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МІЖШАРОВА  ВЗАЄМОДИФУЗІЯ  У  БАГАТОШАРОВИХ 
СТРУКТУРАХ  ІnхGа1-хAs1-уNу/GaAs  ЗА  ДАНИМИ 

ДВОКРИСТАЛЬНОЇ  Х-ПРОМЕНЕВОЇ  ДИФРАКТОМЕТРІЇ  

Методом високороздільної Х-променевої дифрактометрії проведено дослідження багатошаро-
вих напівпровідникових структур із квантовою ямою. Шляхом моделювання отриманих кривих 
дифракційного відбивання визначено ступінь міжшарової взаємодифузії до і після відпалу. Встанов-
лено вміст азоту в квантовій ямі і зміну його концентрації в залежності від умов вирощування. 

The systematical investigation of multilayered semiconductor structures with quantum well has 
been performed by using the high-resolution X-ray diffractometry. The nitrogen content in quantum 
well and barrier layers has been determined by the simulation of measured rocking curves. Also, the 
influence of smearing the indium content profile in quantum well on rocking curves has been estab-
lished. The high sensitivity of rocking curves to these structural parameters has been demonstrated. 

Вступ 
Багатошарові напівпровідникові з'єднання 

A3B5 – найперспективні для розвитку наступного 
покоління сонячних елементів з очікувано вели-
ким ККД ∼40%. Першорядне поліпшення ККД, у 
порівнянні з існуючими пристроями збереження 
інформації на основі GaInP2/GaAs [1], полягає у 
додатковому напівпровідниковому шарі з енерге-
тичною щілиною ∼1 еВ і, крім того, із ґраткою, яка 
узгоджується з GaAs. Розрахований ККД для 
такої системи з потрійним переходом становить 
∼38% [2]. Сьогодні для реалізації найбільш при-
датною є четверна система InxGa1-xAs1-yNy [3]. 

Відомо, що додавання атомів In у GaAs збіль-
шує постійну ґратки і зменшує ширину заборо-
неної зони Eg, тоді як впровадження атомів N у 
GaAs зменшує і постійну ґратки і заборонену зону 
[4,5,6]. Шляхом легування взаємодіючих In і N 
у GaAs, можна змоделювати області заборонених 
зон і постійні ґраток, які потрібні для одержання 
кращих фотогальванічних властивостей. Напри-
клад, для з'єднання InxGa1-xAs1-yNy можна одер-
жати ґратки, які відповідають GaAs з Eg≅1 еВ, 
при x=3y і y ≈3%. 

InxGa1-xAs1-yNy особливо перспективний для 

виробництва довгохвильових лазерних діодів із 
надійним високотемпературним функціонуванням 
при використанні в оптоволоконних передаваль-
них системах. Така характеристика – результат 
великого енергетичного стрибка в зоні провідно-
сті. Однак, поки залишаються значні труднощі 
в отриманні сполук InxGa1-xAs1-yNy потрібної 
якості. Структурна досконалість даних матеріалів 
поки що досить швидко погіршується зі збіль-
шенням вмісту N. Збільшення вмісту N приводить 
до швидкого збільшення локальної деформації і 
кластеризації у деформованих шарах [4,7-11]. 

Потужним інструментом для структурної діа-
гностики напівпровідникових багатошарових 
сполук є Х-променева двокристальна дифракто-
метрія [12]. На даний час існують високоефектив-
ні Х-променеві експериментальні і теоретичні 
методи дослідження процесів взаємодифузії та 
релаксації напруг в ультратонких епітаксійних 
шарах шаруватих структур [13,14]. 

Мета даної роботи – дослідження процесів 
взаємодифузії атомів In та Ga у багатошарових 
системах на основі GaAs, що містять квантову яму 
типу InxGa1-xAs1-yNy (КЯ) за допомогою високо-
роздільної Х-променевої двокристальної диф-
рактометрії. 
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1. Теоретичні співвідношення. Дифракція 
Х-променів 

На протязі останніх 20-ти років високороз-
дільна Х-променева дифракція стала важливим 
інструментом для визначення структурних пара-
метрів епітаксійних напівпровідникових шарів 
[15]. Для структур з одним шаром такі параметри 
як невідповідність ґратки, хімічний склад, товщи-
ну можна легко визначити неруйнівними мето-
дами. Однак, для багатошарових систем інтер-
ференція Х-променів, розсіяних різними шарами, 
як правило, проявляється у складних дифракцій-
них кривих, які не можна однозначно проаналі-
зувати традиційними підходами. Тому, для ви-
значення градієнтів деформацій, зміни хімічного 
складу та параметрів атомної шорсткості поверхні 
на границях розділу необхідно проводити ком-
плексні комп'ютерні моделювання процесів розсі-
яння Х-променів з врахуванням прямих і оберне-
них розв'язків поставлених задач.  

Для моделювання процесів Х-променевої диф-
ракції використовуються кінематична і динамічна 
теорії. У кінематичній теорії при розрахунку кри-
вих гойдання за Брегом від шарів, товщиною 
значно менших екстинкційної товщини, нехту-
ється багатократним розсіянням [16]. Динамічна 
теорія розсіяння ці ефекти враховує, і тому не 
має обмеження на товщину шарів кристалу. Це 
ефективно використовується для аналізу кри-
вих гойдання від гетероструктур з узгодженими 
або майже узгодженими ґратками [17,18]. 

Розглянемо деякі випадки розсіяння Х-проме-
нів багатошаровими системами – двошаровими 
(GaAs/InxGa1-xAs1-yNy або GaAs/GaAs1-yNy) і 
тришаровими (GaAs/InxGa1-xAs1-yNy/GaAs або 
GaAs/GaAs1-yNy/GaAs) і їх різними комбінаціями 
у, так званій, одномірній моделі, яка допускає 
зміну міжплощинних віддалей тільки за глибиною 
кристалу. 
Коли Х-пучок дифрагує у багатошаровій струк-

турі, то хвилі, розсіяні в буферному шарі GaAs і 
в захисному шарі GaAs, поширюються не у фазі 
через деформовані InxGa1-xAs1-yNy і GaAs1-yNy 
шари, а це приводить до спотворення інтерферен-
ційних модуляцій інтенсивності (маятникових 
смуг). Відповідно до кінематичної теорії розсіян-
ня відбивна здатність двошарової системи опи-
сується виразом 

)cos(2 1221
2
2

2
12 φ−φΦΦ+Φ+Φ=R ,     (1) 

а відбивна здатність сандвіч-структури (триша-
рової системи) – 

+φ−φΦΦ+
+Φ+Φ+Φ=
)cos([2 1001

2
0

2
2

2
13R

 

)]cos(cos()cos( 02201221 φ−φΦΦ+φ−φΦΦ+ , 
де індекси 0, 1, 2 означають – InxGa1-xAs1-yNy 
(GaAs1-yNy) шар, захисний і буферний шари GaAs, 
Φj – амплітуда відбивання j-го шару, а φj містить 
фазове співвідношення хвильових полів відпо-
відно до виразу 

∑
−

=
+=φ

1

1
)(2

j

i
iijjj YAYA ,               (3) 

де )/()2sin( λγωθπ= HB jjj tYA , tj – товщина j-го 
шару, λ – довжина Х-хвилі, θB – кут Брега, ω – 
кутове відхилення від кута Брега, γ0,Н – напрям-
ляючі косинуси хвильових векторів. 

Різниця між дифракційними картинами, які 
описуються виразами (1) і (2), обумовлена тонким 
деформованим шаром – КЯ. Для простоти допус-
каємо, що буферний і захисний шари GaAs мають 
ту ж саму товщину ∆1=∆2=∆c. Це не буде сильно 
впливати на точність розрахунків, якщо товщина 
шару GaAs1-yNy δ<<∆c, і, відповідно, інтенсив-
ність розсіяння шаром GaAs1-yNy є незначною 
(Φ0<<Φc). Тоді різниця відбивної здатності 
двошарової і тришарової систем може бути пред-
ставлена так 

.)]sin()2[sin(4 0000
2

23

YAYAYA

RRR

ccc ++Φ=

=−=∆
 

Оскільки другий синусоїдальний доданок у 
(4) – функція, яка повільно змінюється, то від-
стань між двома максимумами смуг далеко від 
кута Брега описується виразом [16] 

])2/[sin( cBH ∆θλγ=ω∆ ,              (5) 
Кутову відстань ∆ω±1 між маятниковими смугами, 
суміжними з піком від підкладки GaAs, отримаємо 
з похідної виразу (4). У випадку |A0Y0|<<1 викорис-
тано функцію (A0Y0) замість функції sin(A0Y0). 

Залежність ∆ω від напруги і товщини шару в 
структурах GaAs/InxGa1-xAs1-yNy/GaAs, як пра-
вило, розраховується чисельним розв'язком сис-
теми рівнянь Такагі-Топена [18]. Відповідно до 
теорії Такагі-Топена диференційне рівняння для 
амплітудного відношення D0,H/Da розсіяних D0,H 
і падаючої Da хвиль запишемо у вигляді [17]: 

)1()(2)1( 2 ikXigyXik
dA
dXi +++−+= ,    (6) 

де X – амплітуда розсіяння, яка пропорційна від-
ношенню комплексних амплітуд заломленої і 

(2)

(4)
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дифрагованих хвиль D0 і DH X=DH/(β1/2D0), β= 
=|γ0/γH|, A=(Pπ|χ′H|z)/λ|γ0γH|1/2, λ – довжина хвилі, 
z – товщина шару, P – коефіцієнт поляризації, 
g=(1+β)χ″0/(2P|χ′H|β1/2), k=χ″H/χ′H. Кутове від-
хилення ∆θ від брегівського кута θB входить у 
рівняння (6) через параметр y=[(1+β)χ′0–βαH]/ 
(2P|χ′H|β1/2), αH=–2∆θsin2θB–αε, αε=Cε(z), ε(z) – 
деформація кристалічної ґратки, C=cos2ϕtgθB± 
±sinϕcosϕ, де верхній знак вибирається при ков-
заючих кутах падіння θB-ϕ відносно поверхні 
зразка, нижній – при кутах θB+ϕ; ϕ – кут розорі-
єнтації відбиваючої площини від поверхні зразка, 
χ0=χ′0+iχ″0, χH=χ′H+iχ″H. 

Крива гойдання (КГ) являє собою залежність 
коефіцієнта відбивання Х-променів R від ∆θ 
R=X(∆θ)X*(∆θ) ("*" – комплексно спряжене). 

На даний час найбільше розповсюдження 
отримало чисельне інтегрування рівняння (6) 
методом Рунге-Кутта четвертого і п'ятого поряд-
ків. Відомі також менш строгі підходи, які, як 
правило, використовуються для майже кінема-
тичних наближень [2,20-22]. 

Аналітичний розв'язок рівняння (6) для шару 
j+1 з постійним значенням деформації ε(zj)=const 
записується у вигляді 

)(tg[)(
)](tg[)(

)(
1

1
11

jjj

jjjj
jj AASBXFiS

AASFXBiSX
AX

−+−

−++
=

+

+
++ ,    (7) 

де Xj=X(Aj) – амплітуда розсіяння нижнього шару 
j, B=–(1+ik); F=y+ig; S=(F2-B2)1/2. 

Вираз (7) – рекурентна формула розрахунку 
амплітуди розсіяння Xj+1 на виході з кожного j+1 
шару по відомому значенню Xj на границі з шаром 
j. Враховуючи, що на границі між останнім шаром 
і "підкладкою" амплітуда розсіяння відповідає 
розв'язку для ідеального кристалу [19], то 

B
BFFX j

2/122

0
)( −±−

== .           (8) 

Послідовно використовуючи процедуру (7) для 
довільної кількості гетерошарів, можна визначити 
величину X(∆θ) на поверхні кристалу. 

Основною складністю в чисельному розв'я-
занні (6) є неоднозначне визначення параметра 
S для різних значень ∆θ і ε. Амплітуда розсіяння 
повинна прямувати до нуля при ∆θ→∞, а залеж-
ність X(∆θ) повинна бути неперервною [18]. При 
цьому, ордината кожної точки КГ є функцією 
всього профілю деформації ε(z), який знаходиться 
шляхом розв'язання оберненої задачі Х-промене-

вої дифракції. Метод розв'язку оберненої задачі – 
визначення профілю деформації по відомій кривій 
гойдання, базується на мінімізації невід'ємної 
нев'язки між експериментальною і теоретичною 
КГ [3,20-22,23-26]. Для визначення внеску у 
функціонал невід'ємної нев'язки бокових ділянок 
і сателітних максимумів КГ використано функ-
ціонал, що має вигляд 

∑ −θ=Φ
n

nnn RRg 2))(( експертеор ,         (9) 

де g(θn)=1-(1+(θn-θ0)2W)-1 – вагова функція, θn – 
абсциса n-ї точки кривої гойдання, θ0 – абсциса 
основного максимуму, який відповідає розсіянню 
від об'єму кристалу, W – величина, обернена на-
півширині кривої гойдання для ідеального крис-
талу.  

За описаним алгоритмом написана програма 
для розрахунку (6) на мові Фортран-90 (20 Кбайт), 
що дозволяє використовувати ЕОМ, яка забезпе-
чує час розрахунку однієї кривої гойдання біля 
40-60 с. 

2. Об'єкт досліджень 
Досліджені зразки отримані на підкладках 

GaAs (001) за допомогою технології МПЕ в опто-
електронному дослідницькому центрі технологіч-
ного університету м.Тампере (Фінляндія). Товщи-
на шарів багатошарової структури визначалася 
за осциляціями відбивної здатності при дифракції 
високоенергетичних електронів на відбивання. 
Розподіл N у структурі визначали шляхом моде-
лювання експериментальних Х-променевих КГ. 
Для оцінки оптичної якості зразків були прове-
дені виміри спектрів фотолюмінесценції (ФЛ) з 
використанням He-Ne лазера. 

Не зважаючи на невідповідність ґраток між 
тонкою КЯ і товстим бар'єрним матеріалом, КЯ – 
псевдоморфна і постійна ґратки однорідна для 
всієї структури. Невідповідність спричиняє тетра-
гональну деформацію ґратки і виявляється як де-
формація, перпендикулярна границі гетеропере-
ходу. Якщо напрям росту Оz проходить вздовж 
<001>, то на шар GaInNAs з КЯ впливають бі-
аксіальні деформації стиску паралельно вісі Оx 
вздовж напрямку <100> і напрямку Оy вздовж 
<010>. Площинні деформації поперек ями змі-
нюються при зміні складу після взаємодифузії. 
Біаксіальні площинні деформації і одноосні де-
формації зсуву після взаємодифузії даються ви-
разом 

εxx=εyy=εнев(x),                   (10а) 

εzz=–2[c12(x)/c11(x)]εнев(x),         (10б) 
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де εнев(x) – фактор невідповідності між ямою і 
бар'єром, для напруг стиску він від'ємний. Па-
раметри c12(x) і c11(x) – константи жорсткості. 
Узагальнений параметр a для чотирикомпонент-
них сполук AxB1-xCyD1-y виведений з параметрів 
чотирьох бінарних сполук AB, AD, BC, CD (пара-
метри для бінарних сполук дані у таблиці 1): 

a(x,y)=(1-x)yaBC+xyaAC+x(1-y)aAD+ 

+(1-x)(1-y)aBD.                     (10в) 
У випадку x,y<<1, з формули (10в) випливає, що 
параметр а шару майже лінійно залежить від 
значень y та x. Очевидно, що така ж залежність 
повинна спостерігатись і для параметрів невід-
повідності ґраток шару і підкладки. 

Для того щоб, розрахувати Х-променеві КГ за 
допомогою описаного вище формалізму Такагі-
Топена, повинні враховуватися напруги, обумов-
лені невідповідністю ґраток. Однак напруги на-
вколо квантових точок [27] і на границях розді-
лу шарів занадто складні для опису в рамках 
простих аналітичних виразів (10а,б). Як альтер-
нативний метод, середня деформація наближе-
но розглядається як константа: 

S

SL
L

a

aa

0

0−
=ε ||

|| ,   S

SL
L

a
aa

0

0−
=ε ⊥

⊥ ,         (11) 

де індекс L відноситься до гетероепітаксійного 
шару, S – до підкладки, ⊥ – до напрямку росту і 
0 – до випадку відсутності напруги. Для тонкої 
когерентно вирощеної плівки на товстій сторонній 
підкладці SL aa 0=||  і, отже, 0=ε||

L , La⊥  обчислю-
ється так 

( ) SSLL aaa
c

cc
a 000

11

1211 2
+−

+
=⊥ .       (12) 

За даними Х-променевої топографії, дислокації 
невідповідності у досліджуваних зразках спо-
стерігались рідко. Оцінка критичної величини 
деформації зародження дислокацій невідповід-
ності ДН

крε  за формулою [20] 
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b ,    (13) 

дає при векторі Бюргерса b=4 нм (b=a/2<110>), 
коефіцієнті Пуасона ν=0,352 значення ДН

крε = 

=6,17⋅10-3 для товщини шару h=6,8 нм. Очевидно, 
для більшості зразків невкр

ДН ε<ε . 

Таблиця 1. Параметри гратки, коефіцієнти жорсткості та 
енергія забороненої зони для деяких сполук. 

 GaAs GaN InAs InN 
a0,  Å 5,6533 4,46 6,0583 5,02 

c11,  1010 Н/м2 11,9 29,6 8,329 18,4 
c12,  1010 Н/м2 5,38 15,4 4,526 11,6 

Eg,  еВ 1,424 3,1 0,354 1,9 

3. Вплив відпалу на структурні зміни в 
GaInNAs 

Взаємодифузія – це термічний процес, який 
сприяє руху атомів поблизу границі розділу ге-
тероструктури. Такий рух може змінити і зонну 
структуру і властивості КЯ [28]. Як уже відзнача-
лося GaInNAs є досить перспективним, оскільки 
його можна виростити з граткою, подібною до 
гратки GaAs, з Eg в діапазоні 0,9÷1,4 еВ. Однак, 
недостатньо висока якість обмежує його потен-
ційне використання. У багатьох роботах показано, 
що короткочасний відпал даної сполуки може по-
кращувати фотолюмінесцентні та інші фотоелек-
тричні властивості, але повного пояснення цього 
факту поки що немає [29]. Краще розуміння струк-
турних змін при відпалі і того, як вони пов'язані з 
електронними властивостями, можуть дати ком-
плексні дослідження впливу технологічних фак-
торів на покращення структурної досконалості 
матеріалу [5,6,30-35]. 

Під час відпалу відбуваються принаймні дві 
різні структурні зміни. Азот, зв'язаний з атомом 
індію, може релаксувати у напрямку атомів Ga, 
зменшуючи деформацію і збільшуючи частоту 
Ga-N зв'язку в NGa3In кластері щодо кластера 
Ga4N. Це пояснює зрушення фотолюмінесцент-
ного піка в "блакитну" область спектра [27]. Під 
час росту атоми N розміщені, в основному, у 
вузлах ґратки і оточені чотирма атомами галію. 
При відпалі локальна деформація ослаблюється 
створенням In-N зв'язків. Це, ймовірно, – резуль-
тат переміщення азоту, але не виключена можли-
вість і руху індію. 

Крім формування пар In-N, також має місце 
друга структурна зміна – виникнення нових зв'яз-
ків Ga-N. Після відпалу більша кількість атомів 
азоту може бути розташована в NGa3In кластерах. 
Формування цього кластера, що містить зв'язок 
In-N повинно зменшувати напругу в системі [10]. 

4. Аналіз результатів 
Виміри КГ виконані на двокристальному Х-

променевому дифрактометрі фірми "Bede" з мід-
ною трубкою (λ=0,15405 нм). Колімований моно-
хроматичний Х-променевий пучок формувався 
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за допомогою симетричного монохроматора GaAs 
(001) для відбивання (004). Відбитий пучок детек-
тувався сцинтиляційним лічильником з вузькою 
щілиною скануванням θ-2θ в області симетрично-
го відбивання (004) протягом майже 16 годин. 

За значенням кутової різниці між максимумами 
від КЯ та підкладки ∆θКЯ на КГ можна розрахува-
ти вміст N у Ga1-xInxNyAs1-y. Без врахування між-
шарової взаємодифузії при заданому x параметр y 
можна оцінити за допомогою співвідношень [31]: 

для когерентно напружених шарів 
y=0,35x+(2,0⋅10-5)∆θКЯ,              (14) 

для повністю релаксованих шарів 
y=0,35x+(3,7⋅10-5)∆θКЯ.              (15) 

Зазначимо, що (14) і (15) базуються на законі 
Вегарда. 

4.1. Багатошарова структура з КЯ типу 
InxGa1-xAs 

Схема багатошарової структури з такою КЯ 
представлена на врізці до рис.1. Товщина КЯ – 
6,8 нм (12 атомних шарів), х=0,37. Товщина шару 
значно менша критичної товщини утворення дис-
локацій невідповідності. 

Експериментальні криві гойдання від багато-
шарової системи до і після відпалу представлені 
на рис.1. 

Максимум інтенсивності відбивання від КЯ на 
КГ на рис.1а зміщений від головного максимуму 
(від підкладки GaAs) на ∆θКЯ=5920±10 кут.с. Для 
відпаленої структури спостерігається деяке збіль-
шення ∆θКЯ, приблизно на 50 кут.с, в порівнянні 
з не відпаленою структурою (рис.1б). Причиною 
цього може бути: міжшарова взаємодифузія 
In↔Ga; релаксація пружних напруг між шарами; 
поява квантових точок і дислокацій, тоді границя 
розділу стає більш шорсткою [36]. 

Розрахункова КГ без врахування процесу між-
шарової взаємодифузії для процентного вмісту 
In y КЯ при х=0,37 представлена на рис.2. За-
уважимо, що збільшення х на 0,01 приводить 
до збільшення кутової неузгодженості між мак-
симумами від КЯ і підкладки у середньому на 
180 кут.с. При цьому, найкращий кількісний збіг 
розрахункової та експериментальної КГ спосте-
рігається при x=0,35. 

