 
приріст ∆b/∆x – мінімальний. Виняток склада-
ють залежності C12, С23, де спостерігається по-
слаблення міжатомних сил взаємодії. 

Числові значення компонент тензора Cij(х), не 
в повній мірі відображають анізотропію пружних 
властивостей. У зв'язку з цим, нами визначена по-
ведінка інших пружних характеристик у залеж-
ності від концентрації Zn. Концентраційні залеж-
ності при кімнатній температурі для податливос-
тей Sij(х), модулів Юнга Еі(х), лінійної χі  і об'єм-
ної стисливостей χv наведені в таблицях 3 і 4. 
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Таблиця 3. Концентраційні залежності пружних подат-
ливостей CdSb–ZnSb (10-10 Па-1) 
% Zn 0 3 9 12,5 100 

S11 0,2047 0,2000 0,1962 0,1827 0,1363
S22 0,1740 0,1704 0,1631 0,1589 0,1004
S33 0,1891 0,1878 0,1824 0,1787 0,1317
S44 0,7092 0,6983 0,6734 0,6676 0,4682
S55 0,3532 0,3470 0,3342 0,3264 0,2148
S66 0,4423 0,4373 0,4218 0,4170 0,2890
S12 -0,0667 -0,0640 -0,0606 -0,0553 -0,0277
S13 -0,0593 -0,0591 -0,0585 -0,0549 -0,0439
S23 -0,0533 -0,0519 -0,0485 -0,0480 -0,0232

Таблиця 4. Модулі Юнга (1010 Па), лінійна і об'ємна 
стисливості (10-10 Па-1) 
% Zn 0 3 9 12,5 100 
Е1 4,885 5,000 5,097 5,473 8,337 
Е2 5,747 5,868 6,131 6,293 9,960 
Е3 5,288 5,368 5,482 5,595 7,593 
χ1 0,078 0,077 0,076 0,072 0,065 
χ2 0,054 0,060 0,054 0,055 0,049 
χ3 0,076 0,077 0,076 0,075 0,064 
χv 0,208 0,214 0,206 0,202 0,178 

З наведених у таблицях результатів витікає, 
що досліджувані монокристали твердих розчинів 
CdZnSb володіють чітко вираженою анізотропією 
пружності, бо C22>C33>C11, S11>S33>S22, Е2>Е3> 
>Е1, χ1>χ3>χ2. Аналіз відхилень від співвідно-
шень Коші [3] доводить, що збільшення концент-
рації цинку веде до зростання ковалентної складо-
вої хімічного зв'язку і, особливо, у напрямках 
[010] і [001], оскільки ∆q11/∆x= –1,266⋅108 Па, 
∆q22/∆x= –2,12⋅108 Па, ∆q33/∆x = –1,498⋅108 Па. 

Більш наочну картину анізотропії пружності у 
монокристалах CdZnSb дають центральні пере-
різи хвильових поверхонь фазових швидкостей 
головними кристалографічними площинами. Дані 
швидкості були знайдені при розв'язуванні нами 
характеристичного рівняння Крістофеля [4]. Три 
корені рівняння відповідають трьом швидкостям 
розповсюдження пружних хвиль. У загальному 
випадку одна хвиля квазіповздовжня, а дві – ква-
зіпоперечні. Тільки якщо хвиля поширюється 
вздовж особливих напрямків, то одна з них по-
вздовжня, а дві поперечні. Розв'язок рівняння Крі-
стофеля відносно швидкостей поширення пруж-
них хвиль проводився за оригінальною програ-
мою для ЕОМ з кроком 5'. 

Для прикладу, на рис.1, 2 зображені центральні 
перерізи хвильових поверхонь фазових швидко-
стей кристалографічними площинами (010) та 
(001) для монокристалів трьох складів: CdSb, 
Cd0,91Zn0,09Sb, ZnSb. В даних площинах найбільш  

Рис.1. Перерізи хвильової поверхні для монокрис-
талів CdSb-ZnSb. Площина (010). Концентрація Zn: 
0 (а), 9% (б), 100% (в). Пунктирна лінія відповідає 
швидкості V2=3,4515⋅103 м/с2. 

Z 

X

a)

б)

в)
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Рис.2. Перерізи хвильової поверхні для монокрис-
талів CdSb-ZnSb. Площина (001). Концентрація Zn: 
0 (а), 9% (б), 100% (в). Пунктирна лінія відповідає 
швидкості V3= 3,3236⋅103 м/с2. 

Таблиця 5. Концентраційні залежності мікротвердості 
CdSb–ZnSb (кГ/мм2). 
% Zn 0 3 9 12,5 100 
H100 170 173 179 184 8,382 
H010 188 191 197 201 10,379
H001 179 182 189 193 8,725 

чітко проявляється анізотропія пружності, що, 
приводить до перекриття квазіпоперечних хвиль, 
яке зміщується в сторону менших кутів із збіль-
шенням концентрації цинку (дивись пунктир на 
рис.1, 2). Експериментальні значення швидкостей 
пружних хвиль добре узгоджуються із розрахо-
ваними. 

Отже, найбільша кількість ковалентних зв'яз-
ків у потрійних твердих розчинах системи CdSb-
ZnSb визначена нами в напрямках [010] і [001]. 
Цим самим напрямкам відповідають максимальні 
значення пружних модулів C22, C55, і C33, C66. 
Для напрямку [100] значення пружних модулів 
C11, C44 – мінімальні і кількість ковалентних 
зв'язків, які перетинаються площиною (100), оче-
видно, повинна бути найменшою.  

На цих самих зразках нами досліджені кон-
центраційні залежності мікротвердості у голо-
вних кристалографічних напрямках, числові зна-
чення яких наведені у таблиці 5. Вимірювання 
мікротвердості проводились на мікротвердомірі 
МПТ-3 при навантажені 0,03 кг (навантаження, 
починаючи з якого мікротвердість практично за-
лишається постійною). 

Аналіз даних мікротвердості Hhkl, наведених у 
таблиці 5, свідчить про анізотропію мікротвердос-
ті досліджуваних кристалів. Лінійна екстраполя-
ція експериментальних значень мікротвердості на 
100% цинку і значення наведені в таблиці 5, добре 
узгоджуються між собою. Порівнюючи нахили 
концентраційних залежностей пружних модулів, 
мікротвердості та періодів гратки, встановлено, 
що анізотропія пружності і мікротвердості ви-
значається однозначно, оскільки: 

∆C11:∆C22:∆C33=1:1,56:1,05; 
∆C44:∆C55:∆C66=1:2,12:1,32; 
∆Е1:∆Е2:∆Е3=1:1,04:0,96; 

∆H100:∆H010:∆H001=1:0,96:1,0; 
∆a:∆b:∆c=1:2,17:1,48. 

Деяку розбіжність в анізотропії пружності і мік-
ротвердості можна пояснити різною чутливіс-
тю методів, застосованих нами для визначення 
цих величин. 

При визначені мікротвердості анізотропія чітко 
проявляється у формі відбитків індентора і крих-
ких руйнувань, що виникають внаслідок неодно-

Y 

X
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б)
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рідної деформації. На рис. 3 для CdSb (для твер-
дих розчинів CdZnSb картина аналогічна) пред-
ставлена форма відбитків індентора алмазної 
піраміди у головних кристалографічних напрям-
ках і видно утворення крихких руйнувань у ви-
гляді тріщин у площині (100). 

На рис.3а видно, що утворення тріщин не за-
лежить від прикладеного навантаження (відбитки 
отримані при Р=0,01; 0,02; 0,03 кг). Форма відбит-
ка відображає анізотропію пружності, так, до 
прикладу, відношення відповідних модулів Юнга 
Еі і сторін відбитка добре погоджуються між со-
бою. Поява крихких руйнувань, які спостеріга-
ються у вигляді окремих тріщин, які утворюють 
квадрат довкола індентора, пов'язано з характе-
ром сил зв'язку в площині (100). Порівнюючи 
відхилення від співвідношень Коші qkk для  

  а) 

  б) 

  в) 
Рис. 3. Відбитки індентора алмазної піраміди мікро-
твердоміра МПТ-3 для кристала СdSb у площинах 
(100) (а), (010) (б), (001) (в). 

антимонідів кадмію і цинку [1,2], а також резуль-
тати дослідження хімічних зв'язків у цих крис-
талах [5], бачимо, що хімічний зв'язок у криста-
лах CdZnSb носить більш виражений ковалентний 
характер у напрямках [010] та [001] порівняно з 
[100]. Отже, згідно з [3] найбільше перекриття 
електронних оболонок вздовж напрямків [010] та 
[001] і мінімальне перекриття у [100]. 

Температура Дебая θд – це ефективний пара-
метр, який часто використовують для оцінки ди-
намічних характеристик твердих тіл. Значення 
концентраційної залежності θд розраховані для 
досліджуваних кристалів за співвідношенням 
Кестера [6] 

6/13/1

2/1

д 04,17
ρ

=θ
A

E , 

де Е – модуль Юнга, А – атомна вага, наведені в 
таблиці 6. 

З аналізу даних таблиці 6 випливає, що мак-
симальна жорсткість зв'язку f=<m> 2

дθ  відповідає 
напрямку [010]. Збільшення концентрації Zn су-
проводжується зростанням жорсткості зв'язку. 
Отримані результати узгоджуються з даними ро-
біт [7, 2], відповідно для CdSb і ZnSb. 
Таблиця 6. Концентраційні залежності температури Де-
бая (К) для CdSb–ZnSb 
% Zn 0 3 9 12,5 100 
θд 100 178,2 180,8 183,5 190,8 254,2 
θд 010 193,3 195,9 201,3 204,6 277,9 
θд 001 185,4 187,4 190,3 192,9 242,6 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  ПРИРОДИ  ОРАНЖЕВОЇ  СМУГИ  
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЇ  КРИСТАЛІВ  ZnSe<Te>  

Запропонована модель формування оранжевої смуги люмінесценції у кристалах селеніду цин-
ку, легованих ізовалентною домішкою телуру. 

The formation model of luminescence orange strip at zinc selenide crystals doped by isovalent im-
purity of tellure is offered. 

Селенід цинку за сукупністю фізико-технічних 
параметрів – один з найбільш перспективних ма-
теріалів напівпровідникової оптоелектроніки. 
Основним способом отримання масивних об'єм-
них кристалів ZnSe на даний час є вирощування 
з розплаву під тиском інертного газу [1]. Спектр 
люмінесценції таких зразків складається з двох 
смуг (оранжевої – О та блакитної – Б), співвід-
ношення між якими визначаються багатьма фак-
торами – ансамблем власних та домішкових де-
фектів, умовами синтезу матеріалу та проведен-
ня досліду тощо. Відзначимо, що головна увага 
дослідників привернута до пошуку умов підви-
щення ефективності короткохвильової смуги з 
метою створення блакитно-синіх світлодіодів [2]. 
Зайва з цієї точки зору О-смуга може виявитись 
корисною при використанні селеніду цинку як 
сцинтиляційного матеріалу. Як показали автори 
[1,3], легування ZnSe ізовалентною домішкою 
(ІВД) Те приводить не тільки до значного зрос-
тання інтенсивності О-смуги, але й до підвищен-
ня її температурної та радіаційної стійкості. Ра-
зом з тим, на даний час відсутня однозначна ін-
терпретація механізмів формування О-смуги [4], 
що потребує подальшого розгляду цього питання 
із залученням інших методів досліджень. Дана 
робота присвячена вивченню структури оранже-
вого випромінювання селеніду цинку методами 
модуляційної спектроскопії. 

Зразки і методики досліджень 
Монокристали ZnSe вирощені з розплаву під 

тиском інертного газу і містили біля 0,1 мольн. 
проц. Те. Вони мали низьку електронну провід-
ність σn, яка суттєво зростає після короткочас-
ного відпалу зразків у парі Zn. Як показали до-
слідження, саме таким кристалам притаманна 
найбільш ефективна оранжева люмінесценція [4], 
що власне і складає головний предмет досліджень 

у даній праці. Зауважимо також, що О-смуга має 
надзвичайно велику напівширину ћω1/2≈0,3 еВ. 
Це свідчить, насамперед, про її складну структу-
ру, яку, однак, важко виявити звичайно викорис-
товуваним для даних цілей методом Аленцева-
Фока [5]. У зв'язку з цим для розв'язку даної за-
дачі нами використано методи λ- та електромо-
дуляції, які детально розглянуто у роботі [6]. До-
слідження проводились на зразках двох типів: мо-
нокристалічні підкладинки та контакти метал-
напівпровідник на їх базі. Напівпрозорий золотий 
контакт (випрямляючий бар'єр) мав однорідне 
пропускання у досліджуваному спектральному 
діапазоні і, отже, не спотворював форму О-смуги. 
Електромодуляція здійснювалась подачею на ді-
од постійного чи імпульсного зміщення різної по-
лярності. Фотолюмінесценція (ФЛ) збуджувалась 
N2-лазером із довжиною хвилі λm≈0,337 мкм, а 
його інтенсивність змінювалась за допомогою на-
бору каліброваних світлофільтрів. Вимірювання 
спектральних характеристик здійснювались на 
установці, яка містила стандартну схему синхро-
детектування і дозволяла реєструвати сигнал на 
основній та подвійній частоті модуляції. Наведе-
ні у роботі спектри випромінювання побудовані у 
координатах: спектральна густина фотонів Nω – 
енергія фотона ћω. 

Результати та їх обговорення 
Використання першої гармоніки диференці-

ального сигналу люмінесценції ω′N  дозволяє ви-
явити такі особливості. Як видно з рис. 1, поло-
ження максимуму ћωm О-смуги зміщується в сто-
рону менших енергій фотонів при збільшенні рів-
ня збудження L. (Зауважимо, що максимуму на 
кривій Nω у спектрі похідної ω′N  відповідає точ-
ка перетину з віссю абсцис, що дає більш надій- 
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Рис.1. λ-модульовані спектри випромінювання О-
смуги кристалів ZnSe<Te> при різних рівнях збу-
дження: 1018 (1) і 1017 квант/с (2). Т=300 К. 

ний результат реєстрації зсуву ћωm). Така пове-
дінка ћωm з L не узгоджується з теорією донор-
но-акцепторних пар (ДАП), при якій повинна 
спостерігатись діаметрально протилежна залеж-
ність ћωm(L) [7]. Отже, висновки авторів робіт 
[1, 4, 7, 8], які залучають різного роду комплек-
си, суперечать експериментальним даним рис.1. 
Штучною здається також інтерпретація О-смуги 
за участю центрів заміщення CuZn, оскільки її 
інтенсивність суттєво залежить від концентрації 
Zn і Te без присутності міді [1, 4]. 

Ми пропонуємо зовсім іншу модель форму-
вання О-смуги в кристалах ZnSe<Te>. Відомо [3], 
що ІВД приводить до значної перебудови ансамб-
лю власних точкових дефектів (ВТД) напівпро-
відника. Тип ВТД визначається співвідношенням 
ефективних зарядів ізовалентної домішки QC і 
атома QA,B, який вона заміщує у сполуці АВ. Зро-
зуміло, що у нашому випадку телур заміщує се-
лен, а оскільки його електронегативність мен-
ша, то QTe<QSe. При цьому телур повинен сти-
мулювати генерацію вакансій цинку VZn та між-
вузловинного селену Sei [3]. Оскільки криста-
ли ZnSe<Te> мають електронну провідність, то 
рівень Фермі знаходиться у верхній половині за-
бороненої зони матеріалу. В результаті у селе-
ніді цинку мають існувати одно- та двократно 
негативно заряджені вакансії цинку, тобто V ′Zn 
та V ″Zn . Вони мають акцепторну природу, а гли-
бини залягання Еa їх рівнів складають відпові-
дно 0,15-0,20 та 1,1-1,2 еВ [2]. Міжвузловинний 
селен не може забезпечити компенсацію негатив-
ного заряду, оскільки він утворює мілкі (~0,03 еВ 
[2, 8]) акцепторні рівні. У цьому процесі не бе-

руть також участі мілкі донорні рівні однозаряд-
них додатних вакансій селену •

SeV  (Ed≈0,03 еВ 
[8]), оскільки вони зайняті телуром. Зауважимо, 
що центр ••

SeV  є квазіакцептором і повинен зна-
ходитись на відстані ~0,6 еВ від краю валентної 
зони. Однак такі рівні у досліджуваних криста-
лах відсутні, оскільки вони мають електронну 
провідність, тобто рівень Фермі F знаходиться у 
верхній половині забороненої зони. Отже, єдино 
можливим ВТД донорного типу, який здатний 
компенсувати від'ємний заряд вакансій цинку, є 
міжвузловинний цинк Zni. Виходячи з викладе-
ного вище його концентрація повинна зростати 
зі збільшенням VZn, кількість яких у свою чергу 
залежить від концентрації Те. 