При взаємодифузії елементів ІІІ-групи в про-
цесі вирощування КЯ, атоми In дифундують в 
бар'єрний GaAs шар, а атоми Ga – у КЯ. Утво-
рюється тонка і градуйована границя розділу. 
Краща відповідність між експериментальними 
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Рис.1. КГ (θ-2θ сканування) від багатошарової струк-
тури з КЯ типу InxGa1-xAs: до (а) і після відпалу (б). 
δКЯ=6,8 нм, x=0,37. 
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Рис.2. Теоретична КГ від структури з квантовою 
ямою InxGa1-xAs, δКЯ=6,8 нм, x=0,35. 
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Рис.3. Діаграма розподілу напруг невідповідності 
внаслідок перерозподілу In у КЯ і поза нею у ви-
падках різного ступеню розмиття. Товщина КЯ – 
6,8нм (12 моношарів In0,.37Ga0,63As). Ld=0 нм 
відповідає КЯ без розмиття, Ld=0,5 нм відповідає 
розмиттю КЯ - варіант 1, Ld=1 нм – варіант 2. 

даними і моделюванням, для випадку щойно ви-
рощеного зразка, досягається при розмитті КЯ 
на глибину 1,2 нм при загальному зменшенні In 
на 19%, чим на 7% (рис.3). Це вказує на те, що 
значне перемішування In-Ga на границі розділу 
трапляється, навіть у тільки що вирощених КЯ 
InxGa1-xAs/GaAs. 

Під час швидкого термічного відпалу може 
відбуватися впорядкування розподілу атомів In-Ga 
в утвореному у такий спосіб міжшаровому про-
шарку, що також, приводить до зменшення сітки 
деформацій у структурі. 

Ефективна товщина dw (порівнянна з довжи-
ною взаємодифузії In-Ga) шарів точок може також 
зростати зі збільшенням температури підкладки. 
Відповідно, товщина бар'єрних шарів d буде 
зменшуватися. Однак, dw+d залишається незмін-
ним протягом процесу нарощування наступних 
шарів [27]. 

У даному випадку вважається, що другий закон 
Фіка виконується у шарах з КЯ і для руху всіх 
атомів через гетероперехід. Дифузія, в основному, 
проводиться елементами III-групи, тобто атомами 
In і Ga. Припускаємо, що дифузія In і Ga – ізо-
тропна, і коефіцієнт дифузії не залежить від кон-
центрації In і Ga. 

Профіль складу після взаємодифузії харак-
теризується довжиною дифузії Ld Dt= , D – 
коефіцієнт дифузії, t – час термічного процесу. 

Для однієї КЯ GaInAsN/GaAs з долею In x0, 
профіль складу In після взаємодифузії дається 
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де Lz – глибина щойно вирощеної КЯ, z – коор-
динату відстань вздовж напрямку росту крис-
талу, КЯ центрована при z=0. Наші результати 
узгоджуються з роботою [17]. Допускаючи, що 
dw отримане з моделювання КГ дорівнює довжині 
дифузії Ga або In, ми можемо оцінити коефіцієнт 
дифузії D, використовуючи вираз [27] 

τ=−=∆ )()вирощеного (щойно)( TDdTdd www , 

де τ – час відпалу. Розрахований коефіцієнт ди-
фузії – 1,58⋅10-17см2с-1 при 650°С. 

4.2. Багатошарова структура з КЯ типу 
InxGa1-xAs1-yNy 

У даному пункті нами досліджена серія зраз-
ків, які відрізняються товщиною КЯ δ і процент-
ним вмістом азоту у. Відповідно до технологічних 
умов – х≈0,37. Експериментальні КГ від одного 
із зразків до і після відпалу представлені на рис.4, 
а від решти подані у таблиці 2. 

Для даного випадку припускається, що біль-
шість атомів N займають переважно As надгратку 
і атомам N може бути енергетично вигідно пе-
рейти з їх власних положень у сусідні, по мірі 
того як зв'язування N перевищує визначений рі-
вень (це припущення підтверджується останніми 
експериментами по каналюванню [23,37]). Розра-
хунки показують, що утворення ізольованого між-
вузольного N у GaNAs неможливо через високий 
енергетичний стан у ґратці [22]. Замість утворення 
комплексів N, таких як As-N і N-N, розміщених 
у міжвузлях, енергетично вигідно буде утворити 
одне ґраткове утворення [38]. Утворення N-As 
комплексів вносить напруги стиску в епішар, тоді 
як N-N комплекси розтягують його в порівнянні 
з атомом заміщення NAs, тому зв'язування цих не 
заміщених атомів N може призводити до відхи-
лення від закону Вегарда [38] і вносити додат-
кові кутові розходження на КГ. 

Різні технологічні умови одержання такого 
роду структур, наприклад, різна температура під-
кладок у процесі МПЕ, внаслідок деякого локаль-
ного розупорядкування у проміжках між сусідніми 
поверхнями, можуть обумовлювати мікрострук-
турні флуктуації в плівках InxGa1-xAs1-yNy. Інши-
ми словами, тонкі шари InxGa1-xAs1-yNy можуть 
насправді мати розмиту форму границь розділу з 
GaAs, даючи середню міжфазну шорсткість у ме-
жах 5-20Å [9]. Оскільки, місцеположення мак-
симумів відбивання від КЯ до і після відпалу 
майже не змінилось, то вважатимемо, що процес 
розмиття КЯ відбувається ще під час її вирощу-
вання. Незначний зсув піка від КЯ після відпалу 
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Рис.4. Експериментальні КГ від зразка ASN-2-5 (КЯ – 
In0,37Ga0,63As1-yNy) до (a) і після (б) відпалу; ФЛ-
спектр випромінювання багатошарової сис-
теми (в). 

Таблиця 2. Параметри багатошарових структур з КЯ типу 
InxGa1-xAs1-yNy (товщина КЯ δ, вміст азоту у і кутові від-
стані між піками від КЯ і підкладки на КГ до (∆θКЯ) і після 
(∆θ′КЯ) відпалу зразків (у дужках зазначені похибки). 

Зразок 

A
SN
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-1

 

A
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A
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-5
-1

 

δ, нм 6,8 6,8 6,8 5,8 7,8 
∆θКЯ, кут.с (±5″) 5920 4850 4460 4825 5100
∆θ′КЯ, кут.с (±5″) 5945 4810 4430 4820 5080

у, % (±0,1) 0 2,1 3,0 2,2 1,8 

можна пов'язати з релаксацією напруг у системі 
або дифузією In з КЯ. У порівнянні з КЯ InGaAs 
(рис.1) спостерігається значне зменшення кутової 
розорієнтації між піками від КЯ InGaAsN і під-
кладки – на 1070 кут.с (рис.4). 

Зауважимо також, що морфологія гетерогра-
ниці розділу відіграє активну роль у формуван-
ні фізичних властивостей такої багатошарової 
структури. При цьому, незважаючи на те, що 
додавання N у InGaAs зменшує невідповідність 
гратки між InGaAs і GaAs, можливий, так званий, 
3D-ріст (острівковий) шару InGaAs [39]. 

Розподіл атомів In і Ga в КЯ, як і в поперед-
ньому випадку, описується функцією розподілу 
спотворень, оскільки концентраційний профіль 
As і N не змінюється. Атоми Ga поблизу поверхні 
розділу дифундують в КЯ, а атоми In – у бар'єр. 
Концентрація Ga в центральній області КЯ не 
змінюється, а довжина дифузії зростає від 0 до 
1,1 нм.  

Із аналізу експериментальних КГ дифузія ато-
мів In у бар'єрний шар зменшує невідповідність 
ґраток на гетеропереході, тобто спричиняє релак-
сацію деформації у сусідніх шарах з КЯ. Для 
щойно вирощеного шару з КЯ деформація не-
відповідності складає 1,3 % в центрі КЯ. Взаємо-
дифузія зменшує деформацію стиску до 0,98% на 
границі розділу з КЯ. У бар'єрній області напруги 
стиску зростають, оскільки концентрація атомів 
In зростає біля поверхні. Напруги стиску сягають 
0,25% при довжині дифузії Ld=0,565 нм. 

Для відпалених зразків спостерігається деяке 
зменшення кутової розорієнтації КЯ в порівнянні 
з невідпаленими зразками. Причиною цього може 
бути зменшення напруг на границях розділу між 
шарами внаслідок зв'язування атомів In атома-
ми N. 

Теоретичні моделювання КГ для різних кон-
центрацій N у КЯ показало, що збільшення y на 
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0,01 приводить до зменшення кутової неузго-
дженості між КЯ і підкладкою GaAs у середньому 
на 505 кут.с незалежно від степеня розмитості 
КЯ. При цьому зі збільшенням вмісту N зникають 
перші осциляції інтенсивності по обидві сторони 
від основного максимуму, а відбивання від КЯ 
набувають більш вираженої асиметричної форми. 

Отже, наявність азоту в КЯ зменшує кутову 
розорієнтацію ∆θКЯ і відповідно параметри не-
узгодженості граток. Аналіз розрахункових КГ 
без врахування і з врахуванням розмиття КЯ 
(рис.5) дає можливість оцінити вміст азоту в КЯ 
з точністю ~0,05%. 

Відзначимо, що найбільш повна відповідність 
з експериментальними КГ, у випадку другого 
варіанта розмиття КЯ (рис.3) для зразка ASN-2-5 
має місце при у=2,1 %, для зразка ASN-3-2 – при 
у∼3% (рис.5), для ASN-4-5 – при у=2,2 %, для 
ASN-5-1 – при у∼1,8 % (див. таблицю 2). 
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Рис.5. Розрахункові КГ із врахуванням розмиття КЯ 
In0,37Ga0,63As1-yNy, у=0,03. Варіанти: 1 (а); 2 (б). 

Отже, щойно вирощена структура з квадрат-
ною КЯ в результаті взаємодифузії атомів, змі-
нюється від різкої границі розділу до розмитого 
профілю (рис.3). 

У випадку першого варіанта розмиття дифузії 
індію з КЯ оціночне значення процентного вмісту 
N у середньому збільшиться на 0,2 % для кожного 
зразка. 

4.3. Багатошарова структура з буферними 
шарами GaAs1-yNy і КЯ типу InxGa1-xAs1-yNy 

Відмінність даної структури від попередньої 
полягає у кількості допоміжних шарів, а також 
наявності буферних шарів GaAs1-yNy по обидві 
сторони від КЯ (див. врізку на рис.6). 

Для покращення якості GaInNAs/GaAs вміст 
N у КЯ зменшують, хоча це призводить до збіль-
шення деформації у квантових ямах. Вводячи 
компенсаційний бар'єр до цієї системи, можна 
виростити високодосконалі КЯ GaInNAs без де-
формацій невідповідності [34] і збільшити кіль-
кість КЯ у лазерній структурі (рис.9). 

Розглянемо нову багатошарову систему з КЯ 
GaInNAs, що має деформаційно-компенсаційні 
бар'єрні шари GaAsN, вирощених МПЕ з газо-
вого джерела. 

Досліджено серію зразків, які відрізняються 
температурними умовами утворення КЯ. Тов-
щина КЯ у більшості зразків складає 6,8 нм (12 
атомних шарів). 

Характерні експериментальні КГ до і після 
відпалу однієї із багатошарових систем пред-
ставлено на рис.6. КГ інших зразків, у цілому, 
дуже близькі за формою і відрізняються тільки 
місцеположенням максимумів інтенсивності від 
КЯ і буферних шарів. 

На відміну від попереднього випадку багато-
шарової структури на експериментальних КГ 
спостерігається система максимумів інтенсивнос-
ті, викликана відбиванням від підкладки GaAs, 
від буферних шарів GaAs1-yNy – у правій частині 
КГ від головного піка, а також від КЯ – у лівій 
частині КГ. Крім того, на піках від буферних шарів 
спостерігається тонка осциляційна структура, яка 
свідчить про високий ступінь когерентності шарів. 
При аналізі експериментальних КГ для даної 
багатошарової структури використано вищена-
ведені варіанти можливого розмиття КЯ (рис.3). 
При цьому розглянуто різні варіанти наявності 
азоту в КЯ і буферних шарах, а також їх вплив на 
формування структури КГ. 

Очевидно, що інтенсивність люмінесценції для 
структури з компенсованою деформацією вища 
ніж для структури з бар'єром GaAs, що свідчить 
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про кращу якість матеріалу (рис.4в, рис.6б). ФЛ 
максимуми від щойно вирощеної квантової ями 
GaInNAs/GaAsP не значні, напевне, через дефек-
ти, пов'язані з N і пошкодженнями, які вносяться 
іонами N у GaInNAs шар. Через зменшення міг-
рації катіонів при нижчих температурах багато то-
чкових дефектів втілюються у матеріал GaInNAs. 
Для покращення якості матеріалу зразки відпалю-
вались при різних температурах з різним часом 
відпалу. Для структур GaInNAs/GaAsN інтен-
сивність люмінесценції значно збільшувалась. 
На рис.4, 6 інтенсивність ФЛ зростає з ростом 
температури відпалу до 650°С протягом 10 с і 
потім падає. При збільшенні швидкості темпера-
турного відпалу ФЛ-піки зміщуються у "голубу" 
область для всіх КЯ, можливо, це зумовлюється 
дифузією In, Ga, N. 

Аналіз розрахункових КГ без врахування і з 
врахуванням розмиття КЯ, дає можливість оці-
нити вміст азоту в буферних шарах і у КЯ. 
Зазначимо, що в цілому має місце значне змен-

шення ∆θКЯ (таблиця 2) у порівнянні з тим, коли 
система не містить азоту. 

При цьому, розглянуто такі можливі ситуації: 
1) КЯ не розмита, змінюється вміст In і N, 

причому процентний вміст N однаковий в КЯ і 
буферних шарах. 

Зміна х на 0,01 (від 0,35 до 0,38) приводить 
до збільшення кутової неузгодженості між КЯ і 
підкладкою GaAs приблизно на 200 кут.с і змен-
шенню на 40 кут.с відстані між максимумом від 
підкладки й основним піком від буферного шару. 
Зі збільшенням процентного вмісту N з'являють-
ся нові осциляції на КГ як зліва, так і справа від 
головного піка. При цьому, якщо в лівих частинах 
розрахованої і експериментальної КГ положення 
піків від КЯ знаходяться в гарній відповідності, 
то в правих частинах – від буферних шарів іс-
тотно відрізняються. Це дозволяє вважати, що у 
КЯ і буферних шарах неоднакова концентрація 
азоту. 

2) КЯ не розмита, х=0,35-0,38, процентний 
вміст N неоднаковий в КЯ і буферних шарах. 

Збільшення вмісту N у КЯ на 1% приводить 
до збільшення ∆θКЯ на 510-520 кут.с. Для двох 
буферних піків ∆θБШ зменшується при х=0,37 на: 
125-135 кут.с і 100-110 кут.с, а при х=0,38 на 
115-120 кут.с і 110 кут.с, відповідно. 

Як і в попередньому випадку, збільшення x на 
1% приводить до збільшення ∆θКЯ на 190-200 
кут.с. Максимуми від буферних шарів зміщують-
ся у бік головного піка на 35-40 кут.с. У цілому, 
має місце однонаправлений зсув піків до голов-

ного максимума: при збільшенні у (N) – зліва 
направо, і справа наліво при збільшенні х (In). 

Висновок – у цьому випадку важко знайти 
кількісну відповідність між теоретичними й екс-
периментальними КГ.  

Наприклад, при вмісті азоту 1 % у буферних 
шарах і 2 % у КЯ у правих частинах КГ має місце 
непогана відповідність між теоретичними й екс-
периментальними положеннями піків від буфер-
них шарів. У той же час, у лівих частинах КГ від 
досліджуваної серії зразків такої відповідності 
між теоретичними й експериментальними поло-
женнями піків від КЯ не має – розходження скла-
дає 200-800 кут.с. 
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Рис.6. Експериментальна КГ зразка ASN-24-5 
(товщина КЯ In0,37Ga0,63As1-yNy – 6,8 нм або 12 
моношарів) після відпалу (а). Крок сканування 
θ-2θ –5 кут.с. ФЛ-спектр до і після відпалу (б). 

КЯ - In0,37Ga0,63NxAs1-x (6,8 нм) 

GaAs  (10 нм) 
Al0,3Ga0,7As  (100 нм) 
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Al0,3Ga0,7As  (300 нм) 

Підкладка - GaAs 

GaAs1-xNx  (20 нм) 

GaAs1-xNx  (20 нм) 
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3) КЯ розмита, розглянуті два варіанти роз-
миття (рис.3), х=0,37 (In), процентний вміст N 
однаковий в КЯ і буферних шарах. 

Розмитість, тобто взаємодифузія In-Ga в КЯ, 
покращує кількісну відповідність між деякими 
піками на теоретичних і експериментальних КГ, 
однак, як і в попередніх випадках, вона ще значна. 

Наприклад, збільшення вмісту N приводить 
до формування на розрахункових КГ двох чітко 
виражених максимумів інтенсивності від буфер-
них шарів. При цьому збільшення N на 1 % при-
водить до зменшення ∆θКЯ на 480-490 кут.с. У той 
же час, збільшується кутова відстань між піка-
ми від буферних шарів і підкладки (∆θБШ) – на 
550-560 кут.с. Збільшення ступеню розмитості 
КЯ зменшує швидкість зміни положень піків від 
КЯ. 

4) Щойно вирощена КЯ розмита. Розглянуті 
різні варіанти розмиття КЯ, х=0,37 (In), у (N) 
неоднаковий в КЯ і буферних шарах (рис.7). 

В цьому випадку збільшення N у КЯ на 1% 
приводить до зменшення ∆θКЯ на 510-520 кут.с 
і збільшенню її для буферних шарів на 100-110 
кут.с. Ступенем розмитості КЯ в цьому випадку 
можна керувати зсувом піка від КЯ: для випадку 
а) розташування КЯ – ∆θКЯ=–5345 кут.с, для ви-
падку б) ∆θКЯ=-5265 кут.с. Для 2-го варіанта 
розмиття КЯ – ∆θКЯ=–5055 кут.с. Інші піки не 
змінюють свого розташування. 

Варто підкреслити, що тільки в цьому випадку 
можна найточніше підігнати розрахункові КГ 
до експериментальних за кількісними оцінками 
положень піків як справа, так і зліва від головного 
піка. Це обумовлено тим, що тут параметрами 
х, у і ступенем розмитості КЯ можна керувати 
швидкістю зміни положень піків у лівій і правій 
частинах КГ. 
Таблиця 3. Параметри багатошарової структури з КЯ 
типу InxGa1-xAs1-yNy (вміст азоту в КЯ уКЯ і у буферних 
шарах уБШ). 

зразок ASN-23-5 ASN-24-5 ASN-25-5

yКЯ, % (±0,1) 2,1 2,0 2,4 
уБШ, %(±0,1) 1,1 1,0 1,1 
∆θКЯ, (±5″) -5290 -5260 -4825 

∆θ′КЯ, (±10″) -5240 -5285 -5000 
∆θБШ1, (±10″) 250 275 295 
∆θ′БШ1, (±10″) 280 280 270 
∆θБШ2, (±5″) 840 875 885 
∆θ′БШ2, (±5″) 850 870 860 
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Рис.7. Теоретична КГ. КЯ InxGa1-xAs1-yNy: КЯ 
не розмита (а); розмита: варіант 1 (б), варіант 2 (в). 
δ=6,8 нм, x=0,37%. У буферному шарі y=1% (N), в 
КЯ y=2% (N). 
При підгонці теоретичних КГ до експеримен-

тальних аналізувалися всі можливі найімовірніші 
ситуації. Для знаходження більш повної відпо-
відності між теоретичними й експериментальни-
ми КГ дослідження проводилися з використанням 
не тільки кінематичної, але й динамічної теорії 
розсіяння рентгенівських променів. Максимально 
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повний збіг цих КГ досягається лише з урахуван-
ням інструментальних факторів, що, у принципі, 
неважко, а також з врахуванням параметрів атом-
ної шорсткості міжшарових границь розділу. 

В кінцевому розрахунку отримано, що вміст 
азоту в КЯ для зразка на рис.6 – 2,0 %, а в буфер-
них шарах ∼1,0 % (див. таблицю 3). 

4.4. Система In0,37Ga0,63As1-yNy/GaAs 
На рис.8 представлені експериментальна крива 

даної системи (див. врізку на рис.8) та розрахова-
на КГ. Товщина шару In0,37Ga0,63As1-yNy/GaAs – 
4,8 нм. Зазначимо, що після короткочасного від-
палу даної системи (∼10 с) місцеположення мак-
симуму відбивання від підкладки майже не змі-
нилося. 

Проведені моделювання КГ з врахуванням 
розмиття шару та міжшарової релаксації напруг 
показують, що в даній системі, напевне, відбулася 
також міжшарова взаємодифузія In-Ga. Враху-
вання міжшарового розмиття на глибину 1,2 нм 
дає можливість достатньо точно визначити вміст 
азоту в шарі. 
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Рис.8. Система In0,37Ga0,63As1-yNy/GaAs. Експеримен-
тальна КГ (а). Товщина КЯ – 4,8 нм, вміст N ∼3,0-
3,2%. Теоретична КГ (б). 
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Рис.9. Багатошарова система, що містить дві кван-
тові ями – In0,37Ga0,63As1-yNy товщиною 6,8 нм. 
Експериментальна КГ (а), теоретична (б). y=2,4%. 

i-In0,37Ga0,63NxAs1-x (4,8 нм) 

i- GaAs  (1000 нм) 

Підкладка - GaAs 

i - Al0,6Ga0,4As   (200 нм) 

i - In0,31Ga0,68N0,016As0,984  (1 нм) 

i - GaAs    (75 нм) 

i - GaAs    (10 нм) 

i  GaAs     (75 нм) 

i - Al0,6Ga0,4As  (100 нм) 

Підкладка - n-GaAs 

i- GaAs0,98N0,02  (30 нм) 

i - In0,31Ga0,68N0,016As0,984  (1 нм) 

 i- GaAs0,98N0,02  (80 нм) 

i - In0,31Ga0,68N0,016As0,984  (1 нм) 

КЯ - i - In0,34Ga0,66NxAs1-x  (6,8 нм)

i - In0,31Ga0,68N0,016As0,984  (1 нм) 

i- GaAs0,98N0,02    (20 нм) 

КЯ - i - In0,34Ga0,66NxAs1-x  (6,8 нм)



І.М.Фодчук., О.П.Кройтор, В.Б.Гевик, О.Г.Гімчинський, В.Б.Молодкін, Є.М.Кисловський, та ін.  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 157. Фізика.Електроніка. 16

З аналізу розрахункових КГ для системи 
In0,37Ga0,63As слідує, що приріст товщини шару на 
1-2 нм значно модифікує КГ – чіткіше проявля-
ється тонка структура максимуму та мінімуму від 
шару, появляються нові інтерференційні осциляції 
інтенсивності. В той же час місцеположення мак-
симуму не змінюється, а мінімуму рухається до 
максимуму (при ∆δ=1 нм на 700-800 кут.с.). 