Глибина залягання рівнів Zni складає Ed≈0,6 еВ 
від дна зони провідності [7], а його зарядовий 
стан залежить від положення рівня Фермі. Якщо 
F>Ed, то рівень міжвузловинного цинку іонізова-
ний, тобто додатно заряджений •

iZn . У цьому 
випадку він може бути ефективним центром ре-
комбінації для електронів зони провідності, а 
максимум відповідної смуги знаходиться біля 
0,6 еВ. При зміні знака нерівності на протилеж-
ний (F<Ed) рівень Zni стає нейтральним і може 
захоплювати електрон, який потім рекомбінує з 
вільною діркою. При цьому енергія кванта у пер-
шому наближенні складає ћωm≈Eg-Ed≈2,7-0,6= 
=2,1 еВ, що близько до максимуму О-смуги крис-
талів ZnSe<Te> (рис.1 і 2). Відзначимо, що збіль-
шенню концентрації Zni сприяє легування се-
леніду цинку Zn або Те, та обома цими елемен-
тами одночасно. Це підтверджується даними 
табл. 1, яка запозичена з роботи [4]. Найбільша ін-
тенсивність I О-смуги притаманна кристалам, які 
легуються при вирощуванні ІВД телуру і потім 
відпалюються у насиченій парі цинку, тобто зраз-
кам ZnSe<Te>:Zn. Найнижчу І мають кристали 
ZnSe<Se>, що не суперечить викладеним вище 
міркуванням. Дійсно, легування Se повинно при-
водити до зміщення рівня Фермі до середини Eg. 
Це переводить рівні міжвузловинного цинку у за-
ряджений стан •

iZn  і вони не беруть участі у фор-
муванні О-смуги. Збільшення концентрації Zni 
викликає також легування кристалів ZnSe цинку 
без ІВД телуру, що також не суперечить даним 
табл. 1. Отже, запропонована модель адекватно 
пояснює поведінку О-смуги всіх зразків, які до-
сліджували автори [1, 3, 4]. 

Перейдемо тепер до обговорення механізмів 
формування О-смуги, яке проведемо на якісному  
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Таблиця 1. Інтенсивність О-смуги кристалів ZnSe, акти-
вованих різними елементами Т=300К. 

Кристал I, в.о. Кристал I, в.о. 
ZnSe 1 ZnSe<Te>:Zn 104 

ZnSe<Zn> 102 ZnSe<Te>:Se 10 
ZnSe<Se> 10-1 ZnSe<Te>:Te 10 
ZnSe<Te> 103   

0,0

50

1,9 2,3 ћω, еВ

ωN , ωN ′ ,

ωR ′ , в.о.

-50
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Рис. 2. Звичайні (1) та λ-модульовані (2) спектри 
люмінесценції, а також електровідбивання (3) кри-
сталів ZnSe<Te> при 300 К. 

рівні. Це пов'язано з тим, що для кількісного зі-
ставлення необхідно знання низки параметрів, 
визначення яких виходить за рамки даної роботи. 
У першу чергу звернемо увагу на те, що для гли-
бокого центра Zni можна використати модель 
Піхтіна-Копилова [7]. Згідно з останньою елект-
рон у локалізованому стані взаємодіє з коливан-
нями дефектного комплексу, а при його знахо-
дженні у дозволеній зоні − взаємодією з локаль-
ними коливаннями глибокого центра нехтується. 
У цьому випадку смуга випромінювання є май-
же гаусовою з великою напівшириною ∆ћω1/2, 
яка слабо залежить від температури. Величина 
∆ћω1/2 визначається сильною електрон-фононною 
взаємодією і у нашому випадку складає ~ 0,3 еВ 
(крива 1 на рис.2). Використання другої гармоні-
ки при вимірюванні λ-модульованих спектрів ФЛ 
дозволило виділити на кривій ω′′N  структуру, яка 
пов'язана саме з фононами (крива 2 на рис.2). Зве-
рнемо увагу на те, що рівень Zni проявляється та-
кож і у спектрах електровідбивання ω′R  (крива 3 
на рис.2). Відсутність на кривих ω′R  "тонкої" фо-
нонної структури пояснюється кількома причи-
нами. По-перше, перша похідна (основна часто-
та) має меншу роздільну здатність, ніж друга (по-
двійна частота) [6]. По-друге, сильне електричне 
поле бар'єра приводить до руйнації фононних 
особливостей, що відзначаєтьсяя багатьма авто-
рами і обговорюється в роботі [6]. 

Проведемо аналіз умов, при яких О-смуга може 
формуватись за рахунок складних комплексів, зо-
крема ДАП. Нагадаємо, що саме з ними переваж-
на більшість дослідників пов'язує випроміню-
вання в області 1,6-2,2 еВ [1,3,4,7,8]. Згідно з цією 
моделлю до складу таких ДАП обов'язково вхо-
дить двозарядна вакансія цинку V ″Zn. Другим 
партнером можуть бути неконтрольовані або спе-
ціально введені домішкові мілкі донорні рівні (еле-
менти III, IV, VII груп або •

SeV ). Зрозуміло, що 
інтенсивність О-смуги пропорційна концентрації 
відповідних комплексів V ″Zn- •

ZnIII , V ″Zn- •
ZnIV , 

V ″Zn- •
SeVII , V ″Zn- •

SeV . У випадку ZnSe<Te> ймо-
вірність утворення таких ДАП низька внаслідок 
кількох причин. Перша з них полягає у викорис-
танні вихідних матеріалів достатнього ступеня 
чистоти, що виключає високу концентрацію у 
кристалах неконтрольованих домішок. По-друге, 
наявність телуру різко зменшує кількість VSe і 
ДАП відповідного типу. У зв'язку з цим у криста-
лах ZnSe<Te> оранжеве випромінювання за учас-
тю ДАП слабке на фоні потужної рекомбінації 
через глибокий рівень міжвузловинного цинку. 

Отже, запропонована модель формування О-
смуги адекватно описує її поведінку у всіх до-
сліджуваних кристалах ZnSe, які містять ІВД те-
луру. для проведення кількісних оцінок необхід-
но насамперед визначити величину зсуву Фран-
ка-Кондона, що потребує окремих досліджень. 

Автори висловлюють щиру вдячність В.Д. Ри-
жикову та Л.П. Гальчинецькому за люб'язно на-
дані монокристалічні пластини ZnSe<Te>. 
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МЕХАНІЗМИ  ФОРМУВАННЯ  ОБЕРНЕНОГО  СТРУМУ   
У  ФОТОДІОДАХ  НА  ОСНОВІ  ГЕТЕРОПЕРЕХОДУ  pCdTe-nCdS 

Експериментально встановлено, що обернені темнові вольтамперні характеристики гетеро-
переходів pCdTe-nCdS зумовлені міжзонними тунельними переходами. Світловий струм визна-
чається генерацією носіїв в області просторового заряду при низьких обернених зміщеннях і 
лавинним помноженням при великих. Показано, що ударна іонізація проводиться переважно 
дірками. 

The reverse dark current-voltage characteristics of the pCdTe-nCdS heterojunctions are experi-
mentally determined to be caused by interband tunnel transitions. The photocurrent is defined by car-
rier generation in the space charge region at low reverse biases and avalanche multiplication at higher 
biases. Is shown that the impact ionization is mainly accomplished by holes. 

Гетеропереходи (ГП) в системі сульфід-те-
лурид кадмію є перспективними для створення 
цілої низки детекторів електромагнітного випро-
мінювання [1,2]. Параметри деяких з цих прила-
дів можна значно поліпшити, якщо експлуатувати 
їх при зворотному зміщенні. Коректний вибір 
діапазону його зміни значною мірою визнача-
ється залежностями оберненого струму І від при-
кладеної напруги V та температури Т. Тому пер-
шочерговою задачею є встановлення доміную-
чих механізмів формування темнових і світло-
вих вольтамперних характеристик (ВАХ) гете-
ропереходів у зв'язку з технологією їх виготов-
лення. 

У даній роботі досліджуються ГП, які створені 
при температурах Та≤820 К. Згідно з [2] найбільш 
характерна особливість таких структур є майже 
рівномірний спектр фоточутливості Sω у діапазоні 
енергій фотонів ∆ћω≈1,3-2,4 еВ. Саме ця обста-
вина визначає можливі області використання ге-
теропереходів. Перша з них полягає у тому, що 
максимуми спектрів випромінювання низки про-
мислових світлодіодів на базі III-V сполук зна-
ходиться у межах ∆ћω. Це дозволяє створювати 
на їх основі оптопари з відносно високою швид-
кодією (τ≤10-7 с) [3]. По-друге, область спектра-
льної чутливості ГП перекриває значну частину 
сонячного випромінювання, а CdTe має оптима-
льну ширину забороненої зони Eg для фотопере-
творення [2]. По-третє, висока радіаційна стій-

кість компонент ГП і відносно високий коефіці-
єнт перекриття спектрів радіолюмінесценції та 
фоточутливості дають можливість створення 
монолітного детектора іонізуючих випроміню-
вань на базі сцинтиляційних кристалів CdS<Te>. 
І нарешті, знаходження Eg компонент у межах 
∆ћω дозволяє визначити важливі параметри уда-
рної іонізації, що буде детально розглянуто ни-
жче. 

Аналіз обернених ВАХ досліджуваних ГП 
свідчить, що залежності І(V) набагато сильніші 
ніж очікувані для теплових складових – надбар'є-
рного та генераційно-рекомбінаційного струмів 
[4]. Крім того, енергія активації, знайдена з тем-
пературної залежності оберненого струму, при 
V=const, значно менша від Eg/2 навіть для більш 
вузькозонного компонента гетероструктури. Це 
свідчить про тунельний характер струму, залеж-
ність якого від напруги у випадку різкого пере-
ходу має вигляд [4] 
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−−ϕ=
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00 exp
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eVaI .      (1) 

Тут а0 і b0 – параметри, які визначаються пара-
метрами гетеропереходу і не залежать від V; ϕ0 – 
висота потенціального бар'єра; е – заряд електро-
на. З виразу (1) випливає, що залежність І(V) у 
координатах lnI–(ϕ0-eV)-1/2 повинна зображатись 
прямими лініями, що добре виконується на до-
сліді (рис.1). 
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Рис.1. Обернені гілки ВАХ при різних температурах. 
 
Підвищення температури вимірів приводить до 

зменшення нахилу прямих, не змінюючи харак-
тер залежності (1). Це легко пояснити, якщо вра-
хувати той факт, що у наближенні ефективної 
маси параметр b0 визначається співвідношенням 
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eVdd −ϕ= 01  – ширина бар'єра при ϕ0=1 еВ, 
*
nm  – ефективна маса електрона. Зауважимо, що 

досліджувані ГП є асиметричними і об'ємний 
просторовий заряд (ОПЗ) зосереджений головним 
чином у телуриді кадмію. Тоді 

aNed 2
01 2εε= ,                  (3) 

де Na – концентрація іонізованих акцепторів у 
p-CdTe, а ε – його діелектрична проникність; ε0 – 
електрична постійна. Оскільки з ростом Т кон-
центрація іонізованих акцепторів збільшується, 
то це, з врахуванням (2) і (3), повинно привести 
до зменшення b0, тобто нахилу прямих. Параметр 
а0 легко знаходиться шляхом продовження пря-
мих (рис.1) до перетину з віссю абсцис при (ϕ0-
eV)-1/2=0. У межах точності експерименту всі 
прямі перетинаються в одній точці, що свідчить 
про незалежність параметра а0 від Т. Оскільки 
він визначає ймовірність заповнення рівнів, з 
яких тунелюють носії заряду, то слід допусти-
ти, що струм зумовлений тунельними перехо-
дами електронів із заповнених рівнів валентної 
зони рCdTe на вільні рівні зони провідності 
nCdS. 

Отже, темновий обернений струм гетеропере-
ходів у досліджуваному діапазоні зміни V і Т має 
тунельний характер. Невелике відхилення екс-
периментальних точок від прямих при низьких V 
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Рис. 2. Залежність фотоструму від оберненої на-
пруги при опроміненні зразка фотонами різної 
енергії. 
 

зумовлено внеском генераційних процесів, роль 
яких зростає при збільшенні температури [4]. 

Дослідження показали, що світлові ВАХ сут-
тєво відрізняються від темнових. Це викликано 
рядом причин. По-перше, фотоносії народжують-
ся за рахунок міжзонного поглинання у компо-
нентах ГП та шарі твердих розчинів. Внаслідок 
цього вони мають можливість пройти у відповід-
них дозволених зонах майже всю область силь-
ного поля F. По-друге, кількість генерованих но-
сіїв при всіх V постійна або майже постійна за 
рахунок зміни ширини ОПЗ із напругою. І наре-
шті, проходячи сильне F, носій може набувати 
енергію, яка достатня для ударної іонізації атомів 
гратки напівпровідника. Це проявляється у різ-
кому збільшенні кількості носіїв заряду, тобто 
реалізується ефект лавинного помноження. 

На рис. 2 зображені залежності фотоструму 
Ір від оберненої напруги, на яких чітко прослід-
ковуються відзначені вище особливості Ір(V). 
Сублінійна ділянка змінюється надлінійною, що 
викликано саме процесами ударної іонізації. Їх 
зручно характеризувати коефіцієнтом помноження 
М, який знаходиться як відношення виміряного 
Ір до того значення Ір0, яке було б при відсутно-
сті помноження за тієї самої напруги. Відзначи-
мо, що експериментальний хід кривих Ір(V) не за-
лежить від інтенсивності падаючого випромі-
нювання у широкому діапазоні її зміни. Це озна-
чає, що ріст Ір зумовлений саме ударною іонізаці-
єю, а не тепловим розігрівом зразка поглинутим 
світлом. Разом з тим, залежності Ір(V) суттєво 
залежать від енергії падаючих фотонів. Причина 
цього явища та його практична цінність буде 
розглянута у подальшому. 
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Рис. 3. Результати зіставлення експериментальних 
залежностей M(V) з виразом (4). 

 
Експериментальні залежності М(V) добре опи-

суються виразом, який характерний для різко від-
мінних коефіцієнтів ударної іонізації для елект-
ронів αn і дірок αр [4]: 
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де а та b – параметри, які не залежать від V. Від-
значимо, що вираз (4) чудово виконується на до-
сліді для всіх досліджуваних квантів (рис. 3). Ра-
зом з тим, абсолютне значення М при V=const 
суттєво залежить від величини ћω. Це можна 
пояснити у рамках моделі, яка запропонована 
авторами [5] для варізонного гетеропереходу. 
Швидкість фотогенерації g(x) у такому ГП зале-
жить від координати х. Це зумовлено тим, що ши-
рина забороненої зони також залежить від х і при 
кожному значенні координати найбільш ефектив-
но поглинаються кванти, для яких ћω≈ Eg(х). При 
цьому у першому наближенні функція g(x) має 
дзвоноподібну форму, а положення її максиму-
му xm змінюється з ћω, рис.4. Переміщення xm 
по області помноження (фактично ОПЗ) саме і 
визначає залежність М(ћω) у варизонному ГП. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. Зміна Eg по координаті х (а), координатний розподіл швидкості фотогенерації g(x) при різних ћω (б), 
 спектральна залежність коефіцієнта лавинного помноження для трьох випадків (в). 
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Рис. 5. Залежність коефіцієнта помноження від енер-
гії квантів падаючого світла при різній величині 
прикладеної напруги. 

Зауважимо, що коли Eg зростає у напрямку від 
р- до n-області (випадок нашого ГП) і αр>αn, то 
М збільшується з ростом ћω. При протилежному 
знакові нерівності (αр<αn) збільшення ћω приво-
дить до зменшення М. Для ГП з іншим напрямком 
зміни Eg ситуація діаметрально протилежна. І на-
решті, якщо αр=αn, то коефіцієнт помноження 
взагалі не залежить від ћω (рис.4). 

Як видно з рис. 5, коефіцієнт помноження зро-
стає із збільшенням ћω у спектральному діапа-
зоні 1,3-2,4 еВ. Він відповідає інтервалу зміни 
Eg твердих розчинів CdSxTe1-x при х≈0,1-0,8 [6]. 
Таким чином, максимальне Мmax і мінімальне 
Мmin значення коефіцієнт помноження набуває 
при генерації фотоносіїв на межах варізонної об-
ласті, коли помноження викликається носіями 
одного знака. У досліджуваних ГП залежність 
Eg(х) відповідає рис. 4, а коефіцієнт помноження 
зростає при збільшенні ћω. Отже, Мmax визнача- 

ється помноженням дірок Мр, а мінімальне – по-
множенням електронів Мn. Отримані результати 
дають можливість знайти співвідношення між αр 
та αn за формулою [5] 
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−

=
α
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n
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n

p
M
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.                       (5) 

При 300 К і V=4 В відношення αр/αn складає 
25-30, що свідчить про домінуючу роль дірок у 
процесах ударної іонізації. Різка відмінність між 
αр і αn робить ГП на основі даних матеріалів пе-
рспективними для створення лавинних фотодіо-
дів із низьким рівнем шумів. Крім того, вияв-
лена залежність М(ћω, V) дозволяє в певних 
межах керувати спектром фоточутливості. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПОГЛИНАННЯ  ПРУЖНОЇ  ЕНЕРГІЇ   
В  ОПРОМІНЕНОМУ  ЕЛЕКТРОНАМИ  ТЕХНІЧНО  ЧИСТОМУ  Ве 

Досліджені температурні та амплітудні спектри поглинання пружної енергії та ефективного 
модуля зсуву в ТШП Ве, опроміненому високоенергетичними (~18 МэВ) електронами і зістаре-
ному при різних температурах. Показано, що опромінення приводить до додаткового зворотно-
го закріплення дислокацій радіаційними дефектами, а старіння при температурах вище 100°С – 
до зміни характеру закріплення із зворотного на жорсткий. 

In work the temperature and amplitude spectra of an absorption of elastic energy and effective 
shear module in technical purity beryllium, irradiated high-energy (~18 MeV) electrons and ageing at 
various temperatures are investigated. Is shown, that the exposure results in additional converted fix-
ing of dislocations by radiated defects at room temperatures, and the ageing at temperatures T, which 
are higher 100°C, – to a modification of a character of fixing with converted on hard. 

Широке використання берилію як конструк-
ційного матеріалу в умовах інтенсивного опро-
мінення спричинило до чималої кількості дослі-
джень зміни механічних властивостей берилію 
під дією високоенергетичних часток. Однак лише 
в деяких з них досліджувався вплив електронного 
опромінення, хоча інтерес до його дії у науковців 
особливий через специфіку цього металу [1,2]. 
Зокрема, в [1] показано, що опромінення Ве марки 
МТБК (99,95% Ве) різними дозами високо енер-
гетичних (~18 МеВ) електронів приводить до 
переходу дислокацій у квазівільний стан за раху-
нок відкріплення від дислокаційних атмосфер, 
що можна трактувати як деяку пластифікацію 
цього крихкого металу. При цьому ступінь звіль-
нення дислокацій з ростом дози опромінення від 
1013 до 1017 ел/см2 збільшується і не зникає навіть 
після кількох-годинного старіння при 400°С [2], 
що дозволяє сподіватись на можливе практичне 
застосування цього явища. Однак при цьому за-
лишилось невідомим, яку роль відігравали влас-
ні домішкові атоми, а яку – радіаційні дефекти. 

Тому метою даного дослідження стало вивчен-
ня впливу опромінення високо енергетичними 
електронами на поглинання пружної енергії та 
поведінку ефективного модуля зсуву (Gеф) в Ве 
технічної чистоти. Такий вибір методики та об'єк-
та дослідження зумовлені, з одного боку, тим, 
що вказані властивості особливо чутливі до най-
меншої зміни в дислокаційно-домішковій стру-
ктурі, а з іншого, тим, що збільшення кількості 

власних точкових дефектів повинно стимулюва-
ти зростання кількості різних радіаційних пошко-
джень, що, у свою чергу, дозволить більш повно 
виявити їх роль у дислокаційно-домішковій взає-
модії. 

Об'єктом досліджень вибрали Ве марки ТШП, 
що мав 98,64 мас. % Ве і був вирізаний з прутків, 
отриманих після штампування берилієвих часток 
розміром 50-60 мкм. За даними хімічного аналізу 
склад домішок був таким, в мас. %: Fe-0,086; Al-
0,0073; Mn-0,0043; Si-0,011; Cu-0,0032; Ni-0,01; 
Mg-0,003; C-0,0075; O-1,23. Зразки у вигляді па-
ралелепіпедів 1×1×80-100 мм3 вирізали на елек-
троерозійному станку моделі 4532Ф3 дротяним 
латунним електродом діаметром 0,25мм. Після 
електроерозійної різки зразки електрошліфува-
ли, видаляючи пошкоджений поверхневий шар 
глибиною ∼50 мкм. 

Дослідження проводили на напівавтоматич-
ному релаксометрі по типу обернений крутиль-
ний маятник у вакуумі 10-2Па. Нагрівання та охо-
лодження проводили у динамічному режимі з се-
редніми швидкостями 2-3 °С/хв.  

Вимірювання внутрішнього тертя (ВТ) та Gеф 
проводили за відомою методикою [3] з віднос-
ною похибкою при вимірюванні ВТ та Gеф 1 та 
0,1% відповідно. 

Результати температурних досліджень вказа-
них характеристик зображені на рис.1. Видно, що 
в температурному спектрі поглинання пружної 
енергії зразків до опромінення (при нагріванні)  
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Рис. 1. Температурні залежності внутрішнього тер-
тя (1-4) та ефективного модуля зсуву (5-8) в ТШП 
Ве до (1,2,5,6) і після (3,4,7,8) опромінення елект-
ронами (Ее=18 МеВ, Фе= 3,6⋅1013ел/см2). 

 
спостерігається ряд незначних максимумів (кри-
ва 1), які при охолодженні дещо зменшуються і 
навіть зникають (крива 2). При цьому, на темпе-
ратурних залежностях модуля зсуву при нагрі-
ванні (крива 5) та при охолодженні (крива 6) спо-
стерігається суттєвий температурний гістерезис 
практично у всьому досліджуваному інтервалі 
температур, що свідчить про деякі зміни в струк-
турі, що мають місце у зразку. Відмітимо, що 
крива Gеф(Т) при нагріванні проходить вище 
кривої при охолодженні. Дослідження аналогіч-
них залежностей в опромінених зразках вияви-
ло значне пониження загального рівня поглинан-
ня (майже на порядок) і згладження максимумів 
як при нагріванні (крива 3), так і при охолоджен-
ні (крива 4). При цьому незначний температур-
ний гістерезис модуля зсуву мав місце лише в 
області температур 270-370°С у зворотній фор-
мі (крива охолодження 7 проходила вище від 
кривої нагрівання 8). 

На рисунку 2 зображені амплітудні залежності 
модуля зсуву при різних температурах відпалу. 
Як бачимо, амплітудні залежності Gеф (АЗGеф) 
опроміненого ТШП Ве при кімнатній темпера-
турі нагадують аналогічні криві, отримані на не-
опромінених зразках у даному інтервалі дефор-
мацій [2]: із зростанням ступеня деформації мо-
дуль падає. Однак аналіз швидкості падіння свід-
чить про деяке закріплення дислокацій радіацій-
ними дефектами, оскільки величина ∆f 2/∆γ, яка 
може служити мірою рухливості дислокацій, зро-
стає від -5,91⋅10-4 для неопроміненого зразка, 
до -2,44⋅10-4 для опроміненого в цій же облас-
ті значень відносної деформації, що підтверджує  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Вплив відпалу при різних температурах на 
амплітудні залежності Gеф в опроміненому Ве. 

 
зменшення, принаймні вдвічі, дислокаційної ру-
хливості в опроміненому берилієвому зразку. 
Однак закріпляючі дислокаційні атмосфери і в 
цьому випадку не є жорсткими стопорами для 
дислокацій, оскільки на графіку відсутня амплі-
тудно-незалежна область. При температурах від-
палу 100 і 150°С характер амплітудних залежнос-
тей модуля зсуву змінюється на протилежний: 
спостерігається слабке зростання Gеф(γ) (∆f 2 /∆γ 
(100°C) = 4,2⋅10-5 і ∆f 2/∆γ (150°С) = 3,85⋅10-5). Це 
свідчить про зміну механізмів закріплення дис-
локаційної структури у випадку підвищених тем-
ператур. Відпал при 200°С приводить до більш 
значного зростання Gеф(γ). Зауважимо, що на від-
міну від попередніх обробок, воно проходить у 
3 етапи, що може свідчити як мінімум про три 
різних механізми закріплення дислокацій в Ве 
при даній температурі відпалу (∆f 2/∆γ1 = 7⋅10-5; 
∆f 2 / ∆γ2 =3,06⋅10-4; ∆f 2/∆γ3 = 2,08⋅10-3). 

При підвищенні температури відпалу до 280°С 
багатостадійність кривих Gеф(γ) зберігається, 
принаймні на невеликих (до 1 години) часових 
базах відпалу (рис.3, крива 1). При цьому зміц-
нення при γ≥6⋅10-5 супроводжувалось дельтопо-
дібним піком на Gеф(γ), що змусило нас провес-
ти більш детальні дослідження при даній темпе-
ратурі протягом різного часу. Після 75 хвилин 
відпалу процес зміцнення протікав лише у два 
етапи: слабке зростання кривої Gеф(γ) до 12⋅10-5γ 
і її спад при більших ступенях деформації (кри-
ва 2). Додаткові 45 хвилин відпалу одразу після 
даного вимірювання привели до значних змін в 
АЗGеф, які відображає крива 3. Така поведінка 
амплітудних залежностей модуля зсуву, далека 
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від класичних [4], з нашої точки зору, може бути 
зумовлена нестабільним закріпленням дислока-
цій в Ве на початкових стадіях старіння і пояс-
нена так. "Зірвані" при попередньому вимірю-
ванні амплітудних залежностей ВТ і АЗGеф. дис-
локації в значній мірі звільнюються від дефек-
тів, тому прикладення зовнішньої знакозмінної 
напруги змушує їх рухатись разом із частками, 
що залишились на дислокації, і відриватись від 
них (при цьому Gеф падає з ростом γ). Повністю 
звільнившись від атмосфери закріплюючих цен-
трів, дислокація буде вільно вигинатись під ді-
єю прикладених напруг (Gеф не залежатиме від 
γ) до того часу, поки на своєму шляху не зустріне 
нові закріпляючі центри (дефектну атмосферу, 
радіаційні дефекти, інші дефекти), які 
обмежуватимуть її рухливість (Gеф збільшува-
тиметься з ростом γ). Однак таке закріплення, 
як свідчить експеримент, залишається зворотним 
– зменшення амплітуди деформації веде до від-
риву дислокацій від закріплюючих атмосфер. І 
лише після старіння протягом 5 годин при 
280°C амплітудні залежності починають нага-
дувати класичні з амплітуднонезалежною та за-
лежною областями (рис. 3, крива 4) як при на-
ростанні, так і при зменшенні γ. 

Зауважимо, що АЗGеф на неопромінених зраз-
ках цієї ж марки Ве, аналогічні до кривої 4 рис. 3, 
спостерігаються лише при температурах поряд-
ку 410°С [5], що вказує на помітну відмінність 
характеристик дислокаційно-домішкової струк-
тури в технічно чистому берилії до і після опро-
мінення. Аналіз характеру закріплення дислока-
ційної структури в опроміненому Ве при кімнат-
них і підвищених температурах свідчить про те, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3 Зміна амплітудних залежностей Gеф з ча-
сом відпалу при 280°С: після 60 (1), 75 (2), 120 (3), 
300 (4) хвилин відпалу. 

що закріплення в різних температурних областях 
відбувається на якісно різних дефектах: при Ткім 
в дислокаційних атмоферах переважають дово-
лі рухливі дефекти, які можуть легко мігрувати 
за дислокаціями, що коливаються в полі прикла-
дених зовнішніх напруг (∆f 2/∆γ - від'ємне), а при 
підвищених температурах переважають дефек-
ти, які більш жорстко закріплюють дислокації 
(∆f 2/∆γ стає додатним). Очевидно, – це абсолют-
но новий тип дефектів у ТШП Ве, скоріш за все, 
вторинні радіаційні дефекти [6]. Порівняння ам-
плітудних залежностей ВТ і Gеф. при кімнатній 
температурі для опромінених і зістарених при 
280°C зразків і неопромінених показує суттєву 
різницю вказаних залежностей. Все це свідчить 
на користь того, що основну роль у зміцненні 
опроміненого електронами ТШП Ве відіграють, 
на відміну від МТБК Ве [2], вторинні радіаційні 
дефекти. 

Нагадаємо, що загальна кількість домішок в 
МТБК Ве на два порядки менша, ніж у ТШП, і 
що на всіх опромінених високоенергетичними 
електронами зразках цієї марки старіння протягом 
кількох годин в інтервалі від Ткім до 400°С (вклю-
чно) приводило лише до зменшення загального 
рівня поглинання пружної енергії і деякого зрос-
тання модулів пружності, в той час як величина 
∆f 2/∆γ (так само, як і ∆Q-1/∆γ) залишалась незмін-
ною. Все це доводить, що при невеликих ступенях 
деформації γ дислокації в більш чистому опромі-
неному берилії були квазівільними, а закріплення 
дислокацій на атмосферах стопорів було повністю 
зворотним [1, 2]. Наявність "прямого" темпера-
турного гістерезису на ТЗGеф свідчила про склад-
ні структурні перетворення, що протікають у 
МТБК берилії в досліджуваному інтервалі тем-
ператур. На відміну від високочистого Ве, у ме-
талі технічної чистоти відпали при високих тем-
пературах сприяють незворотному закріпленню 
дислокацій і температурний гістерезис ТЗGеф 
зменшується до мінімуму – криві нагрівання і 
охолодження практично збігаються у всьому 
температурному інтервалі. Якщо припустити, що 
структурні перетворення в берилії краще про-
тікають на фоні рухливої дислокаційної струк-
тури, то її закріплення вторинними радіаційними 
дефектами повинно сприяти заглушенню пере-
творень в інтервалі 20-400°С, але це вже пред-
мет подальших досліджень. 

Отже, опромінення берилія технічної чисто-
ти електронами високих енергій приводить, на 
відміну від більш чистого МТБК Ве, до зворот-

0 5 10

1,158

1,160

1,162

Gеф,с
-2

γ⋅10-5

 1
 2
 3
 4



Особливості поглинання пружної енергії в опроміненому електронами технічно чистому Ве 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2001. Випуск 112. Фізика.Електроніка. 85

ного закріплення дислокацій первинними раді-
аційними дефектами при температурах, близь-
ких до кімнатних, і незворотного закріплення 
вторинними радіаційними дефектами після ста-
ріння в інтервалі 100-280 °C, що проявляється в 
зміні знака величини ∆f2/∆γ на протилежний, 
тобто свідчить про зміну характеру дислокаційно-
домішкової взаємодії. 
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КРИСТАЛІЧНА  СТРУКТУРА  І  ЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ   
ПЛІВОК  ТЕЛУРУ 

Досліджено електричні властивості і кристалічну структуру плівок Те, вирощених методами 
термічного та імпульсного лазерного напилення на NaCl та надтонких підкладках слюди. 

Crystal structure and electrical properties of the Te-films, growth by the thermic and pulsed laser 
evaporation methods on NaCl and superfine substrates of isinglass, are investigated. 

Основною тенденцією розвитку напівпровід-
никового приладобудування є мініатюризація 
електронного обладнання. В цьому процесі го-
ловну роль відіграють не масивні монокристали, 
а плівки і плівкові структури. На основі плівок 
виготовляється ряд унікальних приладів, інтен-
сивно досліджуються надгратки та структури з 
квантовими точками і дротами. Досягнення в цій 
області стали можливі завдяки розробкам в об-
ласті технології виготовлення плівок, контролю 
їх характеристик і структури та теоретичним ро-
ботам, які дозволяють пояснити ті складні про-
цеси, що відбуваються в таких об'єктах [1, 2]. 

Дослідження плівок телуру цікаві, адже на їх 
основі можуть бути виготовлені елементи елект-
ронної техніки, наприклад вже відомі тонкоплів-
кові транзистори, термодатчики, термобатареї 
[3, 4]. З іншого боку плівки телуру, як елементар-
ного напівпровідника з вираженою анізотропією 
фізичних властивостей можуть бути модельним 
матеріалом для дослідження впливу умов фор-
мування на їх властивості. Перевагою телуру пе-
ред плівками бінарних і потрійних напівпровід-
никових сполук є те, що при виготовленні з ньо-
го плівок усувається проблема збереження сте-
хіометричного складу. 

Важливу роль при виготовленні плівок віді-
грають підкладки. Вони повинні задовольняти 
ряд вимог: гладкість поверхні, хімічний склад, 
стабільність властивостей, великий опір, висока 
механічна міцність та ін. В останній час багато 
уваги приділяється дослідженню впливу теплових 
коефіцієнтів лінійного розширення (ТКЛР) на 
властивості плівок. Неузгодженість ТКЛР плівки 
і підкладки приводить до того, що при охоло-
дженні плівок після вирощування в них виника-

ють значні механічні напруги стиску або розтягу, 
в крайніх випадках це приводить до відділення 
плівки від підкладки або її розривів. Для нане-
сення плівок телуру слюда найбільше задоволь-
няє вказаним вимогам [3]. Для зменшення напруг, 
які виникають в плівках, були використані під-
кладки з надтонкої слюди. Для виготовлення та-
ких підкладок на пластинку слюди площею 20-
30 см2 наносився 10 %-й водний розчин желати-
ну. Після висихання плівка желатину розриває 
слюду по окремих атомних площинах. Такі роз-
риви відбуваються в різних частинах слюдяної 
пластини, тому від однієї пластини можна від-
ділити, крім шару з желатином, ще кілька ша-
рів придатних для нанесення плівок. Желатин із 
верхнього шару знімався шляхом розчинення йо-
го в гарячій воді, а інші шари використовували-
ся без додаткової обробки. Використовуючи та-
ку методику, з однієї пластинки слюди можна 
виготовити десятки надтонких підкладок [5]. 