При збільшені вмісту N на 1% кутова розорі-
єнтація шар-підкладка зменшується на 500 кут.с. 

Релаксація напруг на 1% змінює місцеполо-
ження максимуму відбивання від шару в серед-
ньому на 28-30 кут.с, тобто є зменшення напруг 
невідповідності на 4,5⋅10-4. 

Врахування ще можливого розмиття міжша-
рової границі також дає помітний внесок у ∆θ. 

4.5. Багатошарова система з двома кван-
товими ямами – In0,37Ga0,63As1-xNx  

Як і в попередньому випадку аналіз розра-
хункових КГ без врахування і з врахуванням 
розмиття КЯ дає можливість оцінити вміст азоту 
в буферних шарах і у КЯ такої складної багато-
шарової системи (рис.9). 

Чітко виражена осциляційна структура інтен-
сивності на експериментальних КГ в лівій частині 
від КЯ свідчить про високий ступінь когерентнос-
ті і досконалості даної багатошарової системи. 

Зазначимо, що для задовільного співпадання 
теоретичних і експериментальних КГ розглянуто 
всі можливі попередні ситуації, а також однакове і 
різне розмиття КЯ. 

Найкраще кількісне і якісне співпадання роз-
рахункових і експериментальних КГ має місце 
при y=2,4% (N) в обох КЯ. 

Висновки 
Двокристальна Х-променева дифрактометрія є 

потужним неруйнівним інструментом досліджен-
ня ультратонких гетерофазних багатошарових 
систем. 

1. Методами високороздільної Х-променевої 
дифрактометрії досліджені багатошарові напів-
провідникові системи, що містять одну або дві 
квантові ями. Шляхом підгонки розрахункових 
кривих гойдання до експериментальних визначе-
но ступінь міжшарової взаємодифузії до і після 
відпалу.  

Встановлено зміни вмісту азоту в КЯ в залеж-
ності від умов вирощування. 

2. В щойно вирощених багатошарових струк-
турах з КЯ проходять процеси взаємодифузії, які 
проявляються в розмитті КЯ внаслідок дифузії In 
в буферні або захисні шари, а Ga в КЯ. Коротко-

часний температурний відпал незначно змінює 
кутову розорієнтацію між КЯ і підкладкою, проте 
при цьому значно зростає максимум інтенсив-
ності ФЛ і його зміщення в голубу область спек-
тру. 

3. Експериментально отримані і теоретично 
розраховані КГ свідчать про те, що багатоша-
рова структура, створена на підкладці GaAs має 
досконалу кристалічну структуру, а границя роз-
ділу між захисними, буферними шарами і КЯ 
типу GaAs/GaNxAs1-x/InxGa1-xAs1-yNy/GaNxAs1-x/ 
GaAs є чітка і когерентна. 

4. Кількість азоту в КЯ і буферних шарах за-
лежить від багатьох технологічних факторів, на-
приклад, – температури підкладки. При цьому 
довільний розподіл домішок In і N у такого роду 
системах може приводити до збільшення або 
зменшення ступеню локального розупорядкуван-
ня і деформації, що відповідно впливає на рух-
ливість і довжину дифузії носіїв заряду. 

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Vurgaftman I., Meyer J.R., Ram-Mohan L.R. Band 
parameters for III-IV compound semiconductors and 
their alloys // Journal of Applied Physics. - 2001. - 89, 
No.11. - P.5815-5875. 

2. Zah C.E., Bhat R., Pathak B.N., Favire F., Lin W., 
Wang M.C., Andreadakis N.C., Hwang D.M., Koza M.A., 
Lee T.P., Wang Z., Darby D., Flanders D., Heieh J.J. 
High-performance uncooled 1.3-µm AlxGayIn 1-x-y 
As/InP strained-layer quantum-well lasers for sub-
scriber loop applications // Journal of Quantum Elec-
tronic. - 1994. - 30. - P.511-523. 

3. Mars D.E., Babic D.I., Kaneko Y., ChangY.-L. Growth 
of 1.3 µm InGaAsN laser material on GaAs by mo-
lecular beam epitaxy // Journal of Vacuum Science 
and Technology. - 1999. - 17B. - P.1272-1275. 

4. Harmand J.C., Ungaro G., Largeau L., Le Roux G. 
Comparison of nitrogen incorporation in molecular-
beam epitaxy of GaAsN, GaInAsN, GaAsSbN // Ap-
plied Physics Letters. - 2000. - 77, No.16. - P.2482-
2484. 

5. Al-Yacoub A., Bellaiche L. Quantum mechanical ef-
fects in (Ga,In)(As,N) alloys // Physical Review. - 
2000. – 62B, No.16. - P.10847-10851. 

6. Lones E.D., Modine N.A., Allerman A.A., Kurtz S.R., 
Wright A.F., Tozer S.T., Wei X. // Band structure of 
InxGa1-xAs1-yNy alloys and effects of pressure // 
Physical Review. - 1999. – 60B, No.7. - P.4430-
4433. 

7. Sato S. Low Threshold and High Characteristic Tem-
perature 1.3 µm Range GaInNAs Lasers Grown by 
Metalorganic Chemical Vapor Deposition // Japanese 
Journal of Applied Physics. - 2000. - 39. - P.3403-
3405. 



Міжшарова взаємодифузія у багатошарових структурах ІnхGа1-хAs1-уNу/GaAs   

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 157. Фізика.Електроніка. 17

8. Yang X., He´roux J.B., Mei L.F., Wang W.I. In-
GaAsNSb/GaAs quantum wells for 1.55µm lasers 
grown by molecular- beam epitaxy // Applied Phys-
ics Letters. - 2001. - 78, No.26. - P.4068-4070. 

9. Soo Y.L., Huang S., Kao Y.H., Chen J.N., Hulbert S.L., 
Geisz J.F., Kurtz S., Olson J.M., Kurtz S.R., Jones E.D., 
Allerman A.A. Local structures and interface morphol-
ogy of InxGa1-xAs1-yNy thin films grown on GaAs // 
Physical Review. - 1999. – 60B, No.19. - P.13605-
13611 

10. Kurtz S., Webb J., Gedvilas L., Friedman D., Geisz 
J., Olson J., King R., Joslin D., Karam N. Structural 
changes during annealing of GaInAsN // Applied 
Physics Letters. - 2001. - 78, No.6. - Р.748-750. 

11. Fewster P.F. Alignment of double-crystal diffracto-
meters // Journal of Applied Crystallography. - 1985. - 
18. - P.334-338. 

12. Chut X., Tanner B.K. Double crystal x-ray rocking 
curves of multiple layer structures // Semicond. Sci. 
Technol. - 1987. - 2. - P.765-771. 

13. Kondow M., Kitatani T., Nakahara K., Tanaka T. 
Temperature dependence of lasing wavelength in a 
GaInNAs laser diode // IEEE Photonics Technol. 
Lett. - 2000. - 12. - Р.777-779. 

14. Pinault M.-A., Tournie E. On the origin of carrier lo-
calization in InxGa1-xAs1-yNy/GaAs quantum wells // 
Applied Physics Letters. - 2001. - 78, No.11. - P.1562-
1565. 

15. Fewster P.F. X-ray diffraction tools and methods for 
semiconductor analisis // Inst. Phys. Conf. - 1999. - 
164. - P.197-206. 

16. Pan Z., Wang Y.T., Li L.H., Zhang W., Lin Y.W., 
Zhou Z.Q., Wu R.H. X-ray double-crystal characteri-
zation of the strain relaxation in GaAs/GaNxAs1- x/ 
GaAs(001) sandwiched structures // Journal of Crys-
tal Growth. - 2000. - 217. - P.26-32. 

17. Fewster P.F., Curling, C.J. Compositional lattice-
mismatch measurement of thin semiconductor layers 
by x-ray diffraction // J. Appl. Phys. - 1987. - 62. - 
P.4154-4158. 

18. Takagi S. A. Dynamical theory of difraction for a 
distorted crystal // J. Phys. Soc. Japan. - 1969. - 26, 
No.5. - P.1239-1253. 

19. Coldren C.W., Spruytte S.G., Harris J.S., Larson M.C. 
Group III nitride-arsenide long wavelength lasers 
grown by elemental source molecular beam epitaxy // 
Journal of Vacuum Science and Technology. - 2000. - 
18B. - P.1480-1483. 

20. Li Wei, Pessa M., Ahlgren T., Decker J. Origin of 
improved luminescence efficiency after annealing of 
Ga(In)NAs materials grown by molecular-beam epi-
taxy // Applied Physics Letters. - 2001. - 79, No.8. - 
P.1094-1096. 

21. Livshits D.A., Egorov A.Yu., Riecher H. 8W continuous 
wave operation of InGaAsN lasers at 1.3 µm // Elec-
tronics Letters. - 2000. - 36, No.16. - Р.1381-1382. 

22. Anan T., Nishi K., Sugou S., Yamada M., Tokutoe K., 
Gomyo A. GaAsSb: A novel material for 1.3µm 
VCSELs // Electron. Lett. - 1998. - 34, No.22. - Р.2127-
2129. 

23. Hoehnsdorf F., Koch J., Leu S., Stolz W., Borchert B., 
Druminsk M. Reduced threshold current densities of 
(Galn)(NAs)/GaAs single quantum well lasers for 
emission wavelengths in the range 1.28-1.38µm // 
Electron. Lett. - 1999. - 35, No.7. - Р.571. 

24. Ungaro G., Le Roux G., Teissier R., Harmand J.C. 
GaAsSbN: a new low-bandgap material for GaAs 
substrates // Electronics. Lett. - 1999. - 35, No.15. - 
Р.1246-1247. 

25. Yamada M., Anan T., Tokutome K., Kamei A., Nishi K., 
Sugou S. Low-threshold operation of 1.3-µm GaAsSb 
quantum-well lasers directly grown on GaAs substrates 
// IEEE Photonics Technol. Lett. - 2000. - 12. - Р.774-6. 

26. Blum O., Klem J.F. Characteristics of GaAsSb single-
quantum-well-lasers emitting near 1.3 µm // IEEE 
Photonics Technol. Lett. - 2000. - 12. - Р.771-773. 

27. Xu S.J., Wang H., Li Q., Xie M.H., Wang X.C., Fan 
W.J., Feng S.L. X-ray diffraction and optical characteri-
zation of inter diffusion in self-assembled InAs/GaAs 
quantum-dot superlattices // Physics Letters. - 2000. - 
77, No.14. - P.2130-2132. 

28. Chan M.C.Y., Surya C., Wai P.K.A. The effects of inter-
diffusion on the subbands in InxGa1-xAs0,96N0,04/GaAs 
quantum well for 1.3 and 1.55 µm operation wave-
lengths // Journal of Applied Physics. - 2001. - 90, 
No.1. - P.197-201. 

29. Li Wei, Turpeinen J., Melanen P., Savolainen P., Uusi-
maa P., Pessa M. Effecs of rapid thermal annealing 
on strain-compensated GaInNAs/GaAsP quantum 
well structures and lasers // Applied Physics Letters. - 
2001. - 78, No.1. - P.91-92. 

30. Arora B.M., Chandrasekaran K.S., Gokhale M.R., 
Nair G., Venugopal Rao G., Amarenda G., Viswa-
nathan B. Study of defects and strain relaxation in 
GaAs/InxGa1-xAs0,96N0,04/GaAs heterostructures us-
ing photoluminescence, positron annihilation, and X-
ray diffraction // Journal of Applied Physics. - 2000. - 
87, No.12. - P.8444- 8450. 

31. Geisz J.E., Friedman D.J., Olson J.M., Kurtz S.R., 
Keyes B.M. Photocurrent of 1eV GaInNAs lattice- 
matched to GaAs // Journal of Crystal Growth. - 1998. 
- 195. - P.401-408. 

32. Kim K., Zunger A. Spatial Correlations in GaInAsN 
Alloys and their Effects on Band-Gap Enhancement 
and Electron Localization // Physical Review Letters. - 
2001. - 86, No.12. - P.2609-2612. 



І.М.Фодчук., О.П.Кройтор, В.Б.Гевик, О.Г.Гімчинський, В.Б.Молодкін, Є.М.Кисловський, та ін.  

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 157. Фізика.Електроніка. 18

33. Chow W.W., Jones E.D., Modine N.A., Allerman A.A., 
Kurtz S.R. Laser gain and threshold properties in 
compressive-strained and lattice-matched GaInNAs/ 
GaAs quantum wells // Applied Physics Letters. - 
1999. - 75, No.19. - P.2891-2893. 

34. Kondow M., Kitatani T., Larson M.C., Nakahara K., 
Uomi K., Inoue H. Gas-source MBE of GaInNAs for 
long-wavelengtn laser diodes // Journal of Crystal 
Growth. - 1998. - 188. - P.255- 259. 

35. Pereira S., Correia M.R., Monteiro T., Pereira E., 
Alves E., Sequeira A.D., Franco N. // Compositional 
dependence of tne strain-free optical band gap in 
InxGa1-xN // Applied Physics Letters. - 2001. - 78, 
No.15. - Р.137-139. 

36. Molodkin V.B., Pessa M., Pavelesku E.M., Fodchuk 
I.M., Kislovsky E.N, Olichovsky S.I., Vladimirova T.P., 
Gimchynsky O.G., Kroytor O.P., Skakunova E.S. X-Ray 
diffraction investigations of InхGa1-хAs1-уNу/GaAs 
Multilayered Structure // Металлофизика и новей-
шие технологии. - 2002. - 24, №4. - С.477-495. 

37. Sato S., Osawa Y., Saitoh T., Fujimura I. Room-
temperature pulsed operation of 1.3 µm laser diode // 
Electron. Lett. - 1997. - 33. - Р.386. 

38. Li Wei, Pessa M., Likonen L. Lattice parameter in 
GaNAs epilayers on Gaas: Deviation from Vegard's 
law // Applied Physics Letters. - 2001. - 78, No.19. - 
Р.2864-2866. 

39. Li J.H., Holy V., Zhong Z., Kulik J., Moss S.C., Nor-
manand A.G., Mascarenhas A., Reno J.L., Follstaedt 
D.M. X-ray analysis of spontaneous lateral modulation 
in (InAs)n/(AlAs)m short-period superlattices // Ap-
plied Physics Letters. - 2001. - 78, No.2. - Р.219-221. 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 157. Фізика.Електроніка. 19

УДК 539.261 

© 2003 р.  С.В. Баловсяк,  І.М. Фодчук 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці 

ВИЗНАЧЕННЯ  ПАРАМЕТРІВ  ПОВЕРХНІ  ТВЕРДОГО  ТІЛА 
МЕТОДАМИ  Х-ПРОМЕНЕВОЇ  РЕФЛЕКТОМЕТРІЇ 

Подано результати експериментальних і теоретичних досліджень параметрів рельєфу по-
верхні зразків GaAs, SiO2 та плівок Cu, Ni, Ge методами дво- та трикристальної Х-променевої 
рефлектометрії. Визначено вплив параметрів рельєфу поверхні на експериментальні інтегральні 
та диференційні криві повного зовнішнього відбивання. За допомогою розробленої методики 
відновлено реальний рельєф поверхні та визначені її параметри. 

The results of experimental and theoretical researches of surface parameters of GaAs, SiO2 sam-
ples and Cu, Ni, Ge films by methods two- and three-crystal reflectometry based on the phenomenon 
of X-ray total external reflection are presented. The influence of the surface relief parameters on ex-
perimental integral and differential curves of total external reflection was analysed. The real surface 
relief was reconstructed and surface parameters were determined by developed method. 

Вступ 
Важливою задачею сучасної мікро- та опто-

електроніки є визначення параметрів поверхні, які 
несуть в собі інформацію про рельєф (мікрогео-
метрію) поверхні, так і про структурні зміни в 
приповерхневих шарах. 

До перспективних неруйнівних методів діаг-
ностики поверхні відносяться Х-променеві диф-
ракційні методи [1-3] та методи дво- і трикрис-
тальної рефлектометрії, що базуються на явищі 
повного зовнішнього відбивання (ПЗВ) Х-про-
менів. 

Х-променева дифрактометрія на даний час є 
ефективним методом аналізу структурних пору-
шень у кристалах високого степеня досконалості 
[4-6]. Висока точність визначення параметрів 
кристалу, неруйнуючий характер вимірів, їх 
експресність різко виділяють цей метод серед 
інших методів дослідження поверхні. За схемою 
експерименту розрізняють методи дво- та три-
кристальної Х-променевої дифрактометрії. Вико-
ристання аналізатора в методі трикристальної 
дифрактометрії дозволяє проводити кутовий ана-
ліз відбитих променів з роздільною здатністю ≈1″. 
За фізичною природою розрізняють метод асимп-
тотичної брегівської дифракції та метод дифрак-
ції Х-променів в умовах ПЗВ. Метод асимпто-
тичної брегівської дифракції використовується 
для дослідження тонких поверхневих шарів і 
базується на вимірюванні інтенсивності дифрак-
ційного відбивання далеко від брегівського мак-

симуму. Даним методом можна визначити тип і 
характер розподілу дефектів у зразку, наприклад 
після іонної імплантації. При падінні Х-променів 
на кристал під кутом Брега промені проникають 
у речовину на глибину екстинкції. Ефективність 
методу асимптотичної брегівської дифракції поля-
гає в тому, що глибина, з якої виходить дифра-
говане випромінювання зменшується при відда-
ленні від кута Брега і для відхилення ≈1º глибина 
виходу близька до міжплощинних віддалей. 

В методах Х-променевої рефлектометрії пара-
метри поверхні визначаються в результаті роз-
в'язку оберненої задачі на основі аналізу експе-
риментальних кривих відбивання. В силу неодно-
значності розв'язку оберненої задачі актуальна 
проблема пошуку нових підходів в аналізі експе-
риментальних результатів, отриманих за допомо-
гою Х-променевої рефлектометрії. Методами ПЗВ 
можливо проводити дослідження поверхонь ви-
щих класів чистоти із середньоарифметичною 
висотою нерівностей Ra<10 нм, проте методики 
комплексного визначення параметрів поверхні на 
основі експериментальних кривих знаходяться ще 
в стадії розробки [8-10]. Для підвищення точності 
і достовірності методів ПЗВ в ряді досліджень 
використано результати незалежних методів діаг-
ностики поверхні [11,12]. В даній роботі в якості 
незалежного методу дослідження поверхні твер-
дих тіл вибрано метод атомно-силової мікроскопії 
(АСМ), який дозволяє визначати параметри ре-
льєфу з субнанометровою і навіть субангстрем-
ною роздільною здатністю [13-21]. 
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З метою розробки нових підходів для визна-
чення параметрів, що характеризують стан по-
верхні вирішено такі задачі: визначено набір 
параметрів, які найбільш повно характеризують 
стан поверхні із врахуванням даних, отриманих 
методом атомно-силової мікроскопії, а також 
параметри кривих ПЗВ; встановлено кореляційні 
співвідношення між параметрами, що характери-
зують експериментальні криві ПЗВ та параметра-
ми, що описують стан рельєфної і профільованої 
поверхні; розроблено алгоритми та програмне 
забезпечення розрахунку інтегральних кривих (ІК) 
та диференційних кривих (ДК) ПЗВ Х-променів. 
В якості об'єктів дослідження вибрано спеціально 
підготовлені зразки GaAs з одномірним та дво-
мірним субмікронним рельєфами поверхні, зразки 
SiO2 високого класу якості хіміко-механічної 
обробки поверхні, а також плівки Cu, Ni, Ge. 

Методики і схеми експерименту 
Для дослідження зразків методами ПЗВ ство-

рено автоматизовану експериментальну установку 
на базі Х-променевого дифрактометра ДРОН-3М 
[22, 23]. Управління експериментом здійснюється 
програмою з ІВМ-сумісного комп’ютера через 
паралельний порт. Безпосередньо керує дифрак-
трометром ДРОН-3М вбудований в апарат ком-
плекс управління дифрактрометром (КУД-1). 
Спеціально розроблена програма дозволяє ска-
нувати заданий кутовий діапазон з визначеним 
кроком і автоматично зчитувати дані з детектора. 
В експериментах використано: Х-променеву труб-
ку БСВ25-Cu, кремнієві (220) П-подібний моно-
хроматор і аналізатор для CuKα1-
випромінювання. 

Для визначення кутового розподілу відбитого 
зразком XR2 пучка в методі диференційних кривих  

ПЗВ (трикристальної рефлектометрії) викорис-
тано кристал-аналізатор, сигнал XR3 від якого 
відбивається під кутом Брега в детектор Д (рис.1). 
Кути повороту зразка θ і аналізатора α1, а також 
кут ψ відбивання відраховуються від осі Oх0 не-
рухомої системи координат {х0,у0,z0}, де вісь Oх0 
направлена вздовж вісі первинного пучка XR1. 

При поворотах в горизонтальній площині зра-
зок пов'язаний з рухомою системою координат 
{х,у,z}, де вісь Oх направлена вздовж поверхні 
зразка (рис.2). При дослідженні профільованого 
рельєфу поверхні, тобто рельєфу з орієнтованими 
нерівностями (борознами), зразок разом з сис-
темою координат {х1,у1,z1} повертається у вер-
тикальній площині на кут ν відносно системи 
координат {х,у,z} (рис.1). 