Нанесення плівок Те проводилося методом 
термічного напилення у вакуумі та імпульсного 
лазерного напилення (ІЛН) [6]. Термічне напи-
лення проводилось у вакуумі 10-5-10-6 Тор. Ім-
пульсне лазерне напилення проводилося з вико-
ристанням АІГ лазера "Квант-12" (λ=1,06 мкм) у 
статичному вакуумі – 10-7 Тор. Температура під-
кладок підтримувалася в межах 150-250°C. Плів-
ки наносили з використанням масок прямокутної 
форми з відростками для нанесення потенціаль-
них зондів. Нанесення контактів на плівку про-
водилося шляхом напилення срібла через спеці-
альні маски. Товщина плівки вимірювалася ба-
гатопроменевим інтерферометром МИИ-11 і зна-
ходилася в межах 0,5-0,6 мкм. 
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Рис.1. Електронограми плівок Те: полікристалічна 
(а), текстура (б). 
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Рис.2. Температурна залежність електропровідності 
плівок Те, вирощених термічним напиленням при 
температурах підкладки 150°С (1), 200°С (2), 250°С 
(3) і вирощених методом ІЛН при температурі 
200°С (4). 

Важливим фактором, що впливає на власти-
вості плівок, є їх кристалічна структура, яка в 
першу чергу визначається температурою підклад-
ки, на яку вони наносилися. В залежності від 
температури підкладки можна отримати аморф-
ні, полі- або монокристалічні плівки. Для дослі-
дження кристалічної структури плівок вони на-

носилися на свіжі сколи NaCl. Відомо, що Те ви-
паровується у вигляді окремих атомів, ланцюж-
ків і кілець, а також комплексів Те2, Те4 [3]. Осі-
даючи на підкладку, такі комплекси малорухли-
ві і це затруднює одержання плівок з досконалою 
кристалічною структурою. Результати електро-
нографічних досліджень структури плівок, ви-
рощених методом термічного і лазерного напи-
лення при температурі підкладки Tп=150-250°C, 
зображено на рис.1. Плівки Те, вирощені мето-
дом ІЛН на підкладках NaCl при температурах 
до 150°C – аморфні, при підвищенні температу-
ри до 200°C – полікристалічні, а плівки, осадже-
ні при температурі 250°C, – текстуровані. При 
термічному напилені плівки, вирощені при тем-
пературі підкладки 150°C, – полікристалічні, а 
при Tп=200°С – текстуровані. Кристалізація плі-
вок Те в методі ІЛН при більш високих значен-
нях Tп може бути пояснена тим, що в цьому ви-
падку швидкість осадження значно більша, ніж 
при термічному напиленні. 

На рис.2. зображено результати дослідження 
температурної залежності питомої електропро-
відності σ плівок телуру (криві 1, 2, 3), вироще-
них термічним напиленням при температурах 
підкладки 150, 200 і 250оС. В цій області значень 
Tп електропровідність плівок зростає з ростом 
температури, але значно відрізняється від анало-
гічної залежності монокристалічних зразків. Це 
може бути пояснено впливом границь зерен та 
виникненням потенціальних бар'єрів на границях 
блоків [3]. Такі потенціальні бар'єри виникають 
на границях блоків за рахунок захоплення плів-
кою кисню. Кількість молекул залишкових газів, 
які ударяються в 1 см2 площі за 1 с визначена з 
виразу 

m k T
p  

   π2
=υ , становить 3⋅1015, де p – 

тиск у вакуумній камері; маса молекул, k – постій-
на Больцмана, T – абсолютна температура. 

Якщо врахувати, що до 20% залишкової атмо-
сфери складає кисень, то навіть при коефіцієнті 
захоплення 0,1 вирощена плівка буде значно за-
бруднена ним. Температурна залежність σ плі-
вок, вирощених методом ІЛН при температурі 
200°С, зображена на рис.2 (крива 4). У порівнянні 
з аналогічною залежністю для плівок, вирощених 
термічним напиленням, вони мають значно меншу 
електропровідність. З вимірювань ефекту Хола 
встановлено, що всі плівки володіють p-типом 
провідності, концентрація носіїв при T=100 К 
знаходиться в межах 1016-1017 см-3. 
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Рис.3. Температурна залежність рухливості плівок Те, 
вирощених термічним напиленням при температу-
рах підкладки 150°С (1), 200°С (2), і плівок, вироще-
них ІЛН при температурі підкладки 200°С (3). 

На рис.3 зображено температурну залежність 
холівської рухливості плівок Те, вирощених тер-
мічним напиленням (криві 1, 2) при температу-
рах підкладки Tп=150-200°С, і плівок, вирощених 
ІЛН (крива 3) при температурі підкладки Tп= 
=200°С. Для всіх плівок з ростом температури до 
200 К холівська рухливість зростає. Для більшості 
напівпровідникових кристалів такий механізм 
має місце в області гелієвих температур при розсі-
янні носіїв на іонізованих домішках. У нашому 
випадку розширення області зростання µ(T) може 
бути пояснене розсіянням носіїв на потенціаль-
них бар'єрах у плівках [3]. 
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ГІГАНТСЬКИЙ  ЕФЕКТ  ФАРАДЕЯ  В  КРИСТАЛАХ  СdTe:Dy 

Проведено дослідження магнітооптичного ефекту Фарадея кристалів телуриду кадмію, лего-
ваних домішками диспрозію. Виявлено зміну знака кута обертання θF  від додатного для СdTe 
до від'ємного для кристалів CdTe:Dy. Для останніх також має місце значне підсилення константи 
Верде за абсолютною величиною, яка сягає при температурі рідкого гелію значення 0,36 град/(Е⋅см). 
Встановлені особливості в спектральній та температурній залежностях фарадеївського обертання 
є свідченням прояву s, p-f-спінової обмінної взаємодії в напівмагнітних напівпровідниках із рід-
коземельними іонами. 

Investigation of magnetoptical Faraday effect in cadmium telluride crystals doped with dyspro-
sium has been carried out. Change of the sign of the rotation angle θF from positive to negative has 
been revealed when one goes from CdTe to CdTe:Dy crystals. For the latter there is significant en-
hancement of the absolute value of the Verdet constant which reach 0.36 deg/Oe cm at liquid helium 
temperature. The observed peculiarities on spectral and temperature dependence of the Faraday rota-
tion suggest of exhibition of the s, p-f-spin exchanhe interaction in semimagnetic semiconductors with 
rare earth ions.  

Більше двох десятиліть минуло з часу опуб-
лікування роботи [1], в якій вперше повідомля-
лось про гігантський ефект Фарадея в кристалах 
телуриду кадмію, легованих домішками марган-
цю. За цей проміжок часу напівпровідники, ле-
говані домішками елементів з незаповненими 
3d- чи 4f-оболонками та тверді розчини, що міс-
тять відповідну магнітну компоненту, сформу-
валися в окремий клас речовин, отримавши назву 
напівмагнітних напівпровідників. Головною особ-
ливістю таких матеріалів є те, що введення маг-
нітної компоненти значно підсилює роль у про-
тіканні електронних процесів спінових обмін-
них взаємодій, зокрема взаємодії між спінами 
зонних носіїв та спінами електронів локалізова-
них на магнітних іонах. Результат такої взаємодії – 
значне підсилення зеєманівського розщеплення 
зонних та екситонних станів і прояв гігантського 
ефекту Фарадея. Відзначимо, що завдяки таким 
унікальним спіново залежним явищам, напівмаг-
нітні напівпровідники стали базовими для розвит-
ку нового наукового напрямку, який грунтується 
на можливості практичного використання елек-
тронного спіна в принципово нових оптоелект-
ронних пристроях і вже навіть отримав назву 
"спінтроніка" [2]. Зазначені магнітооптичні яви-
ща були предметом інтенсивного дослідження 
як в об'ємних кристалах, так і у квантових струк-
турах на основі системи VIII

1 BMA xx−  (де М – 

3d елементи з групи заліза). Проте в значно мен-
шій мірі подібні явища досліджені в напівмагніт-
них напівпровідниках з рідкоземельними елемен-
тами. Нам відомі тільки нещодавно опубліковані 
результати дослідження спектрів фарадеївсько-
го обертання у твердих розчинах Cd1-xGdxTe [3]. 
Автори цієї роботи наводять докази прояву s, 
p-f-обмінної взаємодії з отриманих результатів, 
але отримані значення константи Верде не наба-
гато перевищують відповідну величину для бі-
нарної сполуки CdTe. Причиною цього може бу-
ти обмежений температурний інтервал 85-300 К, 
який не охоплює в достатній степені низькі тем-
ператури, де обмінні взаємодії проявляються від-
чутніше. 

У даній роботі нами представлені результати 
експериментального дослідження магнітооптич-
ного ефекту Фарадея в кристалах CdTe, легова-
них домішкою диспрозію. Дослідження охоплю-
ють широкий інтервал температур 4,2-295 К та 
діапазон магнітних полів до 250 кЕ. 

Монокристали CdTe:Dy отримані методом го-
ризонтально направленої кристалізації. Рівень ле-
гування у вихідній шихті перед вирощуванням 
складав (2⋅1018-5⋅1020) см-3. Концентрація магніт-
ної компоненти NDy у вирощених кристалах ви-
значалась за допомогою вимірювань магнітної 
сприйнятливості і густини зразків. 

Вимірювання спектральної, температурної та 
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магнітопольової залежностей кута фарадеївсько-
го обертання θF проводились на багатофункціо-
нальних установках, зібраних на базі дифракцій-
них монохроматорів МДР-3, МДР-23. Джерелом 
магнітного поля слугували потужний електромаг-
ніт СП-58Б (Нmax=50 кЕ), невеликий мідний со-
леноїд (Нmax=2 кЕ) та імпульсний соленоїд (Нmax= 
=250 кЕ). Як джерело випромінювання викорис-
тано кінопроекційну лампу розжарення К-400, а 
поляризаторами слугували призми Рошона і Вол-
ластона. Сигнал детектувався фотоелектронним 
помножувачем ФЭУ-62 з подальшим селектив-
ним підсиленням та синхронним детектуванням. 
Низькотемпературні дослідження проводились у 
спеціальних оптичних азотному та гелієвому 
кріостатах. Переважна більшість зразків для маг-
нітооптичних досліджень готувалася в формі 
плоскопаралельних пластинок (товщиною d= 
=0,5-3 мм) зі сколотими гранями. 

На рис.1 наведені експериментальні результати 
вимірювання спектральної залежності константи 
Верде (V=θF/Hd) легованих кристалів CdTe:Dy 
при різних температурах. Для порівняння наве-
дені також аналогічні дані для нелегованого CdTe 
та CdTe:Mn з NMn=1020 см-3 при кімнатній тем-
пературі. Відразу ж звернемо увагу на кардиналь-
ні зміни в спектрі фарадеївського обертання при 
переході від нелегованого кристала CdTe до зраз-
ка CdTe:Dy з NDy=1020 см-3. Ці зміни майже ана-
логічні до тих, які раніше були виявлені нами для 
кристалів Cd1-xMnxTe [4]. Як і у випадку компо-
ненти марганцю, введення домішки Dy приводить 
до появи інверсії знака кута обертання. Збіль-
шення концентрації диспрозію супроводжується 
зміщенням точки інверсії в бік менших енергій 
фотонів. З рис.1 витікає також, що одна і та ж са-
ма концентрація домішок викликає відчутніші 
зміни в залежності V(E) для випадку легування 
рідкоземельним елементом. Зауважимо, що від-
мінності між кристалами CdTe:Mn та CdTe:Dy 
виявлені і при дослідженні екситонного відбиван-
ня. Якщо для зразка CdTe:Mn зміщення екситон-
ної структури відбивання (перехід на основний 
екситонний стан n=1) складає ∆Eex=10 меВ при 
температурі T=4,2 К, то для кристалів CdTe:Dy 
при тих же самих концентрації домішки і темпе-
ратурі цей зсув значно суттєвіший ∆Eex=17 меВ. 
Тим не менше, очевидним є те, що природа вияв-
лених аномалій в дисперсії ефекту Фарадея для 
кристалів CdTe:Dy та ж сама, що й в напівмагніт-
них напівпровідниках, які містять 3d-елементи. 
Для останніх на основі численних теоретичних та 

експериментальних досліджень добре встановле-
на роль, яку відіграють спінові обмінні взаємодії 
між d-електронами магнітних іонів та s, p- зонни-
ми носіями. У відповідності до мікроскопічної 
моделі [5] константу Верде в напівмагнітних на-
півпровідниках у залежності від енергії фотонів 
можна записати в такій формі 

фV(E)=Zf(X)+CYg(X),               (1) 
де аргумент X=E/Eg, E –енергія фотонів, Eg – ши-
рина забороненої зони. Інші параметри та функ-
ції розписуються так 

Y=(Q/Eg⋅1/2)[x/(T-θ0x)],              (2) 

де Q=qEg0/Eg, 03
2
0

2 2/ gEmkhq= , Eg0 – ширина 
забороненої зони CdTe при 77 К. 

f(X)=1/(1+X)1/2+1/(1-X)1/2–2,            (3) 
g(X)=-[1/(1+X)1/2[(1+X)1/2+Q1/2]2+1/(1-X)1/2× 

×[(1-X)1/2+Q1/2]2-2/(1+Q1/2)2].            (4)  
Отже, спектральна залежність константи Верде 
визначається функціями f(X) і g(X), які являють 
собою "чистий" зеєманівський та обмінний внес-
ки відповідно. Якщо в рівнянні (1) перший дода-
нок – додатний, то другий доданок – від'ємний, 
що й пояснює наявність відповідної інверсії зна-
ку обертання при певних умовах. 

Очевидно, що аналогічна концепція придатна 
і для напівмагнітних напівпровідників, що міс-
тять елементи з незаповненою 4f-оболонкою. Це 
дозволяє використати вищенаведені співвідно-
шення і для аналізу отриманих даних по спект-
ральних залежностях фарадеївського обертання 
в кристалах CdTe:Dy. На даний час кількісні зі-
ставлення експерименту та теорії виконати про-
блематично внаслідок відсутності для досліджу-
ваних кристалів числових значень ряду парамет-
рів, зокрема констант s, p-f-обмінної взаємодії. 

Рис.1. Спектральна залежність фарадеївського обер-
тання кристалів СdTe (крива 1), СdTe:Mn (2) та 
СdTe:Dy (при температурі T=295 К (3), 85 К (4), 
4,2 К (5). 
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Рис.2. Температурна залежність фарадеївського обер-
тання кристалів CdTe:Dy (NDy=1020 cм-3) при фік-
сованому значенні енергії фотонів E=1,378 еВ. 

Додаткове підтвердження доцільності обраного 
підходу дають результати по температурній за-
лежності фарадеївського обертання в CdTe:Dy 
(рис.1, 2). По мірі зниження температури зразка 
інверсія знака кута обертання в досліджуваному 
спектральному діапазоні зникає. Натомість має 
місце сильне наростання абсолютної величини 
константи Верде, яке припадає головним чином 
на температурний інтервал 4,2 К<T<40 К. При 
температурі рідкого гелію максимально зафіксо-
ване значення V=-0,36 град/(Е⋅см), що на два по-
рядки перевищує цю величину в нелегованому 
CdTe. Отже, можна стверджувати про експери-
ментальне спостереження гігантського ефекту 
Фарадея, який обумовлений проявом сильної s, 
p-f-обмінної взаємодії в напівмагнітних напів-
провідниках із рідкоземельними іонами. 

Необхідно відзначити, що поряд з спільними 
рисами між s, p-d та s, p-f-взаємодіями повинні 
проявлятися і відмінності хоча би внаслідок того, 
що внутрішня 4f-оболонка екранована сильніше 
за 3d-оболонку. Для виявлення цих відмінностей 
потрібні подальші комплексні дослідження як 
твердих розчинів Cd1-xDyxTe, так і напівмагнети-
ків за участю інших рідкоземельних елементів. 
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ДО  ПИТАННЯ  ПРО  ФІЗИЧНІ  ОСНОВИ  
ШТУЧНО-АНІЗОТРОПНИХ  ТЕРМОЕЛЕМЕНТІВ  

Указано на помилковість характеристик штучно-анізотропних термоелементів. Окреслено 
один з можливих шляхів її усунення. 

Mistaken characteristics of artificial-anisotropic thermoelement have been pointed out [1]. One of 
the possible way of correcting has been outlined. 

В працях [1, 2] розглянуто можливості вико-
ристання неоднорідного середовища для ство-
рення анізотропного термоелемента. Середовище 
являє собою систему смуг 1 і 2, матеріали яких 
мають різні кінетичні коефіцієнти: α1 і α2 – тер-
моерс; ρ1, ρ2 і χ1, χ2 – питомі опори і питомі теп-
лопровідності; d1 і d2 – ширини, h – висоти смуг 
(рис. 1). Вважається, що смужки знаходяться в 
ідеальному електричному і тепловому контак-
тах між собою. При достатньо малих d1 і d2 таке 
середовище можна вважати анізотропним і опи-
сувати його властивості тензорами другого рангу.  