Зазначимо, що суть методу ДК ПЗВ полягає 
в аналізі кривих гойдання, отриманих від аналі-
затора А без зразка К (так звана інструментальна 
крива гойдання) та при його наявності – ДК. При 
цьому експериментальна ДК є згорткою кривої 
розсіяння первинного пучка зразком з інстру-
ментальною кривою гойдання. Інструментальні 
криві гойдання близькі по формі до нормального 
розподілу із середньоквадратичним відхилен-
ням σα1. 
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Рис.2. Схема двокристальної рефлектометрії (ме-
тод ІК ПЗВ). 
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Рис.1. Схема трикристальної Х-променевої рефлектометрії (метод ДК ПЗВ). 
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В методі інтегральних кривих ПЗВ (двокрис-
тальної рефлектометрії – рис.2) детектором ре-
єструється інтегральна інтенсивність сигналу, 
відбитого від зразка, і частини первинного пучка. 
Для отримання ІК ПЗВ зразок обертається навко-
ло вертикальної осі гоніометра на кут θ в межах 
від 0 до 0,5º відносно напрямку первинного пучка. 
При цьому первинний пучок XR1 можна пред-
ставити як суму трьох променів: промінь XR11 
проходить повз зразок в детектор, промінь XR12 
падає на зразок, промінь XR13 поглинається біч-
ною гранню зразка та деталями кріплення. Де-
тектор реєструє сумарну інтенсивність відбитого 
XR2 та мимобіжного XR11 пучків. 

Теоретичні співвідношення 
Для теоретичного аналізу експериментальних 

результатів використано наближення геометрич-
ної Х-променевої оптики. В такому наближенні 
профіль поверхні зразка розбивається на плоскі 
ділянки (мікроплощадки) (рис.3), нахилені під 
кутом γ до середньої лінії профілю. 

Нахили мікроплощадок γ(х) профілю зада-
ються через функцію розподілу нахилів Fr(γ), 
яка задає ймовірність нахилу мікроплощадки під 
кутом γ: 

0

),()( lim
0 S

SFr
γ∆+γγ∆

=γ
→γ∆

,               (1) 

де S0 – повна площа зразка, ∆S – площа мікро-
площадок з нахилами в інтервалі (γ, γ+∆γ). Згідно 
визначення сума всіх значень Fr(γ) дорівнює 1. 

В наближенні геометричної оптики коефіцієнт 
відбивання Х-променів If(θ) від елементарних 
мікроплощадок профілю під кутами ПЗВ опи-
сується формулою Френеля [24]: 

( )
( )2/1

2/1

)1(2)/(
)1(2)/(

)(
−θθ+

−θθ−
=θ

hh
hh

I
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c
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де ( ) ( )[ ] ( )
2/1

2222 /1//






 δβ+−θθ+θθ= сch , θс – 

критичний кут ПЗВ, δ, β – одиничні декременти 
показника заломлення n=1–δ–іβ. 

З врахуванням того, що на мікроплощадки з 
кутом нахилу γ пучок падає під кутом φ=ψ/2 
(рис.3), а вони складають Fr(γ)-ту частину опро-
міненої площі зразка, відбита від поверхні інтен-
сивність Х-променів описується виразом: 

)2/()2/(),(K θ−ψψ=ψθ rf FII .        (3) 

Зауважимо, що інтенсивність первинного пучка 
приймається за одиницю. 

γ

xi x0

y0

xi+1

θ

φ

ψ
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y
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η

 
Рис.3. Фрагмент профілю поверхні зразка. 

В методі ДК ПЗВ для симетричного випадку 
дифракції відбита від аналізатора інтенсивність 
описується виразом 

,)()2/()2/(

),(
max

min

A

α′α′⋅α′−α⋅α′−θ−α=

=αθ

∫
α′

α′
dGIF

I

fr
  (4) 

де G(α′) – нормально розподілена функція з се-
редньоквадратичним відхиленням σα1, яка задає 
інструментальну криву гойдання. Функція G(α′) 
враховує розсіяння променів аналізатором внаслі-
док кутової і спектральної ширини первинного 
пучка, дисперсії і недосконалості аналізатора. 

Для методу ІК ПЗВ нормована інтенсивність 
пучка, відбитого від зразка, визначається виразом: 

,),()()(

)(2),(

max

min
1

01
001KK

0

γηγ+θ⋅γ∗η×

×=θ

∫

∫

γ

γ
dIFI

dyyILI

fr

y

        (5) 

де ∗  – знак згортки, LK – довжина зразка, y01= 
2/Kθ= L . Функції I1(у0) та I1(η) описують про-

сторовий і кутовий розподіл інтенсивності пер-
винного пучка (рис.3). Згортка If(θ+γ,η) з функ-
цією I1(η) враховує кутове розсіяння первинного 
пучка на профільованій поверхні. 

Інтенсивність пучка, що проходить повз зразок 
у детектор: 

∫−=θ
01

0010К
0

)(),(
y

p dyyIILI ,          (6) 

де І0 – половина інтенсивності первинного пучка. 
Отже, інтегральна інтенсивність променів, що 
попадають в детектор: 

θ)(θ)θ)( KKKKД ,LI,(LI,LI p+= .      (7) 
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Аналіз експериментальних результатів 
Досліджено такі зразки: кристали GaAs№1-№3 

зі створеним методами селективного травлення 
одно- і двохмірним субмікронним рельєфом по-
верхні та пластини плавленого кварцу SiO2№1-
№3, що пройшли супертонку хіміко-механічну 
обробку. 

Попередньо поверхні наших зразків GaAs і 
SiO2 досліджувались методом АСМ в Інституті 
фізики напівпровідників НАН України [18]. Хара-
ктерний фрагмент рельєфу поверхні зразка GaAs, 
відновлений даним методом, представлений на 
рис.12а. Отримані зображення рельєфів поверхонь 
відрізняються по текстурі: для зразків GaAs ха-
рактерні періодичні орієнтовані борозни, а для 
зразків SiO2 рельєф являє собою набір статис-
тично розподілених нерівностей. 

Параметри профілів зразків GaAs№1-№3, ви-
значені методом АСМ, представлені в таблиці 1, 
де Ra – середньоарифметична висота нерівностей, 
Rq – середньоквадратичне відхилення висот про-
філю, Cm – максимальна амплітуда гармоніки 
профілю, Tm – період гармоніки з максимальною 
амплітудою, Cv – відносна амплітуда гармоніки 
профілю (відношення Cm до суми амплітуд всіх 
гармонік). Для знаходження параметрів Cm, Cv, Tm 
профіль розкладався в ряд Фур'є за просторовими 
частотами. 

За допомогою методів ІК та ДК ПЗВ для зраз-
ків GaAs і SiO2 отримано серії експериментальних 
кривих. Оскільки, при повороті зразка у верти-
кальній площині (рис.4) змінюється проекція 
переважної орієнтації профілю поверхні по від-
ношенню падаючого пучка, то відповідно зміню-
ється і форма ДК. 

Тому для визначення переважної орієнтації 
нерівностей (борозен) рельєфу при різних по-
воротах зразка на кут ν визначався параметр Ар 
через зміну форми (півширини) ДК: 

o90
/

+νν= BBAp ,                    (8) 

де В – півширина ДК, обчислена при представ-
ленні кривої функцією Гауса. Для перпендику-
лярної орієнтації борозен рельєфу до напрямку 
первинного пучка (ν=0º) Ар - максимальне (рис.4а), 
а при паралельній орієнтації нерівностей (ν=90º) 
Ар – мінімальне (рис.4б). 
Таблиця 1. Параметри профілів зразків GaAs, отримані 
методом АСМ. 

 Ra, нм Rq, нм Cm, нм Tm, мкм Cv 
№1 2,411 2,875 2,108 3,568 0,125
№2 4,390 5,544 2,847 0,762 0,058
№3 2,984 3,799 2,554 11,665 0,097

Для більш повного аналізу експериментальних 
ДК визначено їх параметр асиметрії АК, а також 
фрактальну розмірність Df. Параметр асиметрії 
кривої АК визначався як відношення площі ДК 
при α>2θ до площі ДК при α<2θ. Фізично пара-
метр АК описує особливості відбивання Х-проме-
нів від мікроплощадок з від'ємними та додатними 
нахилами відносно середньої лінії профілю. 

Фрактальна розмірність Df, як відомо [25], 
характеризує складність форми кривої. Напри-
клад, для гладкого піка, по формі близького до 
розподілу Гауса, Df→1, а для кривих більш склад-
ної форми (особливо мультиплетних) Df>1. Фрак-
тальна розмірність ДК вимірювалась методом 
довжини трикутників [26,27]. У відповідності з 
даним методом досліджувані криві представля-
лись набором відрізків, проекція яких на вісь 
абсцис дорівнює r. Для кожного значення r вимі-
рювалась довжина кривої L. Фрактальна розмір-
ність Df диференційної кривої визначалась по 
нахилу прямої, що описує залежність ln(L)=f(ln(r)) 
(рис.5). Оскільки ДК – самоподібні криві, то роз-
мірності осей вибрані таким чином, щоб вимірю-
вати локальну, а не глобальну розмірність [25]. 
Отримані значення Df диференційних кривих 
(рис.6), а саме середні значення Df(θ), викорис-
товувалися для обчислення Cm – максимальної 
амплітуди гармоніки профілю. Отже, для кожного 
зразка з експериментальних ДК отримано набір 
параметрів В(θ), АК(θ), Df(θ), що характеризують 
рельєф досліджуваної поверхні. 

В ході досліджень виявлено кореляцію між 
даними, отриманими методами ДК ПЗВ і АСМ. 
Це дозволило виразити параметри профілю по-
верхні через характеристики ДК з допомогою 
емпіричних формул. При визначенні коефіцієнтів 
емпіричних формул мінімізувалася середньо-
квадратична різниця параметрів розрахованих 
профілів і профілів, отриманих методом АСМ. 

В результаті аналізу ДК встановлено, що за-
лежності їх напівширин В(θ) (рис.7а) задовільно 
апроксимуються прямими з коефіцієнтом нахи-
лу b1. 

На основі даних АСМ залежність між зна-
ченням коефіцієнту нахилу b1 і періодом гармоні-
ки профілю Tm (рис.7б) описується таким емпі-
ричним співвідношенням: 
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Рис.4. Диференційні криві для GaAs№1. Кут повороту у вертикальній площині ν=0° (а), ν=90° (б). Кут повороту θ: 

0,1° (1), 0,15° (2), 0,2° (3), 0,25° (4), 0,3° (5). 
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Рис.5. Залежність довжини L диференційної кривої 
від довжини відрізка r для GaAs№1 (ν=0°, θ=0,1°). 
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Рис.6.Фрактальна розмірність Df диференційних 
кривих для зразків GaAs: №1, ν=0° (1); №1, ν=90° 
(2); №2, ν=0° (3); №2, ν=90° (4); №3, ν=0°(5); №3, 
ν=90° (6). ν – кут повороту у вертикальній площині. 

Таблиця 2. Параметри поверхні зразків GaAs та SiO2, 
отримані методами АСМ і ДК ПЗВ. 

Ra, нм Tm, мкм зразок ν,° 
АСМ ДК АСМ ДК 

GaAs     
№1 0 2,411 2,48 3,57 3,47 
№1 90 1,43 1,87 6,35 5,56 
№2 0 4,39 5,01 0,76 0,79 
№2 90 3,56 3,05 0,42 0,40 
№3 0 2,984 2,44 11,67 11,38 
№3 90 3,24 3,33 11,91 11,85 

SiO2     
№1 0 0,263 0,34 0,81 0,80 
№2 0 0,54 0,62 0,69 0,72 
№3 0 1,851 1,13 0,83 0,81 

Таблиця 3. Параметри профілю поверхні сталевих зразків. 
 В, 10-2 град Ra, нм Tm, мкм 

№1 7,27 32 4,79 
№2 3,21 10 3,39 
№3 3,23 6 2,02 
№4 2,59 3 1,26 

де k1=0,48, g1=6,0, g2=5,16 – вагові коефіцієнти, 
m1=1,07, m2=3,23 – математичні сподівання для 
функції Гауса, d1=1,15, d2=0,92 – дисперсії. Зна-
чення періоду Tm, обчислені за формулою (9) та 
отримані методом АСМ, приведені в таблиці 2. 
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Рис.7. Кореляційні залежності параметрів ДК і профілю поверхні для зразків GaAs№1-№3: a) нахили залежності 
В(θ) ДК, б) кореляція нахилу b1 напівширини ДК і періоду гармоніки профілю Tm, в) залежність параметру аси-
метрії AK(θ) ДК, г) кореляція параметру відносної асиметрії AV ДК та відносної амплітуди профілю СV. 
№1, ν=0° (1); №1, ν=90° (2); №2, ν=0° (3); №2, ν=90° (4); №3, ν=0° (5); №3, ν=90° (6). 

Значення параметру асиметрії АК(θ) диферен-
ційних кривих (рис.7в) послідовно наближуються 
до деякої величини при куті θ, близькому до кри-
тичного кута θс (для зразків GaAs при θ=0,25º). 
Тому для подальшого аналізу враховано значення 
АК при даному θ. Якщо перейти від параметру 
асиметрії АК до параметра відносної асиметрії 
АV за правилом: АV=АК при АК>1 і KV AA /1=  
при АК<1, то спостерігається залежність між зна-
ченнями АV і відносною амплітудою гармоніки 
профілю СV (рис.7г). Тоді з врахуванням даних 
АСМ залежність СV(АV) описується виразом 

VV AccC 21 += ,                    (10) 
де c1=0,0092, c2=0,047. 

Фізично співвідношення (10) відображає той 
факт, що для профілів з статистично розподіле-
ними нерівностями (СV<<1) форма ДК майже 
симетрична, а для періодичних профілів (СV≈1) 
форма ДК асиметрична і навіть мультиплетна 
(рис.4а). 

Враховуючи результати, отримані методами 
ДК ПЗВ і АСМ значення середньоарифметичної 
висоти нерівностей профілю Ra задається емпі-
ричною формулою: 

VC
TBrR

s
ma µ

⋅⋅=
1

0 ,                (11) 

де r0 = 9,2·10–4, В – середнє значення півширин 
ДК, отриманих для одного кута повороту у вер-
тикальній площині. Масштабний коефіцієнт µs, 
призначений для корекції значень Ra, описується 
виразом: 

3
21 1)]/()exp[(

11 µ
+µΛµΛ−

−=µ
m

s T
,    (12) 

де µ1=0,42, µ2=0,057, µ3=0,922, Λ – товщина шару 
половинного ослаблення Х-променів. Значення 
Ra, обчислені за формулою (11) та отримані ме-
тодом АСМ, приведені в таблиці 2. 

У випадку синусоїдального профілю поверхні 
амплітуда просторової гармоніки – Cm=(π/2)Ra. 
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В загальному випадку максимальна амплітуда 
гармоніки для реального профілю така: 

( ) ( ) 212/ p
f

p
am DCRC V⋅π= ,         (13) 

де p1=0,38, p2=0,9. 
Апробацію пропонованого підходу аналізу 

експериментальних ДК ПЗВ проведено на серії 
сталевих еталонів з відомими значеннями серед-
ньоарифметичної висоти нерівностей Ra (табли-
ця 3). Для даних зразків на рис.8 приведено ДК 
ПЗВ, з яких визначено їх напівширину В. Значен-
ня Ra для сталевих зразків попадають у діапазон 
від 3 нм до 32 нм, в той же час, невідомими є 
просторові параметри профілю, які характери-
зуються періодом нерівностей Tm. Параметр Tm 
нескладно знайти за допомогою співвідношення 
(9), якщо відомі значення В та Ra (таблиця 3). 
Отримані значення періоду Tm є пропорційними 
до середньоарифметичної висоти нерівностей 
Ra, що характерно для реальних полірованих 
поверхонь. 

Отже, пропонована методика аналізу ДК ПЗВ 
з врахуванням даних АСМ, є коректною при ви-
значені параметрів шорсткості поверхонь широ-
кого класу матеріалів. 

На рис.9 приведені експериментальні інтег-
ральні криві ПЗВ для зразків GaAs. з одномірним і 
двомірним рельєфами поверхні, одержані для 
значень ν=0º і ν=90º. Орієнтація борозен визнача-
лася з напівширини ДК. Для зразків SiO2 з ста-
тистично розподіленими нерівностями поверхні 
ІК ПЗВ отримані в двох довільних взаємно пер-
пендикулярних положеннях зразка. 

За формою експериментальних ІК визначені 
такі параметри поверхні зразків: критичний кут 
ПЗВ θсе, середньоарифметична висота нерівнос-
тей Ra і густина поверхневого шару ρ. Критичний 
кут θсе визначався як кут θ, при якому інтенсив-
ність інтегральної кривої IД(θ)=IД(θ=0°). Проте 
значно точніше параметри поверхні зразків ви-
значені на основі ІК в результаті розв'язку обер-
неної задачі (результати приведені нижче), при 
комплексному врахуванні умов проведення екс-
перименту. 

Методами ІК та ДК ПЗВ досліджено також 
плівки (рис.10), вирощені на кварцових підклад-
ках [28]: Cu№1 – товщина 60,3 нм, Ni№1 – 88 нм, 
Ge№1 – 48,5 нм, а також плівки після відпалу 
(Cu№2, Ni№2 і Ge№2). Розмір кварцових підкла-
док досить великий (3,8×5,1см2), тому для кутів 
повороту зразка θ>0,2º весь первинний пучок 
падав на поверхню зразка, а ІК представляла 
собою залежність коефіцієнту відбивання If(θ). 
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Рис.8. Диференційні криві для сталевих зразків 
№1-№4 при θ=0,15˚. 
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Рис.9. ІК для зразка GaAs№1: ν=0°(1), ν=90°(2). 
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Рис.10. ІК для плівок Cu: №1 (1), №2 (2). 
Числові розрахунки і отримані дані 
1. Пряма та обернена задачі в дослідженні 

параметрів шорсткості поверхні зразків GaAs 
і SiO2 методом ДК ПЗВ 

На основі даних профілів, отриманих метода-
ми АСМ, розраховані ДК ПЗВ за формулами (1-4). 
Для узгодження теоретичних і експериментальних 
ДК проведена корекція розрахунку параметрів 
профілю поверхні, функції розподілу нахилів Fr(γ) 
та значення δ матеріалу зразків. При корекції Fr(γ) 
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враховано проникнення Х-променів у матеріал 
зразка, асиметрію експериментальних ДК, а та-
кож багатократні відбивання від поверхні. 

Параметри корекції підбиралися так, щоб 
мінімізувати середньоквадратичну різницю тео-
ретичної та експериментальної ДК. З допомогою 
описаної вище корекції вдалося досягнути за-
довільної кількісної відповідності розрахованих 
і експериментальних ДК (рис.11). 

Як уже зазначалося, для характеристики стану 
реальної поверхні – профілю і рельєфу, в багатьох 
випадках, ефективним є фрактальний підхід 
[29,30]. При розрахунку параметрів профілю на 
основі експериментальних ДК ПЗВ використано 
фрактальний профіль як суму N синусоїд [25]. 
Амплітуда A і період T гармонік профілю зада-
валися так: 
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Рис.11. Розрахунок ДК ПЗВ для GaAs№1 при ν=0°: 
теоретична ДК на основі АСМ профілю (1), експе-
риментальна ДК (2). 
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Рис.12. Профілі поверхні зразка GaAs№1 при ν=0º, 
отримані методами: АСМ(а), ДК ПЗВ(б). 
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де VA=0,67, VT =0,65, N=8. Значення параметрів 
VA, VT, N вибрано з умови максимального узго-
дження розрахованого профілю і профілю, отри-
маного методом АСМ. 

Після задання початкових умов проводилася 
підгонка теоретичної ДК до експериментальної, в 
якості змінних параметрів використано амплі-
туди гармонік профілю. В результаті підгонки 
отримано задовільне узгодження розрахованого 
профілю (рис.12б) і профілю, відновленого мето-
дом АСМ (рис.12а). На основі взаємно перпен-
дикулярних профілів, отриманих методом ДК для 
кожного зразка, відновлено фрагменти рельєфу 
поверхні зразків (рис.13). 

2. Пряма та обернена задачі в дослідженні 
поверхні зразків GaAs і SiO2 методом ІК ПЗВ 

На основі даних поверхні, отриманих мето-
дами АСМ, розраховані ІК ПЗВ за формулами 
(5-7). В процесі розрахунків, враховуючи шорст-
кість поверхні, отримано добру відповідність 
теоретичної та експериментальної ІК ПВО. При 
розрахунках визначалася не тільки сумарна інтен-
сивність, що попадає в детектор, але й окремо 
значення відбитої інтенсивності та інтенсивності, 
що падає повз зразок у детектор (рис.14). 

З врахуванням розв'язків прямої задачі розроб-
лено алгоритм та створено програмне забезпечен-
ня, що дозволяє визначати параметри профілю з 
аналізу експериментальних ІК. Після знаходження 
наближених параметрів профілю поверхні прово-
дилася підгонка теоретичної і експериментальної 
ІК ПЗВ. В якості підгоночних параметрів виб-
рано: Ra, β, δ. Цільова функція, яка визначалася 
як середньоквадратична різниця експерименталь-
них і теоретичних ІК, в процесі підгонки мінімі-
зувалася. В результаті розв'язку оберненої задачі 
отримано добре узгодження теоретичних і екс-
периментальних інтегральних кривих ПЗВ. 

На основі визначених значень δ матеріалу 
зразка обчислено експериментальний критичний 
кут ПЗВ. Оскільки значення критичного кута ПЗВ 
залежить від густини речовини, то на основі зна-
чень об'ємної густини ρ, теоретичних θс і екс-
периментальних θсе значень критичного кута, 
визначено реальну густину поверхневого шару 
зразка 

( )2/ee cc θθρ=ρ .               (15) 
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Рис.13. Фрагменти рельєфу поверхні зразка GaAs№1, отримані методами: АСМ(а), ДК ПЗВ(б). 
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Рис.14. Теоретична ІК для SiO2 №1, поворот ν=0°: 
повна інтенсивність (1), інтенсивність пучка, що 
проходить повз зразок (2), відбита від зразка інтен-
сивність (3). 

Таблиця 4. Параметри поверхні зразків GaAs та SiO2, 
отримані методом ІК ПЗВ. 

зразок ν,° θсе,° ρе, г/см3 ∆ρ, % 
GaAs  0,305 5,001*  
№1 0 0,3000 4,835 –3,32 
№1 90 0,2997 4,826 –3,51 
№2 0 0,3003 4,845 –3,12 
№2 90 0,2994 4,816 –3,70 
№3 0 0,2988 4,797 –4,09 
№3 90 0,2986 4,790 –4,22 
SiO2  0,236 2,65*  
№1 0 0,2276 2,465 –6,99 
№2 0 0,2348 2,623 –1,01 
№3 0 0,2342 2,610 –1,52 

* - значення параметрів взято з довідника [31]. 