Автори [1] правильно відзначають, що при до-
статньо малих d1 i d2 порівняно із розмірами зраз-
ка його матеріал можна вважати неперервним ані-
зотропним середовищем і описувати кінетичні 
коефіцієнти за допомогою тензорів другого рангу. 

Наприклад, тензор термоерс в осях x0, y0 
матиме вигляд 
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α
=α 0
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де 0
11α  і 0

22α  – термоерс вздовж осей x0, y0. Ана- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.1. Принципова схема штучно-анізотропного 
середовища: 1 і 2 – смужки, виготовлені з різних 
матеріалів. 

логічно представляються тензори ρ)  і χ) . Вирази 

для компонент 0
11α , 0

22α , 0
11ρ , 0

22ρ , 0
11χ  знайде-

но в [1]. Вираз 0
22χ  знайти важче, бо треба врахо-

вувати ефект вихрових термоелектричних струмів 
(ВТС) [2], який тут виникає. Це зробити нелегко, 
тому що у формуванні ВТС беруть участь усі 
смужки, внаслідок чого задача стає дуже громі-
здкою і знайти аналітичний її розв'язок практично 
неможливо (рис. 2). Тому автори [1] вважають, 
що в формуванні ВТС основну роль відіграють 
лише дві сусідні смужки, які "утворюють коро-
ткозамкнутий контур, в якому внаслідок ефекта 
Зеєбека циркулює струм" силою 

( )
h

TT
dd

I X−
ρ+ρ
α−α

= Γ

2211

21
//

. 

Цей вираз справедливий лише за умови, ко-
ли при закорочених торцях бічні сторони сму-
жок електроізольовані, що суперечить прийня-
тій моделі системи смужок. 

Отже, вираз для сили струму в рамках прийня-
тої моделі обгрунтувати неможливо і тому його 
справедливість є сумнівною. Разом з цим, резуль-
тати, одержані з його допомогою, є кардинальни- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Принципова схема розподілу ліній ВТС у 
штучно-анізотропному середовищі під дією граді-
єнта температури (TГ−ТХ)/h. 
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ми: на них побудована вся обчислювальна час-
тина праці [1]. Щоб зробити правильний розра-
хунок у цьому випадку, потрібно знайти компо-
ненти густини ВТС і далі 0

22χ . Для правильного 

обчислення 0
22χ  слід розглядати цю саму задачу 

для всієї системи смуг. Потрібно записати закони 
збереження енергії та числа часток в диферен-
ціальній формі в стаціонарному випадку з ура-
хуванням теплових граничних умов і умов елек-
тричної ізоляції. Теплові граничні умови можуть 
бути, наприклад, такими: 0)0,( TxT = , Γ=ThxT ),(  – 

ізотермічні умови, 0),(),0(
=

∂
∂

=
∂

∂
x

ylT
x

yT  – адіа-

батична ізоляція бокових граней, де Т0 і ТГ – 
температури нижньої і верхньої грані (рис. 2). 
Умови електричної ізоляції – це рівність нулю 
нормальних до границі зразка складових густи-
ни електричного струму. Крім цього, потрібні 
ще умови зшивання на границях смужок по гус-
тині струму, по тепловому потоку, температурі 
і потенціалу. Диференціальні рівняння (згада-
ні вище закони), які при цьому треба розв'яза-
ти, – це рівняння відносно температури і поте-
нціалу, – є нелінійними і знайти їх розв’язок 
практично неможливо.  

Краще при розрахунку 0
22χ  ВТС не врахову-

вати, вважаючи їх малими. Експерименти дово-
дять, що для сучасних термоелектричних мате-
ріалів, ефект ВТС – це ефект досить слабкий і в 
ряді випадків його можна не враховувати. Без 
врахування ВТС матимемо 

( ) ( )1/21
0
12 +χ+χ=χ nn , де 12 / ddn = . 

При повороті системи смуг відносно осі, що 
перпендикулярна площині (х0, у0) на кут ϕ (рис.3), 
тензори α) , ρ) , χ)  стають недіагональними. Така 
система являє собою штучно-анізотропний тер-
моелемент: при наявності градієнта температу-
ри вздовж осі у виникає термоерс вздовж осі х, 
яку можна вирахувати за формулою 

l
h
TE ∆α= 12 , 

де l – довжина термоелемента, h – висота, ∆T=  
=TГ−ТХ, а α12 –компонента тензора термоерс 

( ) ϕϕα−α=α cossin0
22

0
1112 , 

де 

21
12210
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n , 

21
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0
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=α
n

n . 
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Рис. 3. Принципова схема штучно-анізотропного 
термоелемента 
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Знаючи Za, можна розрахувати відповідні енер-
гетичні характеристики термоелектричних при-
ладів: коефіцієнт корисної дії термогенератора, 
холодильний коефіцієнт, максимальне знижен-
ня температури і т.д. Вирази для цих характери-
стик є в літературі і їх можна використати гото-
вими [2]. 

У випадку, коли розподіл температури двови-
мірний, наприклад, при граничних умовах 

oTylTyTxT === ),(),0()0,( ,    qhxq =),(2 , 
де q – потік тепла, що падає на верхню грань шту-
чного анізотропного термоелементу (рис. 3), ви-
никнуть ВТС. Доказом їх існування може бути 
різниця потенціалів, яка виникає між точками 1 
і 2. Розрахунок ВТС в анізотропному середовищі 
для випадку, коли ϕ=45о зроблено в [3]. Там же 
знайдено указану різницю потенціалів. 

На закінчення слід зазначити, що описаний 
штучно-анізотропний термоелемент може мати 
кращу термоелектричну ефективність при відпо-
відному виборі матеріалів смужок, ніж звичайний 
анізотропний термоелемент. 
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На підставі аналізу існуючих систем дистанційного навчання запропоновано стратегію впро-
вадження системи Інтернет-орієнтованого телематичного дистанційного навчання у закладах 
освіти з еволюційним входом на ринок послуг Інтернет-орієнтованої дистанційної освіти. За-
пропоновано структури підсистем відкритого та адресного телематичного дистанційного навчан-
ня. Сформульовано вимоги до складових цифрових навчально-методичних ресурсів Інтернет-
орієнтованого дистанційного навчання та концепцію інформаційної безпеки телематичного на-
вчального простору закладу освіти. 

On the basis of the analysis of real systems of distance learning it is offered the strategy of intro-
duction of the Internet oriented telematic system of distance learning in educational establishments 
with an evolutionary entrance into the market of services of distance education. The structures of sub-
systems of the open and address telematic distance learning are proposed. The requirements to the 
components of digital learning resources of the Internet oriented distance learning and concept of the 
information security of telematic educational space at educational institution are formulated. 

З розвитком методів та засобів інформатики і 
телекомунікацій, з набуттям масовості застосу-
вань у навчанні персональної комп'ютерної тех-
ніки вже протягом майже 10 років у системи осві-
ти розвинутих країн впроваджуються комп'ютерні 
інформаційно-телекомунікаційні (телематичні) 
компоненти дистанційного навчання (ДН), ство-
рюються національні системи дистанційної осві-
ти (СДО) [1, 2]. 

Стратегічна мета СДО – надання можливості 
кожному бажаючому в довільному місці планети 
вивчати навчальні дисципліни, запропоновані 
будь-яким закладом освіти. Це передбачає заміну 
класичної концепції фізичного транспортуван-
ня споживачів до місць отримання послуг осві-
ти концепцією транспортування послуг освіти 
до споживачів, тобто робить ресурси освіти зна-
чно більш мобільними та доступними. 

На сьогодні світовий ринок послуг СДО оці-
нюється величиною близько 100 млрд. доларів 
США, при вартості ДН у 2-3 рази меншій порів-
нянно з вартістю послуг освіти за класичною, на-
приклад, денною формою навчання. Очевидно, 
що впровадження СДО збільшує доступність 
освіти для верств населення з низьким рівнем до-
ходів. 

Застосування Інтернет-технологій у СДО 

ускладнило захист ринку національної освіти 
державними чи регіональними кордонами, мов-
ними бар'єрами та іншими звичними регулятора-
ми, які створювали природні обмеження та пере-
ваги для класичних установ освіти. Наявність 
Інтернет-технологій ДО (телематичного дистан-
ційного навчання – ТДН) призводить до швидкого 
перерозподілу ринку послуг освіти, до суттєвих 
змін у його традиційній структурі. Споживач 
освітніх телематичних послуг (студент, учень, 
далі – телестудент), який територіально знахо-
диться поруч з класичною установою освіти, 
наприклад Чернівецьким національним універ-
ситетом, користуючись персональним комп'ю-
тером має можливість через Інтернет отримати 
платні послуги телематичного дистанційного 
навчання від конкуруючих закордонних уста-
нов освіти Росії, Німеччини, США, включаючи 
університети, які розташовані в інших регіонах 
України. При цьому телестудент не витрачає по-
в'язані з навчанням гроші на транспорт до місця 
навчання, проживання в цьому місці, закупів-
лю підручників на паперових носіях, має мож-
ливість обирати зручний для себе час та інди-
відуальну траекторію навчального процесу, 
включаючи отримання консультацій викладача 
через телекомунікаційний сервіс Інтернет. 
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Перевага телематичного дистанційного нав-
чання для здобувачів освіти різного рівня оче-
видна, і за ним, без сумніву, майбутнє. Неважко 
помітити перевагу і для самого навчального за-
кладу. Для нього, в першу чергу, важливим є те, 
що збільшення чисельності здобувачів освіти за 
технологією ТДН майже не потребує розширен-
ня аудиторного фонду та збільшення штату про-
фесорсько-викладацького складу. Із розвитком 
ринку послуг та здешевленням вартості доступу 
в Інтернет кількість споживачів СДО буде не-
впинно зростати, зменшуючи попит на послуги 
класичної освіти, тим більше, що на боці СДО 
відчутні економічні та технологічні переваги [6]. 
Вкрай обмежені пропозиції національної дистан-
ційної освіти створюють загрозу втрати власного 
ринку СДО. Через 10-15 років ринок СДО кон-
куруючих розвинутих держав може повністю 
знищити попит на класичні освітні послуги із 
відповідними наслідками для університетських 
закладів України. 

Зважаючи на це, актуальними є спроби знайти 
відповіді на такі запитання: 

1. Які особливості існуючих СДО необхідно 
враховувати для створення стратегії впро-
вадження системи телематичного дистанцій-
ного навчання у закладі освіти? 

2. Які найважливіші компоненти Інтернет-
орієнтованого телематичного дистанційно-
го навчання необхідно там створювати? 

3. Які організаційні заходи необхідно ініціюва-
ти для швидкого еволюційного виходу на ри-
нок послуг ТДН?  

На сучасному ринку послуг ДН розрізняють 
відкриту та адресну форми телематичної дистан-
ційної освіти. Для побудови оптимальної страте-
гії входження університету до ринку послуг ТДН 
варто визначити спільне та відмінне у послугах 
і компонентах відкритого та адресного телема-
тичного дистанційного навчання. 

Спільне між відкритою та адресною формами 
телематичного дистанційного навчання те, що те-
лестудент за визначену договором плату отримує 
через метамережу Інтернет доступ в інтрамере-
жу навчального закладу освіти до навчально-
методичних цифрових інформаційних ресурсів, 
які створюються, керуються та актуалізуються 
цим закладом. За окрему плату телестудент мо-
же також отримувати індивідуальні телематичні 
консультативні послуги викладачів універси-

тету (далі – телевикладачів). 
На рис.1 та рис.2 наведено, відповідно, струк-

тури систем відкритого та адресного телематич-
ного дистанційного навчання.  

В обох структурах, як це видно з рисунків, спі-
льною є наявність телематичної інтрамережі за-
кладу (1), бази даних [4] (цифрової бібліотеки), 
цифрових навчально-методичних матеріалів та 
програмних моделюючих засобів віртуальних ла-
бораторних робіт (цифрові ресурси) (2), білінго-
вої підсистеми (3), підсистеми захисту інформа-
ції (4), шлюзу в метамережу Інтернет (5), серве-
ру колективного доступу до інтрамережі універ-
ситету (RAS) (6), засобів інтернет-комунікацій 
(IRC, ICQ, e-mail, IP-телефонія, аудіовідеоконфе-
ренції) (7), мережних АРМ адміністратора (8), 
автора цифрових ресурсів (9), телевикладача (10), 
телестудента (11). 

Різним є те, що для адресного ТДН предбаче-
но додаткові послуги та відповідні структурні 
компоненти, зокрема − підсистему контролю рів-
ня знань (12), підсистему управління навчальним 
процесом (13), підсистему сертифікації освітньо-
го та кваліфікаційного рівня телестудента (14). 

Для відкритого ТДН з боку освітнього закладу 
не передбачено жодних форм управління навчаль-
ним процесом, контролю рівня знань і видачі те-
лестуденту документів про освіту та кваліфіка-
цію (сертифікатів). Телестудент самостійно та 
вільно обирає траєкторію навчання, оцінює на-
бутий рівень освіти та кваліфікації, не отримує 
від закладу сертифікатів відповідності (дипломів, 
свідоцтв).  

Адресне ТДН, у порівнянні з відкритим, по-
требує більш складної організації, управління, 
контролю навчання, передбачає відповідальність 
навчального закладу за рівень освіти та кваліфі-
кацію випускника − телестудента. Це вимагає, 
відповідно, на порядок більшої оплати за навчан-
ня, яка при цьому повинна залишатися у 2-3 ра-
зи меншою порівняно з рівнем оплати навчання 
за класичною денною формою. 

З порівняння та аналізу наведених вище струк-
тур відомих форм телематичного навчання [6] 
можна зробити висновки: 

1. АТДН повністю включає компоненти та тех-
нології ВТДН, тобто саме ВТДН є підгрун-
тям Інтернет-орієнтованої системи телема-
тичного навчання закладу освіти; 
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Рис.1. Структура системи відкритого телематичного дистанційного навчання. 

 
Рис.2. Структура системи адресного телематичного дистанційного навчання. 
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2. впровадження університетської системи Ін-
тернет-орієнтованого ТДН доцільно здійс-
нювати двома етапами: на першому етапі – 
впроваджується підсистема ВТДН, на друго-
му – підсистема АТДН. 

ВТДН доцільно впроваджувати поступово, 
вмонтовуючи його компоненти (електронні під-
ручники, посібники, віртуальні лабораторні ро-
боти та інші навчально-методичні матеріали у 
вигляді інформаційних ресурсів цифрових біблі-
отек) в окремі курси дисциплін традиційного на-
вчального процесу, з поступовим створенням 
повністю забезпечених цифровими ресурсами 
електронних курсів, блоків дисциплін за визначе-
ними спеціалізаціями та спеціальностями. 

Особливо актуальним є застосування компо-
нент ВТДН у дисциплінах спеціалізації. Як відо-
мо, на відміну від загальноосвітніх та загально-
технічних дисциплін, життєвий цикл яких скла-
дає 10-100 років, життєвий цикл дисциплін спе-
ціалізації, наприклад у комп'ютерній інженерії та 
інформатиці, триває 3-5 років, при більшій вар-
тості підготовки спецкурсу в 10-100 разів. Це 
означає, зокрема, що не має економічного сенсу 
публікувати навчально-методичні матеріали вка-
заних спецкурсів у вигляді друкованих (на папе-
рових носіях) книг чи брошур. Матеріали спец-
курсів повинні існувати обмежений час у вигляді 
файлових архівів, а реальні лабораторні роботи 
зі спецкурсів доцільно замінювати їх віртуальни-
ми аналогами у вигляді комп'ютерних моделюю-
чих програм. 

Чи не найбільшою проблемою дистанційного 
навчання є створення якісних, орієнтованих на 
технологічні особливості ВТДН, досконалих у ди-
дактичному сенсі цифрових навчально- методич-
них ресурсів. Зміст, структура та форма підручни-
ків для ВТДН повинні враховувати не тільки об-
меження у спілкуванні студента з викладачем та 
однокурсниками, але й особливості, характерні, 
наприклад, при навчанні студентів-іноземців, до-
ступність та актуальність допоміжних освітніх 
ресурсів, відповідність навчальних матеріалів сві-
товим, національним стандартам та індивідуаль-
ним вимогам здобувачів освіти. 

Цифровий (електронний) підручник для ВТДН 
повинен бути самодостатньою гіпермедіасисте-
мою, в якій студент може обрати для себе інди-
відуальну траекторію вивчення матеріалу, залу-
чити додаткові ресурси через гіперпосилання, 
проконтролювати рівень засвоєння матеріалу 
адаптивним тестуванням, встановити найбільш 
зручну форму подання матеріалу (тип та розміри 

шрифту, малюнків, мову, темп та напрям подан-
ня відеоаудіоматеріалів), накопичувати результа-
ти роботи з навчальним матеріалом (зауваження, 
результати тестування), включати різні засоби те-
лекомунікації з викладачами-консультантами. 
Можливою фізичною формою існування підруч-
ників для ВТДН є електронна книга (e-book) [3]. 