На основі (15) визначені значення густини 
поверхневого шару для всіх зразків, а також їх 
відносну зміну ρρ−ρ=ρ∆ /)( e  (таблиця 4). Для 
всіх зразків спостерігалося приблизно однакове 
зменшення густини поверхневого шару: для GaAs 
– на 3,8%, а для зразків SiO2 – на 3,2%. Даний 
результат відповідає даним інших досліджень. 

[24], в яких також спостерігалось зменшення гус-
тини поверхневого шару в порівнянні з об'ємом 
матеріалу. 

3.Пряма та обернена задачі в дослідженні 
структурних параметрів плівок Cu, Ni та Ge 
методом ІК ПЗВ 

На основі формул Паррата [24], які описують 
відбивання Х-променів від плівок, і враховуючи 
результати досліджень багатошарових структур 
[32-35], розраховано ІК для плівок Cu, Ni та Ge. 
При дослідженні плівок розглядалося три сере-
довища: повітря (n=1), плівка (n=2) і підкладка 
(n=3). В якості початкових параметрів задано 
товщини плівок dn, параметри δn, βn матеріалу 
плівок і підкладки, а також середньоквадратичне 
відхилення висот для границь розділу середо-
вищ Rqn. 

Враховуючи розв’язки прямої задачі визначено 
структурні параметри плівок на основі аналізу 
ІК ПЗВ. Розв'язок оберненої задачі, тобто визна-
чення параметрів d2, δ2 і Rq2, проведено в резуль-
таті підгонки розрахованих ІК до експеримен-
тальних, при цьому мінімізувалася середньо-
квадратична різниця кривих. 

В результаті розв'язку оберненої задачі отри-
мано добре узгодження теоретичних і експери-
ментальних ІК (рис.15), розраховані при цьому 
параметри плівок приведені в таблиці 5. Розрахо-
ване значення товщин плівок d2

/ отримане близь-
ким до відомих значень d2. Незначну невідповід-
ність товщин d2

/ і d2 можна пояснити окисленням 
плівок та впливом шорсткості границь розділу. 

На основі розрахованого значення δ2 обчис-
лено критичний кут θс, а також густину поверх-
невого шару ρ та відносну зміну густини ∆ρ. Для 
всіх зразків отримано зменшення густини в се-
редньому на 8%, що узгоджується з даними інших 
досліджень [28], оскільки густина тонких плівок 
звичайно менше об'ємної. 
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Рис.15. ІК для плівки Cu№2: теоретична ІК (1), 
експеримент (2). 

Таблиця 5. Параметри плівок Cu№1-2, Ni№1-2, Ge№1-2, 
отримані методом ІК ПЗВ. 

плівка d2
/, нм Rq2, нм δ, 10–6 θс,º ∆ρ, % 

Cu   26,13* 0,4142  
Cu№1 64 3,7 24,13 0,3980 –7,65 
Cu№2 62 2,6 24,13 0,3980 –7,65 

Ni   26,89* 0,4202  
Ni№1 90 2,8 24,59 0,4018 –8,55 
Ni№2 83 2,8 24,59 0,4018 –8,55 

Ge   15,06* 0,3144  
Ge №1 48,0 3,2 13,76 0,3006 –8,63 
Ge №2 47,5 3,2 13,76 0,3006 –8,63 

* – значення параметрів взято з довідника [31]. 
Для плівок також визначено середньоквадра-

тичну висоту нерівностей Rq2, яка в середньому 
дорівнює 3 нм (таблиця 5). За рахунок шорсткості 
границь розділу для розрахованих ІК отримано 
розмиті інтерференційні максимуми, що й спо-
стерігається на експериментальних кривих. 

Висновки 
В результаті проведених досліджень розроб-

лено нові підходи визначення параметрів, що 
характеризують стан реальної поверхні за допо-
могою інтегральних та диференційних кривих 
ПЗВ Х-променів. В якості об'єктів дослідження 
використано зразки GaAs з одномірним та дво-
мірним рельєфами поверхні, а також зразки SiO2 
високого класу якості хіміко-механічної обробки 
поверхні. Для дослідження явища ПЗВ Х-проме-
нів від багатошарових структур використано 
експериментальні ІК для плівок Cu, Ni та Ge. 

Запропоновано оригінальні підходи до роз-
в'язку прямої та оберненої задач. В прямій задачі 
для узгодження розрахованих кривих, отриманих 
за допомогою Х-променевої оптики Френеля, з 
експериментальними кривими, використано дані 
атомно-силової мікроскопії. При розв'язку обер-

неної задачі використано дані прямої задачі, що 
дозволяє більш точно й достовірно визначати 
характеристики стану поверхні з експеримен-
тальних кривих ПЗВ. 

За допомогою методів ПЗВ можливо достатньо 
точно визначити параметри, що характеризують 
реальний рельєф поверхні зразків, параметри яких 
знаходяться в діапазоні за висотою: –1,4 нм<Ra< 
<4,4 нм, по періоду –0,4 мкм<Tm<11,9 мкм. 

Розроблені методики можуть бути використані 
для діагностики нанорельєфу поверхонь сучасної 
нано- та оптоелектроніки.  

В даній роботі представлені результати, що 
увійшли в статті, які прийняті до публікації в 
журналі "Металлофизика и новейшие техноло-
гии" у 2003р. 
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СТРУКТУРНІ  ЗМІНИ  В  КРИСТАЛАХ  КРЕМНІЮ   
ПІСЛЯ  ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНОГО   

ЕЛЕКТРОННОГО  І  ГАММА-ОПРОМІНЕННЯ 

Рентгенодифракційними методами та методом внутрішнього тертя в інфразвуковій області 
частот проведено дослідження релаксаційних процесів у монокристалічному кремнію до і після 
опромінення електронами високих енергій (~18 МеВ) та комбінованого опромінення електронами і 
гамма-квантами. Показано, що опромінення впливає на ступінь структурної досконалості кристалів, 
значно спотворює спектр поглинання інфразвуку і приводить до появи амплітудних залежностей і 
температурного гістерезису Gеф. Зроблені припущення щодо природи спостережуваних явищ. 

X-ray structural and internal friction method researches in subsonic frequency range in monocrys-
tall Sі, before and after іrradіatіon by high-energy (~18 MeV) electrons and combined іrradіatіon by 
electrons and γ-rays was provided. Іt was shown, that іrradіatіon deformed the internal friction spec-
trum, and led to the rising of the amplitude dependents and temperature hysteresіs of the effective 
shear modulus. Іt was made some approximation about the nature of this phenomena. 

При опромінені напівпровідників виникає на-
бір дефектів, більш складний, чим просто роз-
поділені на різні міжатомні відстані вакансії і 
міжвузольні атоми (пари Френкеля) [1-8]. Ступінь 
радіаційного пошкодження визначається, з одного 
боку, внутрішніми факторами (початкова доско-
налість кристалів, склад домішок, спосіб отри-
мання і т.д.), з другого – зовнішніми (енергія і 
вид частинок, що бомбардують матеріал, інтен-
сивність, доза опромінення, температура і т.д.), а 
також просторовим розподілом утворених радіа-
ційних дефектів (РД) [7,8]. Врахування усіх цих 
факторів складна і поки що не вирішена задача. 
Генеровані при опроміненні кремнію первинні 
РД – термічно нестабільні і достатньо рухливі. 
В процесі міграції по кристалу вони можуть ані-
гілювати або утворювати більш стабільні ком-
плекси як один з одним, так і з атомами домі-
шок [2,3]. В результаті цього, ступінь пошко-
дження опроміненого матеріалу в значній мірі 
визначається вторинними процесами, які за-
лежать від ряду внутрішніх та зовнішніх факто-
рів [5]. Внаслідок різноманітності вторинних про-
цесів, сучасний стан теорії не дозволяє на основі 
лише одних розрахунків зробити висновок про 
природу введених опроміненням РД. Тому важ-
лива роль у розв'язанні цього питання належить 

експериментальним дослідженням.  
Існує цілий ряд методів, що дозволяють отри-

мати інформацію про тип дефектів у кристалах, 
розподіл деформаційних полів та їх симетрію 
[6,10]. Проте серед неруйнівних методів дослі-
дження структурних недосконалостей монокрис-
талів найбільш інформативними є Х-променеві 
дифракційні методи [10]. Спостережувані диф-
ракційні й інтерференційні картини дозволяють 
одержати цінну інформацію як про макроскопічні 
характеристики реальних кристалів, так і про 
тонкі деталі їхньої атомної будови. При цьому 
найбільш повну і пряму інформацію про струк-
турну досконалість монокристалів несе як коге-
рентне, так і дифузне розсіяння (ДР) Х-променів 
[9-11]. Характер розподілу інтенсивності ДР у 
просторі оберненої гратки істотно залежить від 
типу, потужності, концентрації та інших характе-
ристик дефектів. Унаслідок цього можливо про-
водити аналіз типу дефектів і визначати їх ха-
рактеристики за даними про дифузне розсіяння 
Х-променів. Для проведення аналізу реальної 
структури необхідне сепарування когерентної та 
дифузної складових повної відбивної здатності, 
що є досить непростою експериментальною про-
блемою [9-11]. Ефективно ця проблема розв'язу-
ється за допомогою як одно- так і багатокристаль-
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ної Х-променевої дифрактометрії [10]. Одним з 
найдоступніших експресних методів розділення 
внесків когерентної і дифузної компонент розсі-
яння є реєстрація профілю просторового розпо-
ділу інтенсивності Х-променю за координатою 
х вздовж поверхні кристалу в напрямку вектора 
дифракції [9]. Даний метод забезпечує, згідно [9], 
достатню точність вимірів Іh(х) (~6%) як для 
характеристичних ліній, так і для довжин хвиль 
неперервного спектру Х-променів. Перевагами 
його перед іншими є стабільність, простота юсту-
вання і експресність реєстрації інтенсивностей, 
а також можливість вибору потрібної робочої 
довжини хвилі λ і порядку відбивання, що забез-
печує швидкий перехід до інших об'єктів дослі-
дження. 

У даній роботі проведені комплексні дослі-
дження структурної досконалості монокристалів 
Si до і після опромінення високоенергетичними  
електронами (~18МеВ) і γ-квантами в процесі 
природного старіння (ПС). 

Об'єкти і методи експериментальних до-
сліджень 

Для досягнення поставленої мети вивчали 
характер профілів просторового розподілу інте-
гральної інтенсивності відбитих Х-променів Іh(х) 
і низькочастотні спектри поглинання пружної 
енергії Q–1 і ефективного модуля зсуву Gеф у 
монокристалічному кремнію, вирощеному мето-
дом Чохральського (Cz-Si) в напрямку <111>. 

Вимірювання пружних та непружних харак-
теристик зразків усіх груп проводили методом 
оберненого крутильного маятника у вакуумі ~103 
Па з оптимальною середньою швидкістю нагрі-
вання 5-6 K/хв, при якій проявляються ефекти, 
пов'язані зі зміною розподілу радіаційних та влас-
них дефектів у кремнію [8]. Відносна похибка при 
вимірюванні становила ~1%, а для Gеф – ~0,1%. 

Модуль Gеф, пропорційний квадрату частоти 
власних крутильних коливань зразка f2, вимірю-
вали синхронно з поглинанням пружної енергії на 
частотах ~2 Гц. Зразки для досліджень пружних 
та непружних характеристик вирізали у вигляді 
паралелепіпедів 1,5х1,5х80 мм3 у напрямку пер-
пендикулярному до напрямку росту так, що ос-
новна вісь лежала в площині (111).  

Для проведення досліджень методом внутріш-
нього тертя (ВТ) підготовленні зразки умовно 
розділили на чотири групи: 

до 1-ої групи віднесли зразки кремнію після 
механічної обробки на алмазній пасті АСМ-1/0 
при виготовленні "кремнієвої соломки" (парале-

лепіпеди розміром 1,5×1,5×80 мм3) та повного 
циклу хіміко-механічної обробки у виробничих 
умовах; 

до 2-ої – зразки, опромінені електронами з 
енергією 18 МеВ, потоком Фе=1,8⋅1013 ел/см2, 
що відповідає поглинутій дозі Dе=1,8 кГрей; 

до 3-ої – зразки, опромінені подвійною, у по-
рівнянні зі зразками другої групи, дозою електро-
нів (Dе=3,6 кГрей); 

до 4-ої – комбіновано опромінені зразки елек-
тронами (Dе=3,6 кГрей) та гамма-квантами (Dγ= 
=4⋅104 Рад). 

Дослідження профілів розподілу інтегральної 
інтенсивності Іh(х) проведено в схемі однокрис-
тального спектрометра в симетричній схемі диф-
ракції на рефлексах (333), (555) та (777) МоКα1-
випромінювання. Розраховано зміну статистич-
ного фактору Дебая-Валлера L та коефіцієнта 
додаткових втрат енергії Х-променів на дифузне 
розсіяння µd, які характеризують структурну до-
сконалість кристалу в цілому [9], оцінено радіус 
R і концентрацію n можливих мікродефектів.  

Для Х-променевих досліджень підготовлено 
три серії зразків. Кристали кожної серії мали при-
близно однакову товщину (вхідна поверхня 2×3 
см2) і отримані з одного вихідного монокриста-
лічного зливка. Два кристали з кожної серії (№1,3) 
опромінювались високоенергетичними електро-
нами енергії Е~18 МеВ відповідними дозами: 
1,8 кГрей – зразок 1а, 3,6 кГрей – 1б, 2,7 кГрей 
– 3а, 5,4 кГрей – 3б. Доза і енергія опромінення 
вибрані з метою визначення граничної дози та 
енергії, при яких виникатимуть суттєві структурні 
зміни у кристалі. Кристали серії №2 опромінюва-
лись гамма-квантами, доза опромінення становила 
0,4 та 0,8 кГрей. В кожній серії один із зразків не 
опромінювався і використовувався в якості кон-
трольного. Зазначимо, що рентгендифракційні 
дослідження проводили безпосередньо після опро-
мінення, а потім у процесі природного старіння 
через 3000, 15000 і 30000 годин. 

Структурні Х-променеві дифракційні до-
слідження 

Для отримання інформації про загальний стан 
дефектної структури, зразки досліджували топо-
графічними методами Ланга та Бормана. На отри-
маних топограмах спостерігалися як радіальні, 
так і повздовжні смуги росту з періодом поряд-
ка 150-200 мкм.  

Результати структурних Х-променевих дослі-
джень представлені на рис.1-3 та в таблиці 1. 
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Рис.1. Профілі просторового розподілу Ih(x). МоКα1-випромінювання, відбивання (555): а) контрольний зразок 
серії №1: 30000 год ПС (1), 3000 год ПС (4); зразок 1а (1,8 кГрей): 30000 год ПС (2), 3000 год ПС (5); зразок 1б 
(3,6 кГрей): 30000 год ПС (3); 3000 год ПС (6). б) контрольний зразок серії №3: 30000 год ПС (1), 3000 год ПС (4); 
зразок 3а (2,7 кГрей): 30000 год ПС (2), 3000 год ПС (5); зразок 2б (5,4 кГрей): 15000 год ПС (3), 3000 год ПС (6). 

Рис.2. Профілі просторового розподілу Ih(x). МоКα1-випромінювання, відбивання (555): а) контрольний зразок 
серії №3: 15000 год ПС (1), 3000 год ПС (4); зразок 3а (2,7 кГрей): 15000 год ПС (2), 3000 год ПС (5); зразок 3б 
(5,4 кГрей): 30000 год ПС (3), 3000 год ПС (6); б) контрольний зразок серії №3 (контрольний): 30000 год ПС (1), 
15000 год ПС (4); зразок 3а (2,7 кГрей): 30000 год ПС (2), 15000 год ПС (5); зразок 3б (5,4 кГрей): 30000 год ПС 
(3), 15000 год ПС (6). 

Таблиця 1. Значення структурних параметрів кристалів Si, радіусу R і концентрації n дефектів в процесі ПС. 
Зразок 1а 1б 2а 2б 3а 3б 

Доза, кГрей 1,8 3,6 0,4 0,8 2,7 5,4 
Тривалість 
старіння, год 30000 30000 3000 15000 30000 3000 30000 3000 15000 3000 15000 30000

µd, см–1 4,6 0,11 13 10,8 5 14 3 8,7 6 5,5 1 3 
L, 10–3 12,6 0,5 12,5 42 7,2 14 4,26 5,4 20 26 1 2 
R, мкм 11 6 31 – 20 29 21 6 9 20 29 24 
n, см–3 4,1⋅105 1,6⋅105 3,7⋅103 – 1,3⋅104 4,9⋅103 7,3⋅103 1,2⋅106 1,6⋅106 3⋅103 3,5⋅103 1,1⋅103
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Зазначимо, що після селективного травлення 
зразків серії №2 виявлено ростові дислокації гус-
тиною ∼2,2⋅103 см-2. В той же час, для зразків серії 
№3 спостерігаються характерні для мікродефек-
тів фігури травлення з концентрацією ∼2,4⋅104 

см-3. Деякі із таких фігур мали значні розміри 
∼30-40 мкм. Порівняння розрахункових значень 
n і R з отриманими методом селективного трав-
лення підтверджують не тільки правильність про-
ведених оцінок, але і коректність вибору методики 
розрахунків. 

Перш ніж перейти до аналізу кожної серії 
приведемо деякі висновки викладені в роботах 
[10,11], на основі яких буде проаналізовано криві 
просторового розподілу інтегральної інтенсив-
ності:  

1. Зростання висоти і при цьому зменшення 
ширини кривої Іh(х) характерно наявності в мат-
риці кристалу дефектів першого роду (кластери 
точкових дефектів) за класифікацією Кривоглаза 
[11]. 

2. За цією ж класифікацією зменшення висоти 
і збільшення ширини кривої Іh(х) характерно для 
часток нової фази в старіючих матеріалах або 
дислокаційних петель. 

Електронне опромінення  
Опромінення високоенергетичними електро-

нами дозою 1,8 кГрей (зразок 1а) спричинило 
зростання Іh і зменшення ширини кривої (рис.1а, 
крива 5), що, очевидно, пов'язане із збільшен-
ням кількості дефектів і утворенням кластерів, 
в порівнянні з контрольним (неопроміненим) 
зразком. Така поведінка кривих Іh(х) характерна 
також для зразка 1б (рис.1а, крива 6). Як бачимо, 
зростання дози опромінення в 2 рази приводить 
до незначного зростання інтенсивності. 

Оскільки швидкість спадання Іh(х) для зраз-
ків 1а, 1б більша ніж для контрольного зразка 
(під дією опромінення відбулось ефективне по-
кращання структурної досконалості), то оцінити 
розмір та концентрацію дефектів за методикою 
[9] неможливо, але по характеру кривих можна 
провести якісний аналіз, порівнюючи висоти та 
ширини відповідних кривих: розмір кластерів 
зразка 1б менший ніж для зразка 1а, а концен-
трація – більша (крива 5 нижча і ширша за криву 
6 рис.1а).  

Для зразків серії №3 не спостерігається ефек-
тивного покращення структурної досконалості, як 
це було для серії №1. Хоча швидкість спадання 
кривої Іh(х) для неопроміненого зразка і опромі-

неного дозою 2,7 кГрей практично співпадають. 
Опромінення дозою 2,7 кГрей (зразок 3а) ініцію-
вало утворення мілких кластерів (~6 мкм, таб-
лиця 1), а збільшення дози опромінення до 5,4 
кГрей привело до відповідного зростання радіусу 
дефектів (~20 мкм). Різке збільшення розміру 
дефектів привело до не менш різкого спаду кон-
центрації дефектів.  

Аналіз залежності радіусу дефектів від дози 
опромінення показав, що розмір утворених дефек-
тів нелінійно зростає із ростом дози опромінення. 
Мінімум цієї кривої відповідає дозі 2,7 кГрей. 

Після витримки кристалів при кімнатній тем-
пературі протягом 15000 год ситуація дещо від-
різняється від попередньої. Для контрольного 
зразка серії 3 спостерігається зменшення висоти 
кривої Іh(х) (рис.2а, крива 1) при зростанні шири-
ни відносно контрольного (рис.2а, крива 4). Така 
поведінка кривої ймовірно пов'язана із зростан-
ням розміру власних дефектів [11, 12].  

Для зразка 3а різке зростання висоти кривої 
Іh(х) відбулось без уширення цієї ж кривої в по-
рівнянні з контрольним кристалом, але в порів-
нянні з цим самим зразком до опромінення ви-
сота зросла в 2 рази. (рис.2а). Ймовірно, окрім 
збільшення радіусу дефектів утворених одразу 
після опромінення, відбулось також утворення 
нових – дрібніших (висота кривої 2 зросла в 4 
рази по відношенню до висоти кривої 5 після 
опромінення). Концентрація останніх і природа 
може відрізнятись від утворених раніше, оскільки 
створювані ними деформаційні поля істотно впли-
вають на вигляд кривої Іh(х). Для зразка 3б висота 
кривої Іh(х) також зросла в 4 рази, але півширина 
кривої зменшилась на 15%, хоча усереднений 
радіус дефектів зріс з 20 до 29 мкм. Ймовірно, 
на профіль розподілу Іh(х) також вплинули дрібні 
мікродефекти, вплив яких не є настільки суттє-
вим, як це спостерігали для зразка 3а. 

Гамма-опромінення 
Нагадаємо, що гамма-опромінення зазнали 

зразки серії №2. Доза опромінення для двох з 
трьох зразків становила 0,4 і 0,8 кГрей, третій 
зразок залишався контрольним. 

Порівнюючи загальний вигляд профілів про-
сторового розподілу (рис.3), видно, що для зраз-
ків 2а і 2б не спостерігається, так званого, ефек-
тивного покращення структури, коли та частина 
профілю розподілу Іh(х), що відповідає за ДР, 
для опроміненого зразка знаходиться нижче, ніж 
для неопроміненого (рис.3). 
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Як бачимо, висота і ширина кривих Іh(х) для 
зразків 2а, 2б практично рівні (рис.3, криві 4 і 5), 
тобто зростання дози опромінення вдвічі не при-
вело до відповідного зростання рівня дефектності 
структури Cz-Si (розмір та концентрація утворе-
них дефектів також практично однакові). Якщо 
порівнювати з контрольним зразком, то висота 
кривих зменшилась на 20%, а ширина – збіль-
шилась на 30%. Таку поведінку кривих можна 
пояснити зростанням розміру ростових (генетич-
них) дефектів. Мається на увазі те, що опромі-
нення гамма-квантами ініціювало ріст власних 
або "генетичних" дефектів [2] – без доутворення 
нових. Якщо й такі утворилися, то їх розмір і 
концентрація незначна, або така, що істотно не 
впливає на форму профілів розподілу Іh(х). Після 
15000 год природного старіння спостерігається 
подальше зменшення висоти кривих Іh(х) та їх 
уширення (рис.3а, криві 1, 2), що свідчить про 
подальший процес зростання розміру тих дефек-
тів, які утворилися одразу після опромінення. 

Вплив порушеного приповерхневого шару 
та природного старіння 

Аналіз теоретичних і експериментальних 
даних по дифракції Х-променів у кристалі з по-
рушеним приповерхневим шаром, показав, що в 
таких зразках можливий ефект збільшення відби-
ваючої здатності товстого кристалу у порівнянні з 
ідеальним [10]. Якщо в роботі [13] порушений 
шар отримали в результаті обробки вільним абра-
зивним порошком, то в нашому випадку пору-
шений шар отриманий в результаті дії високо-
енергетичного опромінення. 

З урахуванням отриманих раніше теоретич-
них [10] та експериментальних результатів, цей 
ефект пояснено когерентною взаємодією з грат-
кою частини випромінювання, дифрагованого у 
кінематичному режимі на приповерхневих, силь-
носпотворених ділянках кристалу. 

З метою визначення глибини порушеного шару 
та впливу його на структурночутливі параметри 
L та µd після 30000 год старіння при кімнатній 
температурі було проведено хіміко-динамічне 
травлення усіх зразків. 
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Рис.3. Профілі просторового розподілу Ih(x) 
МоКα1-випромінювання, відбивання (555): 
а) контрольний зразок серії№2: 15000 год ПС (1), 
3000год ПС (4); зразок 2а (0,4 кГрей): 15000 год 
ПС (2), кр.4 – 3000 год ПС; зразок 2б (0,8 кГрей): 
3000 год ПС (5); б) контрольний зразок №2: 
30000 год ПС (1), 3000 год ПС (3); зразок 2а 
(0,4кГрей): 30000год ПС (2), 3000 год ПС (5); 
зразок 2б (0,8 кГрей): 15000 год ПС (3); 3000 год 
ПС (6); в) контрольний зразок серії №2: 30000 
год ПС (1), крива 4 – 15000 год ПС (4); зразок 2а 
(0,4 кГрей): 30000 год ПС (2), 15000 год ПС (5); 
зразок 2б (0,8кГрей): 15000 год ПС (3). 
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В роботі [13] показано, що порушений шар 
складається з області пластичної та пружної де-
формації. Протяжність області пластичної дефор-
мації на порядок менша ніж області пружної 
деформації і не спричиняє суттєвого зменшення 
Іh(х). З цього факту можна зробити висновок, що 
саме за зростання Іh(х) відповідає значно протяж-
на область пружних деформацій. Ця зона, що 
характеризується наявністю крупних кластерів 
або дислокаційних петель (оскільки внесок в Іh(х) 
розсіяння Х-променів на тих і інших однаковий), 
розсіює розбіжний (кілька кутових хвилин) пер-
винний пучок Х-променів в достатньо широкому 
кутовому діапазоні. Частина розсіяного випро-
мінювання може попадати у вузьку інтерферен-
ційну область матриці (кілька кутових секунд), 
проходячи кристал з незначним рівнем погли-
нання.  

Стравлювання шару 70 мкм для зразків 3а і 3б 
привело (рис.2б) до зменшення висоти відповід-
них кривих. Тобто, із видаленням порушеного 
шару відбулась релаксація пружновигнутих діля-
нок кристалу, що й привело практично до зник-
нення ефекту приросту Іh(х). 

Після аналогічної обробки зразків серії №1, 
аналіз кривих (рис.1а.) вказує на незначну зміну 
розмірів дефектів (ширина кривої практично не 
змінилась), а концентрація для зразка 1а зросла. 
Для зразка 1б спостерігається зростання концен-
трації дефектів, при помітному зменшені їх роз-
міру (таблиця 1). 

Необхідно зазначити, що описаний вище ефект 
зростання відносної величини Іh(х) має місце 
лише для кристалів (серії №1-3), що були опромі-
нені високоенергетичними електронами. Для 
кристалів опромінених гамма-частками такого 
явища не спостерігалось. Видалення приповерх-
невого шару товщиною 70 мкм привело до зро-
стання висоти і ширини кривих Іh(х) для всіх зраз-
ків серії №2 (рис.3). Порівняльний аналіз профілів 
розподілу Іh(х) після 3000 та 30000 год ПС обох 
опромінених (0,4 та 0,8 кГрей) зразків показав: 

1) криві мають асиметричний характер (рис.3б); 
2) зростання висоти кривої Іh(х) після 30000 год 

природного старіння і травлення порівняно з ви-
сотою після 15000 год відбулось в 4 рази. 

Схожість характеру кривих для зразка 3а після 
15000 год ПС та зразків 2а, 2б дозволяє зробити 
припущення щодо схожості утворених дефектів. 
Окрім зростання розміру дефектів відбувається 
утворення нових. Ймовірно, розмір таких дефек-
тів менший (незначне зростання концентрації 

після 3000 та 30000 год, таблиця 1), але створю-
вані ними поля деформацій суттєво впливають 
на форму профілів розподілу Іh(х). Відмінність 
цих процесів в тому, що така схожість спосте-
рігається тільки після стравлювання приповерх-
невого шару. Тобто, електронне опромінення 
ініціювало утворення концентраторів напруг у 
приповерхневому шарі (рис.2), а гамма-опромі-
нення, як більш жорстке, у матриці кристалу 
(рис.3б). Приповерхневий шар в даному випадку 
екранував зміни в матриці. 

Дослідження методами ВТ 
Результати досліджень температурних залеж-

ностей внутрішнього тертя (ТЗВТ) та ефективного 
модуля зсуву Gеф для зразків усіх груп зображені 
на рис.4 та 5. Температурний спектр поглинання 
пружної енергії для 1-ої групи зразків (рис.4, кри-
ва 1) складається з ряду слабко диференційованих 
максимумів в інтервалі 20÷150°С та складного 
максимуму у районі 290-330°С, які супроводжу-
ються характерними змінами з температурою Gеф 
(рис.5, крива 1, таблиця 2). Поведінка Gеф(Т) свід-
чить на користь припущення про релаксаційну 
природу більшості із спостережуваних максиму-
мів, за винятком піків у районі 70 і 330°С. Так, 
останній максимум супроводжується зменшен-
ням швидкості падіння Gеф з температурою, яке 
свідчить на користь припущення про його гістере-
зисний характер [7]. Більше того, при охолодженні 
він деформується так, що стає зрозумілим – по-
глинання пружної енергії, зумовлене, як мінімум, 
двома різними механізмами. Слід зазначити, що 
температурний гістерезис модуля зсуву для зраз-
ків групи 1 спостерігається лише у районі темпе-
ратур прояву максимумів, що також підтверджує 
наше припущення про їх нерелаксаційний харак-
тер. Такі ефекти, очевидно, можна пов'язати із 
значними структурними змінами, які протікають 
у кремнію при нагріванні і охолодженні в цих 
інтервалах температур. 

Результати температурних досліджень погли-
нання пружної енергії та ефективного модуля 
зсуву для зразків групи 2 представлені кривими 2 
на рис.4,5. Опромінення приводить до суттєвого 
спотворення їх спектра поглинання – значно під-
вищується фон поглинання в районі 100-300°С, 
заглушується складний ефект в інтервалі 280÷ 
330°С. При цьому мають місце: значна нестабіль-
ність поведінки Gеф з температурою і помітний 
гістерезис кривих Gеф(Т) при нагріванні та охоло-
дженні. Це свідчить як про зростання загальної 
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кількості дефектів, які беруть участь у процесі 
поглинання, так і про збільшення рухливості дис-
локаційно-домішкової структури, а точніше, про 
збільшення концентрації дислокаційних петель і 
зростання їх ролі у поглинанні пружної енергії. 
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Рис.4. Вплив опромінення на температурні залежності 
ВТ (Q-1). Номер кривої відповідає номеру групи. 
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Рис.5. Вплив опромінення на температурні залеж-
ності ефективного модуля зсуву (Gеф~f2). Номер 
кривої відповідає номеру групи. 

Таблиця 2 Параметри релаксаційних ефектів для зразків 
групи 1. 

максимум t, °C Tm, K Qm
–1 Hm, еВ τ0, 10–14 с

1 45 318 4,4 0,79 2,4 

2 58 330 4,9 0,82 2,31 
3 72 345 6,4 0,86 2,21 
4 88 361 6,8 0,90 2,11 
5 107 380 7,0 0,95 2,01 
6 120 393 3,0 0,98 1,94 
7 135 408 3,1 1,02 1,87 
8 156 429 2,7 1,08 1,78 
9 182 455 2,1 1,15 1,68 
10 210 483 6,3 1,22 1,58 
11 240 513 4,3 1,3 1,49 

Збільшення вдвічі дози опромінення призво-
дить практично до вдвічі нижчого фону погли-
нання в інтервалі 20÷250°С, ще більшого при-
гнічення максимумів у районі 300-350°С, чіткішої 
диференціації піків при 20-260°С на рис.4 (кри-
ва 3). Слід відзначити появу на кривих ВТ діля-
нок, що супроводжуються відносним зростанням 
ефективного модуля зсуву на кривих Gеф(Т) при 
підвищенні температури від 50 до 150°С. 

Комбіноване опромінення зразків групи 4 при-
водить до деякого відновлення ефекту в околі 
330°С, зростання у 1,8 разів у порівнянні зі зраз-
ками 3-ї групи рівня поглинання в інтервалі 20÷ 
50°С, та появи максимуму в районі 430°C (рис.4, 
врізка).  

Динамічні відпали зразків другої групи, що 
проводились у режимі термоциклювання в інтер-
валі 20÷400°С, приводять до ще більшої дифе-
ренціації низькотемпературних максимумів та 
часткового відновлення ефекту в районі 330°С. 
При цьому значні нелінійності на температурних 
залежностях Gеф згладжувались, тобто формуван-
ня спектру поглинання супроводжувалось стабі-
лізацією Gеф(Т), що може бути наслідком значної 
стабілізації дефектної структури. Можна допусти-
ти, що тут має місце компенсація внесків мікро- і 
макродеформацій, проте вплив дислокаційних 
петель на ВТ навіть після 6–8 циклів відпалу 
залишається досить вагомим. Про це свідчать, 
зокрема, амплітудні залежності ВТ і Gеф, на рис.6 
і 7. Як бачимо, поява амплітудної залежності Gеф, 
а також незамикання кривих Gеф(γ) при зростанні 
та зменшенні амплітуди відносної деформації γ, 
свідчать про протікання складних вторинних 
процесів в опромінених зразках. Це може бути 
наслідком полегшеного відриву дислокаційних 
перегинів від, фіксуючих їх, точкових дефектів, 
або появи вільних від домішок дислокаційних 
відрізків. Зростання дози опромінення приводить 
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Рис.6. Вплив опромінення на амплітудні залежності 
ВТ (Q-1). Номер кривої відповідає номеру групи. 
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Рис.7. Вплив опромінення на амплітудні залежності модуля зсуву (Gеф~f2). Номер кривої відповідає номеру групи. 

до значного підвищення концентрації закріплю-
чих центрів, що в свою чергу веде до зменшення 
∆f2/∆γ з 5,3⋅10–3 до 1,1 10–3, тобто має місце змен-
шення амплітудних залежностей ефективного 
модуля (закріплення дислокаційних перегинів РД). 
Однак, одночасно з цим має місце значне незами-
кання кривих Gеф(γ) при наростанні та зменшенні 
відносної деформації γ (рис.7), яке посилюється 
зі зростанням дози електронного опромінення. 
Комбіноване опромінення приводить до деякого 
послаблення вказаного ефекту. Таку поведінку 
Gеф(γ) в опромінених зразках можна пояснити 
або зростанням рухливості дислокаційних пере-
гинів, що при великій кількості РД у опромінено-
му кристалі малоймовірно, або появою вільних 
дислокаційних петель. Дійсно, результати струк-
турних досліджень підтверджують наявність в 
опроміненому кремнію мікродефектів значних 
розмірів, що еквівалентно появі в структурі дис-
локаційних петель з концентрацією пропорційній 
концентрації спостережуваних мікродефектів. 
Таке зростання густини вільних від домішок і РД 
дислокаційних петель у кристалі відбилось на 
поведінці ВТ і Gеф в умовах зміни γ, тому криві 
амплітудної залежності Gеф при зростанні і змен-
шенні γ розімкнулись. Про те, що це не звичай-
ні лінійні дислокації, а саме дислокаційні петлі, 
свідчить аномальна поведінка Q–1 зі зміною де-
формації (рис.5). 

Аналіз температурних спектрів ВТ у комплексі 
з рентгенодифракційними даними опромінених 

зразків дозволяє зробити деякі припущення щодо 
можливої природи спостережуваних явищ. 

В Cz-Si основним типом мікродефектів є В-тип 
[2]. Під дією високоенергетичного опромінення 
В-тип мікродефектів трансформується в А-тип, 
тобто в дислокаційні петлі розміром >10 мкм. 
Схема можливої трансформації така: 

(CsI) + Oi ⇒ n[(CsI) + Oi] ⇒ B-мікродефекти, 
B + ISi ⇒ A-мікродефекти [12]. 
Наші дослідження дозволяють припустити 

також наявність ще одного типу дефектів – це 
вакансійні комплекси (VV-комплекси), оскільки 
в спектрах опроміненого кремнію (на відміну від 
контрольних зразків 1-ої групи) появляються і 
підсилюються при динамічному термоциклюванні 
максимуми в районі 180-220°С. Такі дефекти 
характерні саме для VV-скупчень в площині (111) 
Si [14]. Відомо, що вакансійні комплекси енерге-
тично вигідніші одиничних вакансій у кремнію, 
тому вони будуть спостерігатися у цьому мате-
ріалі після його насичення вакансіями чи то з 
поверхні в результаті механічної обробки, як це 
мало місце в роботі [14], чи то за рахунок опромі-
нення високоенергетичними частками. Слід відмі-
тити також, що згадані вище комплекси, очевидно, 
утворюються уже в процесі опромінення або 
одразу ж після нього, оскільки рентгендифрак-
ційні дослідження проведено на опромінених 
зразках, які не зазнали жодної термічної обробки, 
окрім природного старіння при Ткім протягом 
деякого часу. Таке припущення добре корелює з 
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температурними спектрами ВТ опромінених зраз-
ків, дозволяє пояснити не тільки появу гістерезису 
на кривих, але й значне послаблення ефекту в 
районі 280-330°С після опромінення електронами. 
Природа вказаного максимуму пов'язана з почат-
ковими стадіями виділення кисню з перенасиче-
ного твердого розчину при 400°С [15,16]. Справді, 
проведені нами дослідження природи цих мак-
симумів показали, що їх висота і температурне 
положення визначається часом відпалу при 400 С 
і добре корелює з концентрацією термодонорів 
1-го типу різних видів (TDІA, TDIB, TDIC та ін.) 
[17,18]. Оскільки процес утворення TDІ в крем-
нію, згідно сучасних уявлень, визначається кон-
центрацією рухомих структурних одиниць, які 
постачають кисень до виділень SiOx, то зв'язу-
вання вакансій, що могли б увійти до складу ру-
хомих структурних одиниць, у великі вакансійні 
комплекси повинно сповільнювати процес старін-
ня і призводити до суттєвого зменшення погли-
нання, пов'язаного з ним, що і спостерігається 
експериментально. Деяке відновлення максимуму 
в районі 330°С після додаткового опромінення 
γ-квантами вказує на те, що цей тип опромінення 
можливо не сприяє утворенню VV-комплексів. 
Однак для підтвердження сказаного необхідні 
додаткові дослідження. 
Висновки 
Встановлено, що ефективне покращення струк-

турної досконалості (швидкість спадання інте-
гральної інтенсивності для неопроміненого зразка 
менша ніж для опроміненого) спостерігається 
тільки для зразків опромінених високоенерге-
тичними електронами (Е~18 МеВ) дозою 1,8 і 
3,6 кГрей після 3000 год витримки при кімнатній 
температурі. 

Опромінення високоенергетичними електро-
нами приводить до утворення в приповерхневих 
шарах монокристалів кремнію структурних де-
фектів типу дислокаційних петель. Крива залеж-
ності радіусу дефектів від дози опромінення до-
сягає мінімуму при 2,7 кГрей (~6 мкм), а макси-
мального розміру – при 5,4 кГрей (~20 мкм). 

Виявлено, що різке зростання висоти і ширини 
кривих Іh(х) для зразків опромінених дозами 2,7 і 
5,4 кГрей, після 15000 год природного старіння, 
очевидно, пов'язане із ростом концентрації пре-
ципітатів SiOx в при поверхневому шарі товщи-
ною ~70 мкм.  

Проведені паралельні дослідження монокрис-
талів кремнію методом НЧВТ підтвердили ви-
сновки та припущення, зроблені стосовно приро-
ди та еволюції дефектної структури. 
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ПАРАМЕТРИЧНА  ІДЕНТИФІКАЦІЯ  МАЛОСИГНАЛЬНИХ  
ЗАСТУПНИХ  СХЕМ  БІПОЛЯРНИХ  ТРАНЗИСТОРІВ   

Розглянуто умови існування однозначного взаємозв’язку між вузловими провідностями бі-
полярного транзистора і параметрами елементів його типових заступних схем та наведено фо-
рмули такого взаємозв’язку. На прикладі показано, що використання цих формул у поєднанні з 
процедурою оптимізації за Нелдером і Мідом забезпечує надійну параметричну ідентифікацію 
малосигнальних заступних схем у широкій смузі частот. 

The conditions of existence of unique interconnection between the nodal conductivity of bipolar 
transistor and the parameters of units of its typical equivalent circuits are considered, and the formulas 
of such interconnection are derived. The example is given that the use of these formulas together with 
the Nelderom and Midom optimization procedure provide reliable parametric identification of small - 
signal equivalent circuits within a wide frequency band.  

Вступ 
При вирішенні цілого ряду задач прикладного 

і пошукового характеру, в якості універсального 
робочого інструменту та об'єкту дослідження, 
широкого вжитку набули різноманітні моделі. 
Зокрема, на етапі схемотехнічного проектування 
радіоелектронних пристроїв, значна увага нада-
ється моделям окремих компонент (транзистори, 
мікросхеми і т.п.). Вибір структури та парамет-
рів їх заступних схем значною мірою визначає 
ефективність проектування загалом. Тому роз-
ширення й вдосконалення сучасної елементної 
бази і поява нових схемотехнічних задач радіо-
електроніки вимагають постійного пошуку адек-
ватних підходів в області моделювання. Остан-
нім часом при моделюванні електронних схем 
широкого використання набула програма SPICE 
[1]. Але й ця програма як й інші наштовхується 
на труднощі, які виникають при визначенні пара-
метрів, вбудованих у них моделей. Загалом, ви-
значення цих параметрів можливе або шляхом 
прямих вимірювань, або шляхом розрахунків із 
використанням методів оптимізації. 

У результаті прямих вимірювань, параметри 
моделі вимірюються безпосередньо, але, як пра-
вило, кожний за своєю методикою з використан-
ням спеціальної вимірювальної апаратури. Тому 
процедура таких вимірювань довготривала і ви-
магає значних затрат часу та коштів. 

Цих недоліків можна уникнути використо-
вуючи методи оптимізації та ЕОМ. Початковою 

інформацією тут також є результати вимірювань, 
але на відміну від попереднього випадку вони 
проводяться за загально прийнятними і добре від-
працьованими методиками і на стандартному 
обладнанні. У результаті значно спрощується і 
прискорюється процедура вимірювань і створю-
ються передумови їх автоматизації. Однак при 
цьому потрібна розробка надійних в експлуата-
ції програм оптимізації у просторі багатьох змін-
них. Такий спосіб ідентифікації параметрів закла-
дено в основу програми SPAREXT, де при моде-
люванні біполярних транзисторів за вихідні дані 
беруть їх експериментальні вольт-амперні харак-
теристики. При цьому параметри моделі оптимі-
зують так, щоб вона із заданою точністю відтво-
рювала ці вольт-амперні характеристики. 

У випадку моделювання транзисторів при-
ймально-підсилювальних трактів, що, за звичай, 
працюють у лінійному режимі та широкій смузі 
частот, важливими є частотні залежності, зокрема 
їх вузлових провідностей. Тут однією із актуаль-
них є задача параметричної ідентифікації мало-
сигнальних широкосмугових заступних схем 
транзисторів за експериментально одержаними 
частотними залежностями (частотними годогра-
фами) відповідних їх вузлових провідностей. 

З метою вирішення цієї задачі, у даній роботі 
використовуються результати, що випливають із 
застосування методів теорії кіл (редукції – рес-
таврації внутрішніх вузлів) до типових заступних 
схем та процедура оптимізації (симплекс-метод) 
параметрів їх елементів. 
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Ця задача, для типових структур заступних 
схем біполярних транзисторів, у даній роботі 
вирішується методами теорії кіл (редукції – рес-
таврації внутрішніх вузлів) з подальшою опти-
мізацією (симплекс-методом) параметрів заступ-
них схем. 