Технології ВТДН передбачають, що форми 
контролю знань, пов'язані з документальним під-
твердженням (екзамен, залік, колоквіум, захист 
курсових та дипломних робіт чи проектів), зали-
шатимуться в традиційному для класичних тех-
нологій навчання вигляді і здійснюватимуться в 
спеціалізованих центрах-філіях закладу, розташо-
ваних у певних населених пунктах. 

Електронні засоби контролю, вбудовані в циф-
рові підручники, підсистеми дистанційного кон-
тролю знань за технологіями ВТДН можуть ви-
користовуватись телестудентами та викладача-
ми для допоміжного недокументованого контро-
лю та побудови оптимальної траєкторії опанову-
вання навчального матеріалу. 

Створення та впровадження структурних еле-
ментів ВТДН в інформаційній системі закладу 
освіти здатне принципово змінити роль закладу в 
бізнес-моделі стосунків з підприємством − поста-
чальником послуг Інтернет (провайдером): від 
клієнта до бізнес-партнера. 

Провайдер володіє розгалуженою абонентсь-
кою мережею, послугами якої користуються те-
лестуденти для доступу до цифрових інформацій-
них ресурсів системи телематичного навчання. 
Чим більшим попитом телестудентів користува-
тимуться ресурси ВТДН, тим більшу кількість 
запитів на обслуговування отримуватиме або-
нентська мережа та інші ресурси провайдера, від-
повідно збільшуючи прибуток. 

Використовуючи конкуренцію на ринку послуг 
провайдерів, заклад освіти, який володітиме акту-
альними ресурсами ВТДН, зможе надавати ін-
формаційні послуги за замовленням провайдерів. 
Отже, вже провайдери платитимуть такому за-
кладу за підключення до їх абонентської мережі. 

Додатковим стимулом для підвищення ролі 
закладу освіти у бізнес-процесах з провайдером 
повинен стати сервер колективного доступу те-
лестудентів (RAS) закладу. Наявність RAS у його 
телематичній мережі дає телестудентам можли-
вість позбутися монополії провайдера з надання 
послуг доступу до ресурсів ВТДН. Додаткові 
можливості колективного доступу телестудентів 
до ресурсів ВТДН створюються із впровадженням 
університетської мережі за технологією "Мітріс" 
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[2], використанням каналів мереж кабельного те-
лебачення та ін. 

Після належного відпрацювання технологій та 
усіх структурних компонентів ВТДН стає мож-
ливим наступний, другий етап запровадження 
системи ТДН закладу − створення компонентів 
Інтернет-орієнтованого адресного телематично-
го дистанційного навчання (АДТН), які допов-
нюють ВТДН у засобах документованого контро-
лю знань та управління рівнем підготовки теле-
студентів, забезпечуючи можливість гарантува-
ти відповідність рівня підготовки спеціалістів ви-
могам діючих стандартів або замовників із на-
данням випускникам відповідних сертифікатів 
(дипломів) про освіту. 

Основою СДО є телематичний навчальний 
простір (ТНП), який складається з комп'ютерної 
інформаційно-телекомунікаційної мережі зі шлю-
зами в метамережу Інтернет, цифрових інформа-
ційних ресурсів дистанційного навчання (елект-
ронні підручники, віртуальне лабораторне облад-
нання, база даних обліку та контролю тощо), спе-
ціального програмного забезпечення для здійс-
нення та дистанційного управління навчальним 
процесом, контингенту спеціально підготовлених 
викладачів (телевикладачів). 

Необхідність деяких структурних компонент 
системи дистанційного телематичного навчання 
на перший погляд може здатися не зовсім оче-
видною. 

Розглянемо, наприклад, підсистему захисту 
інформації, позначену на рис.1 і 2 цифрою 4.  

У телематичному навчальному просторі, який 
є складною динамічною системою, відбувається 
віртуальна взаємодія суб'єктів з об'єктами ДН, 
створюються та використовуються цифрові ін-
формаційні ресурси, з'являються та припиняють 
існування інформаційні процеси. 

Серед множини інформаційних процесів зав-
жди існують такі, що збільшують ентропію ТНП, 
здійснюють його руйнацію, порушуючи нормаль-
не функціонування СДО. 

Руйнуючі інформаційні процеси (РІП) вини-
кають як через обмежені параметри надійності 
програмно-технічних підсистем, так і внаслідок 
реалізації моделей загроз порушниками, які не 
дотримуться правил поведінки (політики інфор-
маційної безпеки) у ТНП, встановлених закладом 
освіти та зафіксованих у відповідних документах 
(положення, контракти, інструкції, НТД) [4]. 

За аналогією із безпечним фізичним просто-
ром, який необхідний для нормального життя 
людини, природно очікувати, що безпечним по-

винен бути і специфічний телематичний навчаль-
ний простір. У ньому людина через інформацій-
но-освітні процеси набуває знань, вмінь та нави-
чок, формуючись професійно, а також як особи-
стість. Такий простір повинен бути безпечним в 
інформаційному сенсі. 

Прикладом інформаційно небезпечного ТНП є 
метамережа Інтернет. На сьогодні нараховується 
близько 1,5 млн. URL-адрес Інтернет з інформа-
ційними ресурсами, які пропагують тероризм, на-
силля, збочення, навчають методам руйнації ін-
формаційних систем та мереж з наданням відпо-
відних інструментів та консультацій, використо-
вують ненормативну лексику. 

РІП несуть загрозу конфіденційності, цілісно-
сті інформації в телематичних мережах, викорис-
товуються з метою нанесення моральної шкоди 
певним особам, зменшення конкурентоспромож-
ності установи, порушення авторських та інтелек-
туальних прав, нелегального отримання прибут-
ку, наприклад від нелегального продажу зацікав-
леним особам ресурсів Інтернет, оплачених за-
кладом освіти, порушення керованості та пе-
редбачуваності СТДО тощо. 

Отже, для підтримки працездатного стану та 
розвитку СДО необхідно активно протидіяти РІП, 
захищати телематичний навчальний простір від 
атак порушників, забезпечувати нормальне функ-
ціонування СДО.  

Протидія руйнуючим інформаційним проце-
сам генерується та керується підсистемою захис-
ту інформації, підримуючи нестійку рівновагу 
СДО з функціональністю, схожою на імунну сис-
тему живого організму. 

Враховуючи, що навчально-методичні інфор-
маційні ресурси дистанційного навчання відно-
сять до категорії відкритої інформації, концепція 
функціональних профілей захищеності для те-
лематичних комп'ютерних інтрамереж закладів 
освіти звичайно передбачає захист від порушень 
цілісності та доступності інформації.  

Додатковою важливою функцією підсистеми 
захисту інформації повинен стати захист цифро-
вих інформаційних ресурсів дистанційного нав-
чання від несанкціонованого доступу [5], зокре-
ма від нелегального тиражування цифрових нав-
чально-методичних матеріалів, а також надійне 
блокування можливих порушень договірних 
умов використання ресурсів телестудентами. 

Передумова успішного впровадження ВТДН, а 
згодом і АТДН – наявність у закладі освіти об-
грунтованих та керованих процесів створення й 
розвитку автоматизованої інформаційної систе-
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ми з цифровою бібліотекою, яка є головним сис-
темостворюючим елементом ТДН [3]. 

Необхідними, у зв'язку зі сказаним вище, є та-
кож і організаційні заходи, серед яких основни-
ми можна вважати такі: 

- створення програми інформатизації закладу 
освіти, узгодження її положень із загальнодер-
жавною та регіональними програмами 
інформатизації; 

- створення та забезпечення виконання планів 
інформатизації усіх структур закладу освіти (фа-
культетів, кафедр, інших підрозділів); 

- створення та забезпечення виконання планів 
впровадження технологій дистанційного навчан-
ня закладу освіти, його факультетів, кафедр; 

- заохочення авторів, планування створення 
та впровадження цифрових інформаційних ресур-
сів, віртуальних лабораторних робіт для дистан-
ційного навчання; 

- створення у структурі закладу освіти науко-
вої лабораторії проблем впровадження дистанцій-
ного навчання; 

- вивчення наявного досвіду та підготовка кад-
рів, особливо телевикладачів, для здійснення про-
цесів дистанційного навчання; 

- впорядкування актуальних питань захисту 
інтелектуальних та авторських прав, вирішення 
проблеми захисту цифрових інформаційних ре-
сурсів дистанційного навчання від несанкціоно-
ваного використання; 

- маркетинг дистанційної освіти. 
Враховуючи складність процесів створення та 

впровадження системи телематичного дистанцій-
ного навчання, альтернативного шляху виживан-
ня у конкурентній боротьбі на ринку послуг осві-
ти для освітніх закладів у найближчому майбут-
ньому не має.  
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ЗАСТОСУВАННЯ  JAVA – СЕРВЛЕТІВ  ДЛЯ  OFFLINE-
ЗАВАНТАЖЕННЯ  РЕСУРСІВ  З  МЕРЕЖІ  INTERNET 

На основі технології сервлетів розроблена програма для offline-завантаження ресурсів з мережі 
Internet. 

The program for offline-loading of resources from the Internet network is developed on the basis 
of serlvlet technology. 

Ще зовсім недавно Internet в Україні був до-
ступний обмеженому колу громадян. Тепер си-
туація змінилася – збільшилася кількість Internet-
провайдерів, поліпшилася якість зв'язку. Але, на 
жаль, вартість послуг Internet усе ще досить ви-
сока для більшості наших співвітчизників. А для 
деяких бюджетних організацій якісний і дешевий 
зв'язок із мережею Internet залишається лише мрі-
єю, яка найближчим часом навряд чи збудеться. 
Багато хто вже звик працювати в умовах інформа-
ційного голоду. Але що робити навчальним за-
кладам масштабу Чернівецького національного 
університету, для яких підготовка сучасних фа-
хівців залежить від можливості повноцінного 
спілкування майбутніх інженерів і їх викладачів 
із безмежним джерелом різноманітної інформації, 
яким є Internet. Особливо це стосується підготов-
ки спеціалістів в області інформаційних техноло-
гій. 

У цих умовах актуальним залишається питан-
ня про більш оптимальне використання можливо-
стей існуючих з'єднань із мережею Internet. Од-
ним з методів більш повного використання Inter-
net-підключень в умовах великої кількості корис-
тувачів і невеликих швидкостей ліній, є більш 
ефективне використання часу, коли навантажен-
ня на лінії зв'язку і на Internet-сервери мінімальні 
(нічний час, вихідні й святкові дні). Цей час мож-
на використовувати для неінтерактивного заван-
таження користувачам Web-сторінок і файлів. 

В даний час з метою економії часу і грошей 
при завантаженні файлів із Web-сайтів можна 
скористатися існуючими спеціальними програма-
ми – диспетчерами завантаження. Найвідоміші 
з них – GetRight, Gozilla, JetCar, Bullet Proof FTP. 
Ці програми, як правило, працюють без догляду 

користувача. Після вибору сервера зі списку сер-
верів, з якими існує зв'язок, із нього копіюються 
зазначені файли на комп'ютер користувача. Де-
які з цих програм дозволяють вказувати зручний 
час завантаження файлів із Internet. Використан-
ня цих програм – ідеальне рішення для домаш-
нього користувача, який має комутоване з'єднан-
ня, із провайдером Internet. Але для такої органі-
зації, як Чернівецький національний університет, 
із його розгалуженою структурою комп'ютерних 
мереж та специфікою роботи комп'ютерних ла-
бораторій та Internet-центра застосування даних 
програм неефективно з таких причин: 

- комп'ютери (у випадку комп'ютерних лабо-
раторій і обчислювальних центрів) постійно змі-
нюють користувачів, при цьому неможливо точ-
но визначити належність завантажених файлів 
визначеному користувачеві; 

- комп'ютери велику частину часу доби 
виключені і недоступні користувачам; 

- неможливість централізованого адміністру-
вання і керування процесом завантаження Web-
ресурсів. 

Виходом із цієї ситуації є впровадження в In-
ternet-центрі університету спеціального сервісу 
по завантаженню файлів з Internet. Для цього роз-
роблений пакет програм OSWD (Offline System 
Web Download).  

Ідея неінтерактивного завантаження полягає 
в тому, що клієнт отримує необхідний йому ре-
сурс з Інтернета не в поточному сеансі роботи з 
браузером, а після заповнення спеціальної форми 
запиту, відсилки її на сервер. На сервері запит 
реєструється в базі даних запитів і при першій 
можливості виконується. Замовлений ресурс клі- 
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Рис.1. Структурна схема системи OSWD. 

єнт отримує через певний час, необхідний серве-
ру для завантаження цього ресурсу із мережі Ін-
тернет, і у вигляді архівного файла, що зменшує 
навантаження на мережу під час пересилки ін-
формації між сервером і клієнтом. 

Пакет програм розроблений із застосуванням 
технології клієнт-сервер, тобто вся функціона-
льність розділена між клієнтською та серверною 
частинами. У нашому випадку це виглядає як вза-
ємодія клієнтських програм на машинах користу-
вачів, що дають запити на завантаження файлів 
із Internet та серверної частини, яка централізо-
вано здійснює обробку запитів, що надходять і 
завантажує інформацію з Web-серверів у придат-
ний час.  

Структурна схема 
Структурна схема системи OSWD Suite пред-

ставлена на рис.1. 
Серверна частина складається з набору сервіс-

них програм, що виконують такі функції: 
- реєстрація та введення бази даних користу-

вачів; 
- установка з'єднань і підтримка діалогу з клі-

єнтами; 
- обробка запитів, що надійшли, і завантажен-

ня файлів із Internet; 
- реалізація деяких функцій проксі-сервера, а 

саме: 
• заборона на завантаження певних ресурсів чи 

файлів із визначених Web-сайтів; 
• кешування інформації, що завантажується; 
• підтримка пріоритетів для категорій користу-

вачів (адміністратори, викладачі, студенти та ін.); 
• підтримка віддаленого адміністрування сис-

теми з будь-якого комп'ютера, який має зв'язок із 
сервером. 

Клієнтська частина являє собою звичайний 
браузер, що зазвичай встановлений на кожній ро-
бочій станції. Отже усувається проблема розпо-
всюдження клієнтської програми та захист від 
підробленої копії. 

Клієнт взаємодіє з сервером через Web-брау-
зер, у вікні якого відображається html-сторінка, 
яка заключає в собі функціональність клієнтської 
частини. Сторінка динамічно генерується відпо-
відними сервлетами і JSP-сторінками (Java Server 
Page), що входять до складу Web-сервера. Вони 
дозволяють користувачеві при наявності обліко-
вого запису зареєструватися на OSWD-сервері за 
допомогою введення ідентифікаційного імені ко-
ристувача та його пароля, а після процедури ау-
тентифікації виконувати такі дії: 

- переглянути стан попередніх запитів; 
- перенести завантажені файли з OSWD-серве-

ра на локальну машину; 
- сформувати та відправити серверу новий за-

пит; 
- знищити на сервері запит або архівний файл 

із завантаженою інформацією. 
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При відсутності облікового запису користувач 
може створити його. Для цього необхідно запов-
нити невелику форму-анкету і відіслати її на сер-
вер. Анкета заповнюється в присутності довіре-
ної адміністратором OSWD-системи особи, яка 
вводом свого паролю надає чинності реєстрації 
користувача. Це забезпечує реєстрацію користу-
вача тільки один раз та захист від несанкціонова-
ного втручання. 

При правильному заповненні форми сервер 
автоматично створює обліковий запис даного ко-
ристувача і заносить його в базу даних користу-
вачів. 

Користувацький інтерфейс програми інтуїтив-
но-зрозумілий і дозволяє без попередньої підго-
товки приступити до роботи.  

Для зв'язку клієнтів із сервером використо-
вується стек протоколів TCP/IP, оскільки цей на-
бір протоколів підтримує об'єднання окремих 
локальних мереж із різноманітним мережевим 
обладнанням. Як і в більшості додатків Internet 
як реалізація транспортного рівня використову-
ється протокол TCP, тому що він забезпечує на-
дійний зв'язок на основі логічного з'єднання. 

Сеанс зв'язку з кожним користувачем вико-
нується в окремому програмному потоці Thread. 
Цим забезпечується стабільність роботи сервера 
й незалежність окремих користувацьких сесій 
один від одної. Переваги технологій servlet і JSP 
полягають у тому, що окремі програмні потоки, в 
яких виконується взаємодія з окремим клієнтом 
системи, організується автоматично Web-серве-
ром, що має модуль підтримки servlet і JSP. Крім 
того, на відміну від CGI-скриптів, що являють 
собою окремий процес, який щоразу запускаєть-
ся при звертанні до нього, байт-код сервлетів та 
скомпільованих JSP постійно знаходиться в па-
м'яті, чим забезпечується швидкість обслугову-
вання запитів. 