Малосигнальні заступні схеми біполярних 
транзисторів 

Відома ціла низка малосигнальних заступних 
схем біполярних транзисторів у вигляді невзаєм-
них триполюсників. Найбільш характерні з них 
наведено в таблиці 1, де Yг і Zг – провідність і опір 
гірації, YD – провідність відповідного двополюс-
ника, Y  – визначник матриці вузлових провід-
ностей, S – крутизна, α – коефіцієнт прямої пере-
дачі за струмом для транзистора ввімкнутого за 
схемою зі спільною базою, µ – коефіцієнт зворот-
ної передачі за напругою, fα та fµ – граничні час-
тоти коефіцієнтів α та µ, К – коефіцієнт передачі 
за напругою, а також пунктиром обведено керо-
вані триполюсники, кожний з яких визначає тип 
певної заступної схеми. Ці заступні схеми харак-
теризуються простою структурою, але поряд із 
цим їх елементи описуються складними частот-
ними залежностями. Тобто діє своєрідний "закон 
збереження структурно-алгоритмічної складнос-
ті". Така ситуація зумовлена тим, що поведінку 
фізичних процесів у транзисторах досконало 
можна описати гіперболічними функціями ком-
плексного аргументу, а це пов'язано з появою у 
заступних схемах елементів із розподіленими 
параметрами (довгих ліній). 

В інженерній практиці більш широке викорис-
тання набули заступні схеми із зосередженими 
частотнонезалежними елементами. 

Традиційно такі заступні схеми будують так, 
щоб їх елементи, як правило, відповідали певним 
ділянкам транзисторної структури і характеризу-
вали фізичні процеси у них. На заступній схемі 1 
(таблиця 2) ці області відповідно представлені: 
триполюсником ВТ (власне транзистор) – актив-
на область, базовим опором rб – пасивна область, 
ємністю Cкб – периферійна область. Структуру 
заступної схеми триполюсника ВТ можливо по-
дати у вигляді однієї із структур заступних схем 
із таблиці 1, зробивши перепозначення вузла "б" 
на вузол "в". З урахуванням сказаного, в табли-
ці 2 наведено такі заступні схеми (2, 3, 4). Крім 
цього на частотах вище 100 МГц периферійна 
частина заступних схем повинна бути доповнена 
міжелектродними ємностями та індуктивностями 

виводів транзистора. 
У подальшому в роботі розглядається пара-

метрична ідентифікація саме типових заступних 
схем наведених у таблиці 2 при відомих частотних 
годографах вузлових провідностей транзисторів. 
Особливості структури кожної із цих заступних 
схем характеризують певні підходи до їх форму-
вання і практичного використання. Так елементи 
заступної схеми 2 моделюють окремі області 
транзистора і фізичні процеси у них. Цю заступну 
схему, що є результатом лінеаризації інжекційної 
моделі Еберса-Молла інколи називають "фізич-
ною". Вона дає можливість "відчути" роботу 
транзистора і є зручною для використання, якщо 
транзистор увімкнуто за схемою зі спільною ба-
зою. Подібні характеристики властиві також і 
наступній схемі (3). Але на відміну від попе-
редньої вона є результатом спрощення моделі з 
розподіленими параметрами, а її структура подіб-
на до макромоделі операційного підсилювача. 
Заступна схема 4 утворена шляхом модифікації 
раніше відомих заступних схем електронних 
ламп. Її елементи лише опосередковано пов'язані 
зі структурою транзистора і фізичними процеса-
ми у ньому. Однак її використання забезпечує 
спадкоємність раніше отриманих результатів і 
розроблених методик аналізу, особливо для тран-
зисторів у схемах із спільним емітером.  

Поряд з цим слід звернути увагу на те, що у 
заступній схемі 3 на відміну від двох інших, де 
коефіцієнти α, µ та S – частотнозалежні, параметр 
керування К – частотнонезалежний, а частотні 
залежності транзистора формуються тільки вибо-
ром типу і значень параметрів пасивних двопо-
люсників заступних схем [2]. Така специфічна 
особливість заступної схеми з К-підсилювачем 
робить доцільним її використання при моделю-
ванні транзисторів. 

Складові параметричної ідентифікації 
заступних схем 

У таблиці 2 на основі підходу [3] наведено 
формули взаємозв’язку між значеннями вузлових 
провідностей на заданій частоті ω=2πf та пара-
метрами елементів заступних схем, а також фор-
мули зв'язку між ними. У цих та інших формулах 
через "g" та "b" позначено дійсну і уявну частини 
відповідних комплексних величин (вузлових про-
відностей та визначників). 

Наведені формули одержані з урахуванням 
умов, що 

0Im б =r ,         αµ = ωω . 



Параметрична  ідентифікація  малосигнальних  заступних  схем  біполярних  транзисторів 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 157. Фізика.Електроніка. 41

Таблиця 1. Малосигнальні заступні схеми біполярних транзисторів.  
Модель 
Тип № Заступна схема Матриця вузлових провідностей та параметри окремих 
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Таблиця 2. Типові малосигнальні заступні схеми біполярних транзисторів.  
Модель 
№ Тип Заступна схема Параметри елементів 
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Перша умова очевидна, а друга випливає з [4] і 
тотожна тому, що ImK=0 та Cке=0. Тоді  
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Вузлові провідності транзистора у формулах 
таблиці 2 враховують, що із заступних схем усу-
нуто периферійну ємність Cкб Це досягається 
попереднім ітераційним визначенням Cкб і від-

повідно бr , використовуючи (1а) і (1б). 
Результуюче значення ємності Cкб одержують 

як суму значень Cкб, розрахованих за (1б) на 
попередніх кроках ітерацій. Практично за три, 
чотири кроки ітераційний процес завершується з 
точністю до третьої значущої цифри у величині 
Cкб. 

Процедура визначення параметрів за форму-
лами таблиці 2 повторюється на кожній із заданих 
частот. За масивом одержаних даних утворюється 
відповідний симплекс і реалізується процедура 
оптимізації Нелдера і Міда [5]. Ефективність такої 
параметричної ідентифікації перевірялася шля-
хом модельного експерименту. 
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Рис.1. Частотні годографи вузлових провідностей біполярного транзистора ввімкненого за схемою спільний емітер.



 І.A. Бучковський 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск157. Фізика.Електроніка. 44

Реалізація та результати параметричної 
ідентифікації 

Нехай заступна схема 3 (таблиця 2) справедли-
ва для транзистора, що працює у широкій смузі 
високих частот.  

Для прикладу елементам цієї схеми, згідно [3], 
присвоєно такі значення: rб=159,5 Ом, rD=8,74 
Ом, rем=552,2 Ом, rб=2300 Ом, Скб=3,7 пФ, Сем= 
=72 пФ, Скм=840 пФ, K=1616. 

На заданих частотах f (1, 2, 3, 5, 10, 30, 60 МГц) 
розраховано вузлові провідності транзистора 
ввімкненого за схемою спільний емітер і побудо-
вано їх частотні годографи (рис.1), які названо 
теоретичними. 

Для імітації реальної ситуації, подібно як в [6], 
вважається що під час вимірювання вузлових 
провідностей транзистора допущено випадкові 
похибки, відсотки яких подано в таблиці 3. Від-
повідні частотні годографи вузлових провідно-
стей (рис.1), названо експериментальними. 

Ці експериментальні годографи і заступна 
схема 3 (таблиця 2) слугуватимуть вихідною ін-
формацією для реалізації запропонованого вище 
підходу до параметричної ідентифікації. 

В якості функції мети процедури оптимізації 
вибрано функцію )(xE  [7], яка характеризує се-
редньоквадратичне значення відносного відхи-
лення εin за дійсними та уявними частинами, 
розрахованих на кожному ітераційному кроці j 
від експериментальних вузлових провідностей 
для кожного n із заданих частот fn. Тобто 
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де і – номер дійсної чи уявної частини певної 
вузлової провідності транзистора, )( jx – вектор 
значень параметрів елементів заступної схеми на 
частоті nf , іnW – вагові коефіцієнти.  

У даному прикладі )(xE  шукали при вагових 
коефіцієнтах для дійсної і уявної частин ббY , бкY , 

кбY  і ккY , які дорівнюють 2, 1,5, 2 та 1 на всіх 
частотах [7]. 

Враховуючи вищеказане, у результаті опти-
мізації на одинадцятому кроці ітерації при )(xE ≤ 
≤0,003 знайдено такі параметри заступної схеми: 
K=1516, rб=163,6 Ом, rD=8,48 Ом, rем=549,6 Ом, 
rб=2295,5 Ом, Скб=3,8 пФ, Сем=70 пФ, Скм=750 
пФ. Цим параметрам відповідають частотні годо-

графи (оптимальні), що зображені на рис.1. Одер-
жані годографи апроксимують експериментально 
виміряні значення вузлових провідностей з по-
хибкою, відсотки якої подано в таблиці 4. 

Із порівняння цих даних з даними таблиці 3 
випливає, що похибка реалізованої апроксимації 
не перевищує похибки експерименту. При цьому 
хід апроксимуючих (оптимальних) і теоретичних 
годографів, як видно з рис.1, однаковий, бо в обох 
випадках визначається одною і тою ж структу-
рою заступної схеми 3 (таблиця 2). Крім цього 
порівняльний аналіз частотних годографів вузло-
вих провідностей показав, що їх поведінка прак-
тично не залежить від вибору структури заступної 
схеми взятої із таблиці 2. Годографи, що розра-
ховані для цих заступних схем повністю співпа-
дають у смузі частот до декількох fα. Тобто за-
ступні схеми, маючи різну структуру, однаково 
ведуть себе у широкій смузі частот. Ця еквіва-
лентність заступних схем дозволяє проводити час-
тотні дослідження тільки для однієї із них так, як 
поведінка двох інших аналогічна. 
Таблиця 3. Похибки експерименту.  

ббYδ ,% бкYδ ,% кбYδ ,% ккYδ ,% f, 
МГц Re Im Re Im Re Im Re Im 

1 1 –6 6 4 –1 2 –3 5 
2 –1 –5 –5 4 2 3 3 5 
3 2 –3 –5 –2 3 –4 4 –8 
5 3 4 4 3 2 3 7 –6 

10 –4 7 –6 –3 –2 –4 10 9 
30 –7 6 8 –4 –4 4 –5 10 
60 9 8 9 7 5 6 15 10 
Таблиця 4. Результуючі похибки.  

ббYδ ,% бкYδ ,% кбYδ ,% ккYδ ,% f, 
МГц Re Im Re Im Re Im Re Im 

1 –0,4 –3,6 5,3 2,1 2,3 1,3 4,2 0,8 
2 –0,5 –3,5 –1,0 2,1 2,4 1,5 3,7 0,8 
3 –0,8 –3,6 –3,4 2,2 2,4 1,5 3,1 0,7 
5 –1,2 –3,4 –4,9 2,2 2,5 1,6 2,1 0,9 

10 –2,2 –3,0 –5,5 2,3 2,8 1,9 0,9 1,1 
30 –2,7 –1,4 –4,9 2,8 3,7 2,8 0,9 1,8 
60 –2,6 0,3 –4,6 2,9 4,1 3,1 1,1 1,9 

Висновки 
Використання формул взаємозв'язку між па-

раметрами елементів типових заступних схем 
біполярних транзисторів і їх вузловими провід-
ностями у поєднанні з процедурою оптимізації 
за Нелдером і Мідом забезпечують надійну па-
раметричну ідентифікацію цих заступних схем 
у широкій смузі частот. 
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У подальшому такий підхід до визначення 
параметрів елементів може бути поширений і на 
заступні схеми з більш складною периферійною 
частиною. 
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КЛАСИЧНА  ТЕОРІЯ  ВИПРОМІНЮВАННЯ  ЗАРЯДЖЕНИХ 
ЧАСТИНОК.  V. СПЕКТР  ВИПРОМІНЮВАННЯ  ЗАРЯДЖЕНИХ 

ЧАСТИНОК,  ЩО  РУХАЮТЬСЯ  ПО  ГВИНТОВІЙ  ЛІНІЇ  
У  МАГНІТНИХ  ПОЛЯХ 

Методом сили самодії Лоренца досліджені миттєва і середня потужності випромінювання 
заряджених частинок, що рухаються вздовж довільної траєкторії у непоглинаючих ізотропних 
середовищах і у вакуумі. Особлива увага приділена дослідженню тонкої структури спектраль-
ного розподілу синхротронного, черенковського та синхротронно-черенковського випромінювань 
заряджених частинок, що рухаються по гвинтовій лінії у непоглинаючих середовищах і у вакуумі. 

The expressions for the momentary and average radiation powers of the charged particles moving 
on an arbitrary trajectory in nonabsorbable isotropic mediа and in vacuum are studied by using the 
Lorentz's self-interaction method. Special attention is given to the research of the fine structurre of the 
spectral distribution of the Cherenkov, synchrotron and synchrotron-Cherenkov radiations of charged 
particles moving in a spiral in nonabsorbable isotropic mediа and in vacuum.  

Вступ 
Дослідження спектра випромінювання систем 

заряджених частинок, що рухаються вздовж до-
вільних траєкторій в електромагнітних полях і у 
вакуумі, важливе з точки зору астрофізичних 
застосувань, застосувань у фізиці плазми, елек-
троніці тощо [1-4]. 

Упродовж майже ста років постійний інтерес 
являють дослідження спектра випромінювання 
заряджених частинок, що рухаються у постійному 
магнітному полі у вакуумі і у непоглинаючих 
середовищах з ε≠1, µ≠1. При русі заряджених 
частинок у магнітному полі у середовищі можливі 
три види випромінювання [4-6]: синхротронне, 
черенковське і синхротронно-черенковське, а у 
вакуумі можливе синхротронне випромінювання. 

Важливий крок у теоретичних дослідженнях 
спектрального складу синхротронного випромі-
нювання – асимптотичні формули [7-8], які добре 
узгоджуються з дослідом у видимій області [9], 
в ультрафіолетовій області [10] і в рентгенів-
ському діапазоні [11]. 

Мета даної роботи – дослідження методом 
сили самодії Лоренца [12-13] спектрального роз-
поділу потужності випромінювання системи заря-
джених частинок, що рухаються вздовж довільної 
траєкторії. 

Значна увага приділяється дослідженню впли-
ву ефекту Доплера на особливості спектра ви-
промінювання зарядженої частинки при її русі 
по гвинтовій лінії у непоглинаючих ізотропних 
середовищах і у вакуумі.  

Використовуючи точні інтегральні співвідно-
шення для спектрального розподілу потужності 
випромінювання окремих заряджених частинок 
при їх русі вздовж гвинтової лінії, аналітичними 
і числовими методами досліджена тонка струк-
тура спектра синхротронного, черенковського і 
синхротронно-черенковського випромінювань. 

Миттєва і середня за часом потужності 
випромінювання заряджених частинок 

Потужність випромінювання заряджених час-
тинок Prad(t) в ізотропному непоглинаючому 
середовищі, а також у вакуумі визначається за 
допомогою співвідношення [8, 13]: 
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потенціали, згідно з гіпотезою Дірака [8, 12-15], 
визначаються через напіврізницю запізнюючих і 
випереджаючих потенціалів: 
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Підставляючи (2), (3) в (1), отримаємо вираз 
миттєвої потужності випромінювання зарядже-
них частинок, що рухаються в ізотропних непо-
глинаючих середовищах, через спектральний 
розподіл: 
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де µ(ω) – магнітна проникність, n(ω) – показник 
заломлення, ω – циклічна частота, c – швид-
кість світла у вакуумі. 

Середня за часом потужність випромінюван-
ня заряджених частинок визначається виразом: 
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Середню потужність випромінювання отри-
маємо, підставляючи миттєву потужність (4), (5) 
у співвідношення (6).  

Системи невзаємодіючих точкових заря-
джених частинок 

Розглянемо систему точкових невзаємодіючих 
заряджених частинок із зарядами q1, q2,…, qN  і 
масами спокою m01, m02,…, m0N, які рухаються 
вздовж довільних траєкторій. Тоді функції джерел 
N точкових заряджених частинок визначаються 
співвідношеннями [5,13]: 
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де )(trl
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, )(tVl
r

 – закон руху і швидкість l-ї час-
тинки. 

Підставляючи вирази (7), (8) у співвідношення 
(4), (5), приходимо до виразу миттєвої потужності 
випромінювання системи заряджених частинок 
у непоглинаючих середовищах (діелектрична ε(ω) 
і магнітна µ(ω) проникності – дійсні величини): 
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Середню потужність випромінювання можна 
одержати з виразу 
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Розглянемо систему тотожних точкових за-
ряджених частинок (ql=e), які рухаються одна за 
одною вздовж довільної траєкторії. Тоді закон 
руху і швидкість l-ї частинки цієї системи визна-
чаються співвідношеннями [4]: 

( ) ( )lpl ttrtr ∆+=
rr

,     ( ) ( )ll ttVtV ∆+=
rr

.   (11) 

Середню потужність випромінювання зарядже-
них частинок у цьому випадку отримаємо, під-
ставляючи (11) в (10) 

×ωωωωµ′
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∞∞

∞−−∞→
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)(2
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n
ctVtV
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де фактор когерентності SN(ω) визначається спів-
відношенням:  

( ) ( ){ }∑
=

∆−∆ω=ω
N

jl
jlN ttS

1,
cos .       (13) 

Фактор когерентності SN(ω) визначає пере-
розподіл енергії випромінювання заряджених 
частинок по гармоніках. 
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Тонка структура спектрів випромінювання 
електронів, які рухаються вздовж гвинтової 
лінії з малою поперечною складовою швид-
кості 

Особливості спектра випромінювання елек-
тронів, які рухаються вздовж гвинтової лінії в 
ізотропних непоглинаючих середовищах і у ваку-
умі, можна дослідити, комбінуючи аналітичні і 
числові методи. Закон руху і швидкість електрона 
в цьому випадку визначаються співвідношеннями: 

( ) ktVjtritrtrp
rrrr

||0000 sincos +ω+ω= ,   (14) 

( )
( )

dt
trd

tV p
r

r
= .                      (15) 

Тут r0= 1
0
−ω⊥V , ω0

1~ −Ε= extceB , 22
0

2~ cmpc +=Ε , 

вектор індукції магнітного поля OzBext ||
r

, ⊥V , 

||V  – компоненти швидкості, p
r

, Ε~  – імпульс та 
енергія електрона, e і m0 – заряд і маса спокою 
електрона. 

Для закону руху (14) співвідношення (12) на-
буває вигляду: 

∫
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Із співвідношень (16) і (17), після деяких не-
складних перетворень, можна виділити внесок 
окремих гармонік у середню потужність випромі-
нювання [4,12,16]: 
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де θ
ω
ωω

= ⊥ sin)(

0
V

c
nq , )(qJ m , )(qJ m′  – функ-

ція Бесселя цілочислового індексу і її похідна. 
Для )(/|| ω< ncV  кожна гармоніка представляє 

набір частот, які є розв'язком рівняння 

0cos)(1 0|| =ω−





 θ

ω
−ω mV

c
n .       (20) 

У випадку постійних величин ε і µ для швид-
костей V<c/n, межі m-ї гармоніки визначаються 
частотами 

c
nV

m
m

||

0

1

max

−

ω
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c
nV

m
m

||

0

1

min

+

ω
=ω ,      (21) 

а повна потужність випромінювання електрона 
у середовищі з постійними ε і µ визначається 
співвідношенням [12, 17]: 
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ωµ
= ⊥

c
Vn

V
c

nePtot
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де  2

2

0
0 1

c
V

cm
eBext

−=ω .                                  (23) 

У вакуумі потужність випромінювання (22) 
переходить у вираз, наведений у праці [18]. 

Якщо для векторів швидкостей у вакуумі vacV
r

 
і у середовищі mV

r
 існує зв'язок (ε≠1, µ=1): 

mvac VnV
rr

= ,                       (24) 
де n – показник заломлення, який в даному част-
ковому випадку є постійною величиною. Тоді для  

12
0

++
=

nn

cVm ,                 (25) 

12
0

++
=

nn

ncVvac ,                 (26) 

потужності у вакуумі і у середовищі рівні 
tot
m

tot
vac PP = .                      (27) 

В таблиці 1 наведені значення модулів швид-
костей електронів, для яких виконується рівність 
їх потужностей випромінювання в залежності 
від величини показника заломлення. 

Числові розрахунки проведені для малих попе-
речних складових швидкостей електронів, що 
рухаються по гвинтовій лінії при Bext=1 гс. 
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Таблиця 1. Швидкості заряджених частинок, які зумов-
люють однакові потужності випромінювання у вакуумі і 
у середовищах. 

№ n 1010,0
mV см/с 100 10,vacV см/с 

1 1,0 1,730853 1,730853 

2 1,1 1,647809 1,812590 

3 1,2. 1,571340 1,885608 

4 1,3 1,500840 1,951092 

5 1,4 1,435740 2,010044 

6 1,5 1,375542 2,063314 

7 1,6 1,319763 2,111621 

8 1,7 1,267987 2,155578 

9 1,8 1,219838 2,195709 

10 1,9 1,174979 2.232461 

11 2,0 1,133109 2,266218 
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Рис.1. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронного випромінювання по відносній частоті. 
(Тут і надалі детальний опис кривих на рисунках 
подано в тексті статті). 

Спектральні розподіли по відносній частоті 
ω/ω0j потужностей випромінювання електронів 

(криві 1 і 2 на рис.1) у вакуумі ( 0
vac

V
⊥

=0,26⋅1010 

см/с, 0
||vac

V =0,1933⋅1011см/с) і у середовищі (n=1,3, 

0
m

V
⊥

=0,2⋅1010 см/с, 0
||m

V =0,1487⋅10 см/с,) збіга-

ються, коли для швидкостей виконуються умови 
(24)-(26). Ті ж самі розподіли потужності випро-
мінювання по частоті ω зображені на рис.2. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
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1
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W(ω), 10-24 ерг/(с⋅рад⋅Гц)

 
Рис.2. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронного випромінювання по частоті. n=1 (1),  
n=1,3 (2). 

Крива 1: n=1, 0
vac

V
⊥

=0,26⋅1010 см/с, 0
||vac

V = 

=0,1933⋅1011 см/с, tot
vacP =0,2070⋅10-16 ерг/с, int

vacP = 
=0,2064⋅10-16 ерг/с, ω01=0,1338⋅108 рад/с, r01= 
=194,7 см. 

Крива 2: n=1,3, 0
m

V
⊥

=0,2⋅10-10 см/с, 0
||m

V = 

=0,1487⋅1011 см/с, tot
mP =0,2069⋅10-16 ерг/с, int

mP = 
=0,2055⋅10-16 ерг/с, ω02=0,1523⋅108 рад/с, r01= 
=131,4 см. 