Кожний зареєстрований користувач має на 
сервері домашній каталог, в якому зберігаються 
файли – результати запитів. Максимальний розмір 
каталога обмежується (5-20 МВ) і визначається 
пріорітетом користувача. 

Модуль завантаження файлів з Internet, вико-
ристовуючи базу даних запитів, створює із них 
пріоритетну чергу, порядок слідування запитів в 
якій визначається пріоритетом користувача і ча-
сом створення запиту. Моментом початку та за-
кінчення роботи модуля керує спеціальний про-
грамний блок – планувальник часу завантаження. 
При активізації ним модуля завантаження, прі-
орітетна черга циклічно сканується. Запити, які 

ще не були реалізовані, інкапсулюються в окремі 
об'єкти спеціального класу, що мають властивість 
виконуватися в окремому програмному потоці, та 
запускаються на виконання. Завдяки цьому стало 
можливим виконання декількох запитів одночас-
но. У відповідності до запиту відповідні файли 
завантажуються з мережі Інтернет у домашні ка-
талоги користувачів та архівуються зовнішнім ар-
хіватором. 

Технічна реалізація 
Програма написана на популярній сьогодні 

мові програмування Java. Вибір був зроблений на 
користь Java із таких причин: 

- це цілком об'єктно-орієнтована мова, що до-
зволяє розробникам програмного забезпечення 
створювати складні додатки в першу чергу для 
використання в Internet; 

- створені додатки не залежать від платформи; 
- у Java вбудована підтримка потоків, засоби 

для роботи в мережі й безліч інших можливостей. 
Серверна частина створена за допомогою Java 

SDK 1.3 фірми Sun і може працювати на будь-
якій платформі, для якої існує JVM (наприклад, 
Windows 2000 Server, SCO UnixWare 7.01, Linux, 
FreeBSD 4.0, Solaris та ін.). Для роботи сервера 
необхідне постійне підключення до мережі Inter-
net і проінстальована JVM. 

Особливих вимог до апаратного забезпечення 
комп'ютерів, на які встановлюються програми, не 
існує. Для клієнтської комп'ютерів може викорис-
товуватися будь-який IBM-сумісний комп'ютер, 
на якому може працювати Web-браузер. 

Серверну частину необхідно встановлювати 
на комп'ютер із процесором не менше РІІ-350 і 
128 МВ оперативної пам'яті. Також потрібно вра-
ховувати необхідність у вільному дисковому прос-
торі для каталогів користувачів (5-10 МВ на кож-
ного користувача). 

Опис організації вхідних та вихідних да-
них 

Вхідні дані для даного додатка – інформація 
про користувачів та про їх запити на завантажен-
ня файлів із мережі Інтернет. Всі користувацькі 
дані формуються під час сеансу взаємодії клієнта 
системи з сервером в інтерактивному режимі. Ін-
формація зберігається у звичайних текстових фай-
лах. Назва файла з БД користувачів – users.db, 
queries.db – назва файла з БД користувацьких за-
питів. 

Формат файлів визначається специфікацією 
відповідних класів: OSUser та Simple Query. Ви-
хідними даними додатка OSWD для користува-
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чів є архівні файли (наприклад, ".zip"), в яких 
знаходяться результати завантаження. Тип архів-
ного файла визначається типом зовнішнього ар-
хіватора, що підключається до системи. 

Основним файлом настройки, який забезпе-
чує роботу OSWD-сервера, є файл сценарію за-
вантаження schedule.cfg, в якому зберігається 
інформація про час активації та дезактивації мо-
дуля завантаження. Цей файл створюється і по-
новлюється автоматично під час сеансу відда-
леного адміністрування адміністратора системи 
із сервером. 

Висновки 
Швидкість та ефективність роботи програми 

залежить від багатьох чинників. Головне – це 
швидкість і завантаженість мережі, що з'єднує 
комп'ютер, на якому встановлено OSWD-сервер, 
з Інтернет-провайдером. Додаткові фактори, що 
посередньо впливають на продуктивність проце-
су завантаження – це розмір оперативної пам'я-
ті та потужності центрального процесора серве-
ра, на якому встановлена система OSWD.  

Програма була розроблена і протестована в се-
редовищі Windows 2000 Server з Web-сервером  

Apache та додатком для запуску сервлетів та JSP-
сторінок – jakarta-tomcat. 

Додаток при регулярному використанні дозво-
ляє значно підвищити ефективність використан-
ня існуючих з'єднань із мережею Інтернет. І по-
ки в нашій державі не буде побудована могутня 
інфраструктура глобальних мереж (ISDN, xDSL 
та ін.) і не буде достатньої кількості конкуруючих 
між собою провайдерів, що надають швидкісний 
і дешевий доступ у Internet, розробка подібних 
програмних продуктів буде актуальною для ве-
ликих розгалужених організацій, подібних Чер-
нівецькому Національному університету. 
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РОЗРАХУНОК  ПАРАМЕТРІВ  НАДІЙНОСТІ  МІСЬКОЇ  
СИНХРОННОЇ  МЕРЕЖІ 

Розглянуто один із способів визначення структурної надійності мереж зв'язку. Проаналізо-
вано структуру діючої аналогово–цифрової та проектованої синхронної міської мережі Львова, 
визначено процентне відношення надійності і способи відновлення працездатності у синхро-
нній мережі. 

In this article one of the methods of communication networks structural reliability determination is 
considered. The structure of actual analog-digital and projected synchronous Lviv City network was 
analysed; percent protection ratio and the methods synchronous network capacity for work recovery 
were defined. 

У даний час, на міських мережах України, зде-
більшого працюють плезіохронні системи пере-
дачі (PDH) та електромеханічні, квазіелектрон-
ні та електронні системи комутації. Ці мережі 
побудовані на основі застарілого обладнання і 
не задовольняють вимоги користувачів на ряд 
послуг та постійно зростаючий трафік. Так, на-
приклад, у мережі Львова задіяно кілька цифро-
вих систем, які не повністю використовуються 
по пропускній здатності. Ця мережа побудована 
за радіально-вузловим принципом, її граф зобра-
жено на рис.1. 

На сьогоднішній день дана мережа вже не від-
повідає вимогам щодо якості зв'язку і не може 
бути основою для створення єдиної мережі пере-
дачі даних. Розвиток цієї мережі в тому напрямку 
що й раніше, тобто введення нових вузлів і дуг, 
призведе до залучення значних коштів, і в кін-
цевому рахунку не відбудеться якісного поліп-
шення ситуації. Для забезпечення вимог щодо 
якості зв'язку, розширення системи послуг і в 
майбутньому для створення єдиної мережі пере-
дачі даних, сучасну мережу Львова необхідно 
реконструювати шляхом впровадження цифрових 
синхронних систем передачі (SDH), оптичних 
одномодових кабелів і цифрового комутаційного 
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Рис. 1. Схема організації зв'язку міста Львова. 

обладнання. Переваги SDH-технології очевидні: 
можливість впровадження нових послуг, збіль-
шення пропускної здатності лінійного тракту, 
прямий одноступеневий доступ до двомегабітно-
го потоку в лінійному синхронному тракті будь-
якої інформаційної ємності, що в PDH-мережах 
було неможливо. В SDH-мережах, на відміну 
від PDH, вирішено завдання централізованого 
керування і поточного нагляду за станом всієї 
мережі. 

Крім цих переваг, особливу увагу доцільно 
приділити такому параметру, як структурна на-
дійність мережі, який є визначальним при порів-
нянні синхронної і плезіохронної мереж. Струк-
турна надійність SDH-мереж забезпечує високу 
надійність функціонування мережі та можливість 
збереження і відновлення дієздатності навіть при 
відмові одного з її елементів або середовища 
передачі – кабеля. 

У практиці існують різні методи забезпечен-
ня швидкого відновлення дієздатності синхро-
нних мереж, які зводяться до таких схем: 

1) резервування ділянок мережі за схемами 
1+1 і 1:1 на рознесених трасах. Схема 1+1 перед-
бачає аналіз сигналів і вибирається той, який має 
кращі співвідношення параметрів; схема 1:1 пе-
редбачає призначення пріоритетів альтернатив-
ним маршрутам; 

2) організація самовідновлюваних кільцевих 
мереж, резервованих за схемами 1+1 і 1:1. У да-
ному випадку використовується топологія "кіль-
це", яка може бути організована з допомогою двох 
("просте" або здвоєне кільце) або чотирьох воло-
кон (подвійне здвоєне кільце). В останньому ви-
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падку є два шляхи захисту даних: перший – па-
кети даних передаються одночасно в одному на-
прямку, але різними кільцями, при збої в одному 
кільці дані приймаюся з другого; і другий – па-
кети даних передаються в двох протилежних на-
прямках, один з яких основний, а другий – резер-
вний, при збої відбувається замикання основного 
і резервного кола на границях пошкодженої ді-
лянки (рис.2а) з утворенням нового кільця; 

3) резервування термінального обладнання за 
схемами 1:1 і 1:N. Як правило, цей вид резерву-
вання передбачає резервування трибних інтер-
фейсів. 

Саме такі методи захисту інформації та від-
новлення дієздатності планується ввести на SDH-
мережі м. Львова. PDH-мережа будується за раді-
ально-вузловим принципом – один вузол має 
кілька дуг довільно спрямованих до інших вуз-
лів. Структура синхронної мережі інша: вузол 
такої мережі має тільки дві дуги (при викорис-
танні простого кільця), які з'єднані з двома сусід-
німи вузлами, або чотири дуги (подвійне кільце), 
які також під'єднуються до двох сусідніх вузлів. 
При цьому дві дуги працюють на прийом, а дві 
на передачу. На відміну від простого кільця по-
двійне володіє вищою структурною надійністю 
і краще відповідає вимогам щодо резервування. 
Тому організовується подвійне кільце, в якому 
дуги-кабелі ведуться різними шляхами, що значно 
підвищує надійність. Саме структуру подвійне 
кільце на основі SDH-технології пропонується 
ввести для м. Львова із врахуванням уже діючих 
вузлів-систем комутації (рис. 3). 

Отже, структурна надійність мережі зв'язку – 
це об'єктивна властивість мережі забезпечувати 
зв'язність користувачів мережі (або вузлів) з які-
стю не нижчою, ніж задана. Поряд з характерис-
тикою надійності мережі важливим параметром 
є живучість. Живучість − це та сама надійність, з 
тою лише різницею, що остання залежить від 
зовнішніх впливів − дії людини та навколиш-
нього середовища. На практиці, надійність та 
живучість часто об'єднують і цей об'єднаний па- 

а б

 
Рис. 2. Методи захисту подвійного кільця:  
а) шляхом виключення пошкодженої ділянки;  
б) шляхом організації обхідного шляху. 
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Рис. 3. Схема організації транспортних кілець зв'яз-
ку SDH мережі м. Львова. 

раметр називають структурною надійністю. На-
дійність тісно пов'язана із вартістю: дешеві сис-
теми менш надійні і навпаки, тобто дешевої і 
надійної системи не існує. 

Головним показником оцінки якості каналу 
зв'язку є ймовірність зв'язності. У мережах струк-
турна надійність забезпечується можливістю ви-
бору альтернативних шляхів. Тобто, чим більша 
зв'язність мережі, тим вища її надійність. Для 
будь-яких структур вживають такі показники 
надійності: 

1) ймовірність парної зв'язності Р(u, v) двох 
заданих вузлів u і v. Зв'язність двох вузлів має 
місце, якщо існує хоча б один шлях від вузла u 
до вузла v, який містить справні вузли і ребра 
(дуги). В загальному випадку Р(u, v)=Р(v, u); 

2) ймовірність зв'язності вузла з мережею 
Р(u,U). Зв'язність вузла з мережею передбачає 
наявність парної зв'язності для кожної пари вуз-
лів (u, i), де i є U, i≠u; 

3) ймовірність повної зв'язності P(U, U). Во-
на визначає ймовірність того, що між двома до-
вільними вузлами мережі існує хоча б один справ-
ний шлях. 

Серед цих показників на особливу увагу заслу-
говує ймовірність парної зв'язності, яка показує 
ймовірність існування зв'язності між двома кон-
кретно заданими вузлами. Основою для визна-
чення ймовірності парної зв'язності між двома 
вузлами є ймовірність існування дуги. При роз-
рахунках надійності беруть значення ймовірності 
існування вузла рв=1, оскільки обладнання вуз-
ла кілька разів резервується і несправності шви-
дко усуваються, а ймовірності існування дуги 
рД<1. Залежно від місця проходження дуги це 
значення лежить у межах 0,85÷0,999, в містах ця 
величина може досягати значення від 0,95 до 0,99. 

Отже, для того щоб провести аналіз надійнос-
ті мереж на основі SDH і PDH технологій, доці-
льно провести розрахунок ймовірності парної 
зв'язності між усіма вузлами мережі. Для цього 
задаються ймовірністю існування дуги та вузла. 
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При умові, що рв=1 і рД=0,95 ймовірність існу-
вання парної зв'язності між вузлами буде визна-
чатися виключно ймовірністю існування дуг. В 
основному ймовірність парної зв'язності визначає 
множина шляхів: чим більша кількість різних 
шляхів, які не перетинаються між собою, тим 
вище значення ймовірності парної зв'язності. Ко-
жен шлях характеризується ймовірністю справно-
го стану всіх ребер, що утворюють даний шлях, а 
звідси надійність зв'язку між вузлами a і b є ймо-
вірністю справного стану хоча б одного шляху із 
існуючої множини. 

Отже, ймовірність парної зв'язності визначаєть-
ся у такій послідовності: 

1) визначається множина шляхів між двома 
заданими вузлами, які не перетинаються між 
собою: { } j

A Bµµ = , де j змінюється від 1 до N, де N 
− кількість різних шляхів; 

2) ймовірність існування маршруту визнача-
ється за таким співвідношенням: 

∏
==

=
вихвх

1вих1вх
вихвхвихвх

;

;
];[];[

II

ii
iipIIjp ,        (1) 

де ];[ вихвх iip  − коефіцієнт готовності j-тої дуги 

і-го вузла, вихвх ; II  − початковий і кінцевий вуз-
ли маршруту, j – кількість незалежних маршрутів 

Mj  ∈ ; 
3) ймовірність неіснування шляхів: 

[ ] [ ]вихвхмарш. неісн. ;1 IIpjP j−= ;         (2) 

4) ймовірність відсутності зв'язності: 

( )∏=
=

M

і

iPP
1

марш. неісн.яз.зв' відс. ][-1 ;         (3) 

5) ймовірність існування парної зв'язності між 
вузлами А і В: 

яз.зв' відс.1 PPA B −=                     (4) 

Ймовірність зв'язності вузла з мережею визна-
чається із співвідношення: 
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Ймовірність повної зв'язності мережі: 
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Згідно із запропонованими співвідношеннями 
проведемо розрахунок ймовірності парної зв'яз-
ності для діючої PDH-мережі, наприклад між вуз-
лами 1-UTEL 5ESS і 11-АТС-93 5ESS. Згідно з 
наведеними співвідношеннями Р1-11=0,9999. 

Аналогічно розрахунок парної зв'язності ве-
деться і для всіх інших пар вузлів, в результаті 
отримуємо симетричну матрицю (таблиця 1), по 
діагоналі якої є одиниці – ймовірність існування 
вузла. 

Згідно з цією ж методикою проведемо розра-
хунок парної зв'язності для SDH-мережі, але із 
врахуванням того, що сусідні вузли з'єднані 
подвійною дугою, тому ймовірність існування 
дуги в цьому випадку дорівнюватиме не 0,95 і 
визначатиметься згідно з: 

[ ]( ) 0,99750,95)(10,95)(1111
2

1
дп.д. =−⋅−−=∏ −−=

=

=

N

і
ipp . 

Подальша послідовність розрахунку залишаєть-
ся незмінною. Ймовірності парної зв'язності для 
всіх пар вузлів для SDH-мережі дивись у таблиці 2. 

Розрахунок зв'язності вузла з мережею і повної 
зв'язності недоцільно проводити у тих випадках, 
коли ймовірність існування дуги вища від 0,9. 

Отже, на підставі даних матриць видно, що 
мережа SDH володіє значно вищою структур-
ною надійністю. Ймовірність парної зв'язності 
між двома найбільш віддаленими вузлами SDH-
мережі: 4 - АТС-62 і 6 - АТС-93 5ESS, складає 
0,99997, а між вузлами PDH мережі: 1-UTEL 5ESS 
і 11-АТС-93 5ESS, – 0,9999 і це за умови, що між 
цими вузлами є чотири незалежних маршрути. 
Крім високої структурної надійності, мережа SDH 
має вищі пропускні здатності, малий час затрим-
ки, гнучкість у керуванні і дає можливість по-
дальшого її нарощування. 

Запропонована мережа на основі синхронних 
цифрових систем, побудована за топологією ко-
міркових подвійних кілець, має вищі значення 
показника структурної надійності, ніж діюча пле-
зіохронна. SDH-мережа дає можливість збільшити 
кількість абонентів міста та об'єм наданих послуг. 
Запропонована мережа на основі потоків STM-1 і 
STM-4 на даний час задовольняє вимоги щодо 
пропускної здатності та дає можливість її модер-
нізації із збільшенням величини потоків відповід-
но до STM-4 і STM-16 у вузлах і використання ре-
зервних оптичних волокон магістральних кабелів 
або резервного кільця при різкому зростанні нава-
нтаження мережі в часи "пік". 
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Таблиця 1. Ймовірність парної зв'язності між вузлами мережі PDH. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
1 1 0,99 0,99 0,99 0,85 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,85 0,81 
2 0,99 1 0,97 0,97 0,95 0,97 0,98 0,99 0,97 0,99 0,98 0,97 0,85 0,81 
3 0,99 0,97 1 0,97 0,81 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,90 0,85 
4 0,99 0,97 0,97 1 0,81 0,97 0,99 0,99 0,97 0,98 0,96 0,97 0,81 0,77 
5 0,85 0,95 0,81 0,81 1 0,81 0,85 0,9 0,81 0,90 0,85 0,81 0,81 0,77 
6 0,99 0,97 0,99 0,97 0,81 1 0,96 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99 0,90 0,85 
7 0,99 0,98 0,97 0,99 0,85 0,96 1 0,99 0,97 0,97 0,96 0,96 0,77 0,73 
8 0,99 0,99 0,99 0,99 0,90 0,98 0,99 1 0,97 0,99 0,99 0,97 0,81 0,77 
9 0,99 0,97 0,99 0,97 0,81 0,98 0,97 0,97 1 0,98 0,98 0,98 0,85 0,81 

10 0,99 0,99 0,99 0,98 0,90 0,99 0,97 0,99 0,98 1 0,99 0,99 0,9 0,85 
11 0,99 0,98 0,99 0,96 0,85 0,99 0,96 0,99 0,98 0,99 1 0,99 0,95 0,9 
12 0,99 0,97 0,99 0,97 0,81 0,99 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99 1 0,9 0,85 
13 0,85 0,85 0,9 0,81 0,81 0,9 0,77 0,81 0,85 0,9 0,95 0,9 1 0,95 
14 0,81 0,81 0,85 0,77 0,77 0,85 0,73 0,77 0,81 0,85 0,9 0,85 0,95 1 

 
Таблиця 2. Ймовірності парної зв'язності між вузлами мережі SDH. 

 1 2 3 4 5 6 
1 1 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 
2 0,9999 1 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 
3 0,9999 0,9999 1 0,9999 0,9999 0,9999 
4 0,9999 0,9999 0,9999 1 0,9999 0,9999 
5 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 1 0,9999 
6 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 0,9999 1 
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ELECTROCHEMICAL  DEFECT  CHARACTERIZATION  OF 
DIFFERENT  COMPOUND  SEMICONDUCTOR  SURFACES  

У роботі наведено результати досліджень розподілу дефектів у різних напівпровідникових 
сполуках (GaAs, InGaAs та InP) за допомогою селективного електрохімічного травлення. Отри-
мано картини розподілу дефектів у поперечному та вертикальному напрямках. Для селективно-
го анодного розпаду в різних поляризаційних умовах застосовано сім різних типів електролітів. 
Досліджено морфологію електрохімічно травленої поверхні за допомогою електронного сканую-
чого і оптичного мікроскопів та поверхневого голкового профілювання. Проведено порівняння 
одержаних результатів з результатами Х-променевої топографії та теоретичними моделями. 

In this paper, the defect distribution in different compound semiconductor materials (GaAs, In-
GaAs and InP) is investigated by selective electrochemical etching. Defect maps are obtained both in 
lateral and vertical directions. Seven different electrolytes were applied under different polarization 
conditions for the selective anodic dissolution. The electrochemical etched surface morphologies were 
investigated by scanning electron and optical microscopy and surface stylus profiling. The results 
were compared to those of X-ray topography and theoretical models. 

Introduction 
One of the most important parameters in semicon-

ductor technology is the density and spatial distribu-
tion of the disorders and defects in bulk and epi-
taxial crystals. There are several widely used methods 
to examine crystal defects. For example, their lat-
eral distribution can be investigated by selective 
chemical etching; another commonly used method 
is X-ray topography (XRT). The depth distribu-
tion can be studied by transmission electron mi-
croscopy. 

Selective electrochemical dislocation development 
is a relatively simple and quick method. Its bears none 
of the disadvantages of the other methods: it is a fast 
method with good resolution, the set-up is simple, and 
the etching parameters can be varied continuously. 
By this method, the defect distribution can be inves-
tigated in both lateral and vertical directions. The 
method relies on the formation of a transparent 
Schottky-like contact at the electrolyte-semiconductor 
interface. Various electrochemical processes can 
take place at such interfaces. After electrochemical 
etching the surface generally remains structured; 
the roughness of the remaining surface depends on 
many factors, namely, the applied reverse bias, etch-
ing current, intensity of the illumination, the mate-
rial system used, the density of defects and the thick-

ness of the removed layer. Practically smooth re-
maining surface is required for most of the meas-
urement techniques [1]. Under special etching condi-
tions the morphology of the etched surface is char-
acteristic of the defect density of the surface. 

In this work we present results of selective electro-
chemical etching obtained on three different com-
pound semiconductor materials: GaAs, InGaAs and 
InP. We study the effect of electrolyte material and 
the polarization conditions and etch current, and show 
examples of lateral and vertical defect maps. 

Experimental technique 
The arrangement of our electrochemical meas-

uring set-up is often used in electrochemical investi-
gations. The working electrode is the semiconductor 
sample, the counter electrode is made of carbon 
and the reference electrode is a saturated calomel 
electrode. The bias voltage source is a potentiostat 
(Radelkis OH-405). The measurement is controlled 
through an IEC bus interface by a microcomputer 
[2]. The thickness of the removed layer is determined 
by Faraday’s law and surface-stylus profiling. 

Ohmic contacts to the samples were made using 
alloyed Sn dots and current leads fixed with silver 
paste. Samples were mounted in the electrochemical 
cell either with a sealing ring, or on a metallic sample 
holder with non-pertinent parts of the surface being 
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coated with resistive varnish and immersed into the 
electrolyte. The following electrolytes were used for 
the anodic etching: (i) 0,1M Tiron metal indicator 
(C6H4Na2O8S2), (ii) 10% KOH, (iii) 0,5M HCl, 
(iv) 36% HCl: methanol (1:99), (v) 36% HCl: 70% 
HNO3: methanol (36:24:1000), (vi) 10% NH4OH, 
(vii) 5% H2SO4. 

The morphologies of the etched surfaces were 
studied by scanning electron microscopy (SEM) and 
the etch pit density (EPD) values determined on the 
surface area of about 1 mm2. 

Lateral Dislocation Map Development in GaAs 
epitaxial structures 

GaAs epitaxial structures, grown by chloride 
transport vapor phase epitaxy were used for the meas-
urements [3]. The substrate was n-type, (001) ori-
ented. Before epitaxial growth, an in situ etching 
was performed in the reactor tube to remove the 
damaged surface layer. The carrier concentration 
in the layers was about 1,2⋅1017 cm-3. For electro-
chemical investigations, electrolytes (i), (ii) and (iii) 
were used. The measurements were done in two 
different polarizing ranges. 

In the first set of experiments, the anodic dissolu-
tion was carried out by very small polarization: bias 
voltage being from –0,2 to 0 V. Holes, which are 
necessary for oxidation, were generated by optical 
illumination. The wavelength of the illuminating 
light corresponds to the band gap of the semicon-
ductor. The etch current was kept at a low value, the 
current density was less than 2⋅10-4 A/cm2. This value 
remained constant until the end of the process. Easily  

 
Fig. 1. Typical SEM picture of the etch pits in n-GaAs; 
EPD=2⋅103 cm-2. Experimental conditions: electrolyte 
(ii), bias voltage 0 V, etch current 1,8⋅10-4 A/cm2. 

perceptible etch pits were obtained after removing 
about 2 µm layer. Typical pits are shown in Fig. 1. 
The EPD was 2,3⋅103 cm-2. 

Next, the anodic dissolution was carried out at a 
large polarization and in darkness. The holes were 
generated on the surface by inversion without ap-
plying illumination. In this case the etch current 
increased continuously during the etching process. 
Typical etch pits are shown in Fig. 2. The EPD was 
about 2⋅104 cm-2. 

The electrochemical experiments at low polariza-
tion were compared with XRT studies, performed 
before the electrochemical dislocation development. 
The XRT investigations were done with a double 
crystal diffractometer using CuKα-radiation. The 
surface morphology investigated with both methods 
on the same area where the dislocation maps show 
good agreement [4]. 

In the case of low polarization all three experi-
mental parameters (voltage, current and light inten-
sity) have small values. We therefore suppose that 
at low light intensity, the atoms of the lowest binding 
energy are dissolved first, so dissolution takes place 
mainly at the dislocations. This way dislocation can 
be developed. On the other hand, in the case of large 
polarization the holes required for etching are gen-
erated by inversion at the surface. The inversion at 
the crystal imperfections is significantly greater than 
at other places, thus, in these places the etching pro-
cess is stronger. Current filaments develop along the 
defects so the etch pits are crater-like (see Fig. 2.). 

 
Fig 2. Typical SEM picture of etch pits in n-GaAs, dark 
etching; EPD = 2⋅103 cm-2. Experimental conditions: 
electrolyte (iii), bias voltage 2,2 V, etch current is in-
creased during the process. 
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Dislocation Depth Profiling in InGaAs/GaAs 
In these experiments, the threading defects were 

looked at in InxGa1-xAs/GaAs heterostructures grown 
by molecular beam epitaxy (MBE). The substrate 
is p-type and (001) oriented. The specified EPD of 
the substrate is less than 5⋅104cm-2. Prior to growth 
the surface was bombarded by 30-mA Ar+ ion beam 
to remove the damaged layer. Then a GaAs buffer 
layer was grown to improve the morphology of sur-
face, followed by the InxGa1-xAs layer which varied 
in composition from sample to sample. The layer 
composition, the growth mode and growth rate were 
controlled by direct Faraday-cup detected reflection 
high energy electron diffraction oscillations [5]. We 
investigated two samples: (A) layer thickness h=1,2µm 
and composition x=0,3; (B) layer thickness − 3,2 µm 
and composition − 0,03. The lattice mismatch is f= 
=0,024 and 0,0024, respectively. This layer is much 
thicker than the critical layer thickness (CLT) for the 
generation of misfit dislocations [6]. The calculated 
CLT is about 8 nm and 800 nm for samples (A) and 
(B), respectively. 

For this study, electrolytes (iii), (vi) and (vii) were 
tried. After etching, the surface is well structured 
when larger than 0,5 V anodic bias applied. We car-
ried out the defect etching at about 0,6 V bias, where 
the current density was less than 2⋅10-3A/cm2. 

Typical SEM pictures of the surface morphology 
of samples (A) and (B) are shown in Fig. 3.a and b. 
The measured EPD of the substrate was half of the 
value specified by the supplier. The size of etch pits 
are different; larger pits indicate dislocations trav-
eling further from the interface; this is an indirect 
evidence for the depth inhomogeneity of the defect 
density. The elongated shape of the pits due to the 
higher etch rate along one of the <011> axes. 

Several theoretical models have been worked 
out to predict the threading dislocation density in 
mismatched heteroepitaxial system. Ayer's equilib-
rium glide model appears to be the closest to the 
physical base [7]. The measured EPD values versus 
etched depth are shown in Fig. 4., together with those 
predicted by the model.  

The difference between the model and our meas-
urements is striking, however the overall h and f de-
pendence agrees well. This discrepancy may have 
several reasons. It has been reported that EPD meas-
urements tend to underestimate the real dislocation 
density. Another possible effect may stem from the 
depth dependence of the dislocation density: the dis-
locations that terminate close to the actual etched 
surface may yield pits that are too small to be ob- 

served. Thus, we have to shift the EPD points by at 
least 0,5 µm in our curve [8]. The main cause is, how-
ever, probably due to the limitations of the equilib-
rium glide model [9]. The model assumes that initially 
there is enough number of threading dislocations in  
 

     
Fig. 3. SEM micrographs of the etched surfaces of In-
GaAs, (a) sample (A), at 0,7 µm from the interface, 
EPD is about 2⋅108 cm-2; (b) sample (B) at 0,9 µm 
from the interface, EPD is about 107 cm-2. 

 
Fig. 4. EPD as the function of etched depth for the In-
GaAs samples, together with model calculations. The 
lines serve only as guides to the eye. 
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the system. Thus, if the number of the threading dislo-
cations is limited, what is typical in small-misfit sys-
tems, the threading dislocation density might be 
smaller than the equilibrium one. In addition, in-
creasing of the annihilation rate due to the in-plane 
anisotropy may further decrease the threading dislo-
cation density. 

Surface Morphology in the Non-selective Po-
larization Range 

At a bias chosen at the plateau of the I-V char-
acteristic, the surface remains slightly structured, 
too. To demonstrate this feature, n-type, (001) ori-
ented GaAs and InP substrates were used. Three kinds 
of HCl based aqueous electrolytes: (iii), (iv) and (v) 
recommended in particular for InP were used. The 
etching gave a sufficiently smooth surface for GaAs 
if the bias voltage was chosen on the plateau of the 
polarization curve. With decreasing HCl content of 
the electrolyte, the surface of the GaAs became in-
creasingly smoother. For InP, we found an opposite 
behavior: the surface remained smooth even at the 
highest HCl content. After layer removal, the GaAs 
surface contained macroscopic etch pits, and the 
morphology showed fractal behavior with fractal 
dimension of 1,60. In contrary, for InP the contrast 
structure of SEM picture fills up the whole etched 
surface, showing no fractal behavior [10]. 

Conclusion 
Electrochemical etching is an effective and fea-

sible tool to develop crystal imperfections (mainly 
dislocations) in compound semiconductors. The re-
sults show good agreement with X-ray topography 
on the same area. We have shown that selective elec-
trochemical etching is suitable not only for obtaining 
lateral dislocation maps but also for depth-dependent 
study of defect density in lattice- mismatched het-
eroepitaxial systems. In the nonselective etching 
range, the surface still remains slightly structured. 
This morphology shows, in certain cases, fractal be-
havior. 

Acknowledgments 
This work was supported by the Hungarian Sci-

entific Research Fund (OTKA) through Grant 
No.T030426 and T020596. This work was presented 
at the Third International Conference on Physical 
Problems in Material Science of Semiconductors 
(September 7-11, 1999, Chernivtsi, Ukraine). 

REFERENCES 
1. Ambridge T., Stevenson J.L., Redstall R.M. Applica-

tions of Electrochemical Methods for Semiconductor 
Characte-rization // J. Electrochem. Soc. - 1980. - 127, 
No.1. - P.222-228. 

2. Nemcsics Á., Somogyi K. Photo-electrochemical devel-
opment of dislocations in n-GaAs // Acta Phys. Hung. - 
1991. - 70. - P.259-265. 

3. Somogyi K., Gyúró I., Nemcsics Á., Varga Sz. Influence 
of the technological circumstances on the homogenity 
of n-GaAs epitaxial structures // Acta. Phys. Hung. - 
1991. - 70. - P.249-257. 

4. Nemcsics Á., Petrás L., Somogyi K. Observation of dis-
locations in GaAs by (photo)-electrochemical method // 
Vacuum. - 1990. - 41. - P.1012-1015. 

5. Nemcsics Á., Olde J., Geyer M., Schnurpfeil R., Man-
zke R., Skibowski M. MBE Growth of Starined InGaAs 
on GaAs(001) // Phys. stat. sol. (a). - 1966. - 155. - 
P.427-437. 

6. Fitzgerald E.A. Dislocations in strained-layer epitaxy: 
theory, experiment, and applications // Mater. Sci. Rep. 
- 1991. - 7. - P.87-142. 

7. Ayers J.E New model for the thickness and mismatch 
dependencies of threading dislocation densities in 
mismatched heteroepitaxial layers // J. Appl. Phys. - 
1995. - 78, No.6. - P.3724-3726. 

8. Nemcsics Á., Riesz F., Dobos L. Selective electro-
chemical profiling of threading defects in mismatched 
heteroepitaxial system // Thin Solid Films - 1999. - 
343-344. - P.520-523. 

9. Ishida K., Akiyama M, Nishi S. Misfit and Threading 
Dislocations in GaAs Layers Grown on Si Substrates 
by MOCVD // Jpn. J. Appl. Phys. - 1987. - 26. - 
P.L163-L165. 

10. Nemcsics Á, Dobos L., Kovács B., Mojzes I. Pattern for-
mation on the Compound Semiconductor Surface after 
Selective Electrochemical Etching // Proc. ASDAM`98 
Smolenice 5-7 Oct. 1998 Slovakia - 1998. - P.39-42. 
 