Розрахована згідно зі співвідношенням (22) 
повна потужність випромінювання у вакуумі 

tot
vacP =0,2070⋅10-16 ерг/с добре узгоджується з 
int
vacP =0,2066⋅10-16 ерг/с, отриманою шляхом інте-

грування в (16) за частотою спектрального розпо-
ділу випромінювання (17). У середовищі потуж-
ності випромінювання відповідно рівні tot

mP = 

0,2069⋅10-16 ерг/с згідно з (22) і int
mP =0,2055⋅10-16 

ерг/с згідно з (16) і (17). 
При русі у середовищі для швидкостей, які за-

довольняють співвідношення (24), при 0
mm VV
rr

> , 

0
vacvac VV
rr

> , потужність випромінювання більша 

у середовищі, ніж у вакуумі (рис.3). У середовищі 
значно збільшується діапазон частот, в якому 
відбувається випромінювання електромагнітної 
енергії зарядженими частинками (рис.4). 
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Рис.3. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронного випромінювання по відносній частоті. 
n=1 (3), n=1,6 (4). 
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Рис.4. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронного випромінювання по частоті. n=1 (3), 
n=1,6 (4). 

Крива 3: n=1, vacV⊥ =0,32⋅1010 см/с, vacV|| = 

=0,238⋅1011 см/с, tot
vacP =0,5045⋅10-16 ерг/с, int

vacP = 
=0,5034⋅10-16 ерг/с, ω03=0,1053⋅108 рад/с, r03= 
=303,9 см. 

Крива 4: n=1,6, mV⊥ =0,20⋅1010 см/с, mV|| = 

=0,1487⋅1010 см/с, tot
mP =0,6580⋅10-16 ерг/с, int

mP = 
=0,6591⋅10-16 ерг/с, ω04=0,1523⋅108 рад/с, r04= 
=131,4 см,.  

При наближенні до черенковського бар'єра 
спектр випромінювання у середовищі має струк-
туру, зображену на рис.5 і 6, а потужність випро-
мінювання у середовищі вже набагато більша, ніж 
у вакуумі. Окрім того, вплив ефекту Доплера 
зумовлює можливість випромінювання електро-
магнітної енергії на високих частотах. 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
0

2

4

6

8

10

12

14

16

6

5

ω/ω0j

W(ω)⋅ω0j , 10-17 ерг/с

 
Рис.5. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронного випромінювання по відносній частоті. 
n=1 (5), n=1,9 (6). 

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
0

2

4

6

8

10

65

ω, 106 рад/с

W(ω), 10-24 ерг/(с⋅рад⋅Гц)

 
Рис.6. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронного випромінювання по частоті. n=1 (5), 
n=1,9 (6). 

Крива 5: n=1, vacV⊥ =0,38⋅1010 см/с, vacV|| = 

=0,28253⋅1011 см/с, tot
vacP =0,2662⋅10-15 ерг/с, int

vacP = 
=0,2661⋅10-15 ерг/с, ω05=0,5654⋅107 рад/с, r05= 
=698,1 см. 

Крива 6: n=1,9, mV⊥ =0,1338⋅1010 см/с, mV|| = 

=0,1487⋅1010 см/с, tot
mP =0,1096⋅10-14 ерг/с, int

mP = 
=0,1104⋅10-14 ерг/с, ω06=0,1523⋅108 рад/с, r06= 
=131,4 см. 

Для показника заломлення n=2, при швидко-
стях mV⊥ =0,2⋅1010 см/с, mV|| =0,1487⋅1011 см/с, 

mV⊥ =0,1⋅1010 см/с, mV|| =0,1498⋅1011 см/с (криві 
7,8 на рис.7,8), виконуються умови існування 
синхротронно-черенковського випромінювання. 
Синхротронно-черенковське випромінювання у 
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середовищі це – єдиний процес [4-6]. У тому ви-
падку, коли поперечна до магнітного поля компо-
нента швидкості мала в порівнянні з величиною 
повної швидкості, спектр синхротронно-черен-
ківського випромінювання мало відрізняється від 
спектра випромінювання Черенкова при прямо-
лінійному русі в ідеальному діелектрику (крива 
10, рис.7,8). Потужність черенковського випромі-
нювання при прямолінійному русі визначається 
співвідношенням (n – постійна величина): 











−ω= 22

2
2

2

2
1

2
max

nV
cV

c
ePtot

ch .        (28) 

Потужність випромінювання Черенкова при 
прямолінійному русі tot

chP =0,6979⋅1011 ерг/с (спів-
відношення (28)) добре узгоджується з потужніс-
тю синхротронно-черенковського випромінюван-
ня int

mP =0,6986⋅10-11 ерг/с, яка розрахована при 
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Рис.7. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронно-черенковського випромінювання по віднос-
ній частоті. 
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Рис.8. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронно-черенковського випромінювання по віднос-
ній частоті. 

русі зарядженої частинки з малою поперечною 
( mV⊥ =0,1⋅109 см/с) компонентою швидкості (мо-
дулі швидкостей рівні). 

Крива 7: n=2,0, mV⊥ =0,2⋅1010 см/с, mV|| = 

=0,1487⋅1011 см/с, ω07=0,1523⋅108 рад/с, r07=131,4 

см, int
mP =0,1166⋅10-11 ерг/с (ω/ω0j=1000), int

mP = 
=0,5040⋅10-11 ерг/с (ω/ω0j=2500). 

Крива 8: n=2,0, mV⊥ =0,1⋅1010 см/с, mV|| = 

=0,1498⋅1011 см/с, ω08=0,1523⋅108 рад/с, r08=65,7 

см, int
mP =0,7694⋅10-12 ерг/с (ω/ω0j=1000), int

mP = 
=0,4945⋅10-11 ерг/с (ω/ω0j=2500). 

Крива 9: n=2,0, mV⊥ =0,5⋅109 см/с, mV|| = 

=0,1500007⋅1011 см/с, ω09=0,1523⋅108 рад/с, r09= 

=32,8 см, int
mP =0,1005⋅10-11 ерг/с (ω/ω0j=1000), 

int
mP =0,6964⋅10-11 ерг/с (ω/ω0j=2500). 
Крива 10: n=2,0, mV⊥ =0,1⋅109 см/с, mV|| = 

=0,1500807⋅1011 см/с, ω010=0,1523⋅108 рад/с, r010= 

=6,6 см, tot
chP =0,1117⋅10-11 ерг/с (ω/ω0j=1000), 

tot
chP =0,6979⋅10-11 ерг/с (ω/ω0j=2500),  
int
mP =0,1116⋅10-11 ерг/с (ω/ω0j=1000),  
int
mP =0,6989⋅10-11 ерг/с (ω/ω0j=2500). 
Проведені з високою точністю розрахунки спе-

ктрального розподілу потужності синхротронно-
черенкіського випромінювання електронів по-
казали, що спектральний розподіл при ||V <c/n 

(криві 7, 8 на рис.7, 8) суттєво відрізняються від 
спектрального розподілу при ||V >c/n (криві 9,10 на 

рис.7, 8). Числові і аналітичні дослідження пока-
зали, що вплив ефекту Доплера на особливості 
спектрального розподілу потужності випроміню-
вання електронів суттєвий поблизу черенков-
ського бар'єру. 

Врахування дисперсії дещо змінює спектраль-
ний розподіл потужності випромінювання. 

Висновки 
Умови подібності спектральних розподілів 

потужностей випромінювання заряджених час-
тинок, що рухаються по гвинтовій лінії в постій 
них магнітних полях у прозорих середовищах та 
у вакуумі більш адекватно виконуються в низько-
частотній області спектра. 
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Проведені дослідження підтвердили уявлення, 
що синхротронно-черенковське випромінювання 
в середовищі – єдиний процес. У тому випадку, 
коли поперечна до магнітного поля компонента 
швидкості мала в порівнянні з величиною повної 
швидкості, спектр синхротронно-черенковського 
випромінювання мало відрізняється від спектра 
випромінювання Черенкова при прямолінійному 
русі у прозорому діелектрику. 

Вплив ефекту  Доплера на особливості спек-
трального розподілу потужності випромінюван-
ня електронів суттєвий поблизу черенковського 
бар’єра. 

Отримані спектральні розподіли потужності 
синхротронного, черенковського і синхротронно-
черенковського випромінювань при малій попе-
речній компоненті швидкості можуть знайти 
практичне застосування при створенні нових 
джерел електромагнітної енергії. 
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ЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ЗАГАРТОВАНОГО  НА  ПОВІТРІ 
СЕЛЕНІДУ  ІНДІЮ 

У діапазоні 80÷410 К досліджуються електрофізичні характеристики загартованих моно-
кристалів InSe і їх анізотропія. Встановлено, що загартування, вирощених методом Бріджмена, 
зливків приводить до зростання концентрації вільних електронів, електропровідності вздовж 
шарів та анізотропії електропровідності. Теоретичний аналіз рухливості носіїв заряду показав, 
що ефективним механізмом їх розсіяння є розсіяння в області просторового заряду. 

For quenched single crystals of InSe electrical characteristics and their anisotropy are investigated 
in the temperature range 80 to 410 K. It is found that quenching ingot grown by the Bridgman method 
leads to the increase of free electron concentration, conductivity along the layers, and conductivity 
anisotropy. The theoretical analysis for the mobility of charged carriers has shown that space-charge 
regions are an effective mechanism of their scattering. 

Вступ 
Моноселенід індію відноситься до групи шару-

ватих напівпровідникових кристалів А3В6, в яких 
тип зв'язку змінюється від ковалентного з не-
значним вкладом іонної складової між атомами 
одного шару на ван-дер-ваальсовий – між атомами 
сусідніх шарів. Значення константи міжшарового 
зв'язку в InSe практично таке ж як для селеніду 
галію GaSe [1] і тому слабо розрізняється вели-
чина міжшарової взаємодії у кристалах. Основна 
різниця хімічних зв'язків у них в тому, що сила 
взаємодії In–In слабша (~ на 50%), ніж Ga–Ga [2], 
а іонність зв'язків InSe вища [3]. Автори [2] вка-
зують, що спостерігається залежність між іонніс-
тю зв'язку і нестабільністю гратки. Встановлено, 
що критична величина іонності для шаруватих 
кристалів А3В6 знаходиться між її значеннями в 
InSe та InS. При цьому селенід індію має іонність 
всього на 20% меншу, ніж сульфід, а якщо InS 
кристалізувати у шарувату гратку типу GaS, то 
при цьому він має іонність навіть меншу InSe. 
Такі особливості хімічних зв'язків пояснюють, 
чому серед шаруватих сполук А3В6 найбільш 
проблематично отримати досконалі монокристали 
InSe, та визначають особливу актуальність техно-
логічних експериментів для цього матеріалу. 

Фундаментальні дослідження властивостей 
селеніду індію, що широко розвиваються в остан-
ні роки, стосуються, в основному, легованих 
кристалів [4-8]. Тільки в роботах [9,10] вивчається 
вплив умов термообробки на зміну дефектної 
підсистеми для нелегованих зразків. Експеримен-

ти по вивченню умов охолодження монокриста-
лічних зливків n-InSe після завершення їх росту 
відсутні. У даній роботі досліджується вплив 
процесу загартування на електричні властивості 
монокристалів InSe і їх анізотропію, що у значній 
мірі визначають придатність зразків для елек-
троніки. 

Експеримент 
Монокристалічний селенід індію вирощено 

методом Бріджмена з нестехіометричного роз-
плаву In1,03Se0,97 при температурному градієнті 
на фронті кристалізації 40 град/см і швидкості 
опускання ампули 1 мм/год. Зазвичай по завер-
шенні росту охолодження кристалу до кімнатної 
температури відбувається у режимі виключеної 
печі, а завдяки хорошій теплоізоляції електропечі 
цей процес займає 10-12 годин. У нашому випадку 
проводилося "загартування" шаруватого напів-
провідника шляхом швидкого виймання ампули 
з працюючої печі, в результаті чого час охоло-
дження до кімнатної температури скоротився 
до десятків хвилин. 

Зразки для вимірів отримували сколюванням 
лезом з вирізаної монокристалічної шайби. Тем-
пературні залежності коефіцієнта Холла RH (B||C), 
електропровідностей вздовж σ⊥С і перпендику-
лярно до шарів σ||С та холлівської рухливості µ⊥С 
вивчалися у діапазоні температур 80÷410 К. Екс-
перименти виконувалися на постійному струмі і 
магнітному полі для кристалів у формі прямо-
кутних паралелепіпедів з типовими розмірами 
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10×2,3×0,6 мм3. Індієві контакти напаювалися у 
класичній конфігурації. Виміри σ||С проводилися 
чотиризондовим методом з контактами, розта-
шованими на протилежних сколотих поверхнях: 
два з них займали переважну частину площі 
(∼90%) і використовувалися як струмові, а два 
інших – як зондові. При цьому розміри зразків 
становили ∼5×3 мм2 (поверхня сколу) і ∼0,6 мм 
(товщина). 
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Рис.1. Температурні залежності електропровідності 
вздовж шарів для незагартованого (4) та загартова-
них (1, 2, 3) монокристалів InSe. 
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Рис.2. Температурні залежності концентрації віль-
них електронів для незагартованого (4) та загарто-
ваних (1, 2, 3) монокристалів InSe. 

Результати вимірів і їх обговорення 
На рис.1-4 представлені результати вимірів 

електропровідностей σ⊥С і σ||С, концентрації віль-
них електронів, холлівської рухливості носіїв 
заряду µ⊥С загартованих зразків з різних частин 
монокристалу, які перед охолодженням знахо-
дилися при температурах 450±5% (зразок 1), 
505±5% (2), 555±5% ºС (3). Там же приведені 
типові дані для незагартованого матеріалу. Не-
значна зміна концентрації в області низьких тем-
ператур для кристалів без та після загартування 
(рис.2) майже не відрізняється. Це вказує на на-
явність у забороненій зоні InSe мілких донорних 
рівнів, які іонізовані уже при температурі рідкого 
азоту і пов'язані з атомами міжвузловинного індію 
[11,12]. При Т>300 К концентрація електронів у 
зоні провідності істотно зростає за рахунок іоні-
зації глибокого донора (∆Е≈0,39еВ). Так як крис-
тали селеніду індію отримували з розплаву не-
стехіометричного складу, то у процесі вирощу-
вання відбувалося їх збагачення надлишковим 
індієм. Пов'язане з ним зростання числа мілких 
донорних центрів і пояснює ріст концентрації для 
зразків з верхньої ділянки монокристалічного 
зливка. Щодо впливу загартування на залежність 
n(Т), то він в основному полягає у зростанні фо-
нової концентрації вільних електронів. 
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Рис.3. Температурні залежності рухливості елек-
тронів вздовж шарів для незагартованого (4) і загарто-
ваних (1-3) монокристалів InSe. Символи – експе-
риментальні дані, лінії – розрахункові криві, для 
яких виходили з µф (5), µф+БХ (4), µф+БХ+ОПЗ, (1-3). 
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Рис.4. Температурні залежності електропровідності 
впоперек шарів для незагартованого (4) та загарто-
ваних (1, 2, 3) монокристалів InSe. 

Від 80 К і до кімнатної температури зміна σ⊥С 
(рис.1) для всіх зразків має металічний характер, 
що визначається пониженням рухливості µ⊥С 
при нагріванні та незначною зміною концентра-
ції n. В області Т>300 К зростання концентрації є 
більш різким, ніж падіння µ⊥С, і залежність σ⊥С(Т) 
стає типово напівпровідниковою. При цьому 
абсолютне значення провідності для загартованих 
зразків є істотно вищим. Загартування кристалів 
приводить також до істотного пониження холлів-
ської рухливості електронів вздовж шарів (рис.3) 
і появи високотемпературних особливостей її 
зміни. Як і для незагартованих зразків, тенденція 
до утворення низькотемпературного максимуму 
µ⊥С(Т) не спостерігається, тобто переходу до 
переважного розсіяння зарядженими домішками 
немає навіть в області температур рідкого азоту. 

Внесок різних механізмів розсіяння у резуль-
туючу рухливість, що знаходилася по правилу 
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1
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−







 µ=µ ∑
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i , визначався як результат 

теоретичного розрахунку окремих компонент µi. 
Температурні залежності фононної вітки аналізу-
валися на основі тривимірної моделі для коротко-
діючої взаємодії електронів з гомополярними 
оптичними фононами, поляризованими вздовж 
кристалографічної вісі С [13,14]. Згідно моделі, 
запропонованої Шмідом і Фівазом [13], обернений 
час життя, пов'язаний із емісією та поглинанням 
фонона, відповідно може бути записаний так: 

( ) ( )[ ] 2/121 1/12 ф −ωε+ω=τ−+ hng ,     (1) 

( )[ ] 2/121 1/2 ф +ωεω=τ−− hng .        (2) 

Тут g2 – постійна електрон-фононного зв'язку, 
що пропорційна деформаційному потенціалу; ε – 
енергія носіїв, ωh  – енергія фононів, nф – числа 
заповнення фононів. 

З урахуванням (1) і (2), дрейфова рухливість 
у тривимірному наближенні 
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ефективна маса електронів, що для InSe дорівнює 
0,112 m0 [11]. Як і для більшості експерименталь-
них робіт обрахунки проводилися для низько-
енергетичної фононної моди hω=14,3 меВ, що 
деформує тільки зв'язок In–In. Отримана при 
g2=0,051 фононна рухливість носіїв в InSe 
приведена на рис.3. 

Вплив заряджених домішок враховувався фор-
мулою Брукса-Херрінга 

( )
( ) 
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БХ          (4) 

при           ( ) ∗∗ ε⋅= nTmmb //1029,1 2
0

14 .        (5) 
Густина ефективного екранування n* визнача-
лася як 

[ ]dada NnNNNnnn /))((* −−+= .     (6) 
Тут ε – діелектрична постійна (для InSe ε=10,6). 
Концентрація іонів для моделі частково компен-
сованого рівня Ni=n+2Nа. 

Комбінація двох приведених механізмів роз-

сіяння 
БХф

111
µ

+
µ

=
µ

 добре відтворює темпе-

ратурну залежність рухливості µ⊥С для незагар-
тованого зразка (рис.3), однак є недостатньою 
для опису µ⊥С(Т) загартованих кристалів. Якщо 
визначити концентрацію заряджених домішок із 
збіжності теоретичної і експериментальної рух-
ливостей при 80 К, де взаємодія з іонами – най-
більша, то з підвищенням температури спостері-
гається істотна розбіжність між ними (криві 1, 2 
на рис.5). Коли ж підігнати високотемпературну 
ділянку µ⊥С(Т), то розраховані значення рухливос-
ті при азотних температурах – дуже низькі. 

1000/T, K-1 
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Рис.5 Рухливість електронів, розрахована при ком-
бінованому розсіянні на гомополярних оптичних 
фононах, іонізованих домішках і областях просто-
рового заряду (1), а також при комбінованому 
розсіянні на оптичних фононах та іонах (2). Парці-
альний вклад до кривої 1: гомополярні оптичні 
фонони (4), іонізовані домішки (5), області прос-
торового заряду (3). Кружечками представлена хо-
ллівська рухливість для зразка 3 на рис.3. 

Наведені обставини, а також зафіксована не-
монотонна зміна для µ⊥С(Т) загартованих зразків 
при Т>300 К приводить до необхідності враху-
вання додаткового механізму розсіяння електро-
нів, що відіграє значну роль у високо темпера-
турному діапазоні. Для InSe таким може бути 
розсіяння на областях просторового заряду (ОПЗ). 
В роботі [15] описана модель, що передбачає 
рівномірний розподіл по об'єму n-InSe мілких 
донорів, компенсуючі ж акцептори частково роз-
поділені рівномірно (і розсіюють як іонізовані 
домішки), а частина з них зібрана у скупчення. 
Отже, низькоомна матриця містить хаотично роз-
поділені скупчення акцепторів, оточені ОПЗ. Коли 
радіус ОПЗ менший довжини вільного пробігу 
електрона, вони діють як розсіюючі центри. До-
пускаючи, що вільні носії не можуть проникати  

у такі області (їх концентрація NОПЗ, а ефектив-
ний переріз А), Вайсберг отримав такий вираз 
для рухливості [16]: 
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Приймаючи, що А∼r2Д, де радіус екранування 
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З урахуванням приведених механізмів розсіян-
ня загальна рухливість може бути записана так: 

1
ОПЗ

1
ХБ

11
ф

−−−− µ+µ+µ=µ .            (9) 
Параметри g2, Nd, Nа і NОПЗ у цьому рівнянні 

були визначені як результат підгонки розрахова-
ної кривої до експериментальних значень. При 
цьому враховувалося, що при температурах вище 
кімнатної вкладом іонного розсіяння можна зне-
хтувати. Із високотемпературної збіжності µексп 
та µф+ОПЗ отримана величина NОПЗ, що дозво-
лило побудувати залежність µОПЗ(Т). Значення 
Ni, Nd і Nа визначалися для Т=80 К на основі 
формули (9), тобто з урахуванням рухливості 
Брукса-Херрінга. Значення підгоночних пара-
метрів для всіх кристалів наведені у таблиці 1. 
Варто відмітити, що для загартованих зразків 
фактичне значення Nа є вищим, бо таблиця міс-
тить тільки число окремих іонів домішок і не вра-
ховує явно кількість зібраних у скупчення акцеп-
торів. Парціальні вклади окремих механізмів, що 
забезпечують найкраще збігання експерименту 
і розрахунку, представлені на рис.5 для одного 
із зразків. Отримані результати показують, що 
особливості для µ(Т) загартованих кристалів при 
Т>300 К визначаються взаємодією електронів з 
областями просторового заряду: різке зростання 
концентрації носіїв заряду приводить до підви-
щення µОПЗ з температурою. 

Таблиця 1. Підгоночні параметри зразків InSe при 293 К. 
Зразок Ni, см-3 Na, см-3 Nd, см-3 Na/Nd NОПЗ⋅А, см-1 NОПЗ, см-3

 

1 1,16⋅1016 4,48⋅1015 9,48⋅1015 0,472 1,84⋅104 1,70⋅1014 

2 7,29⋅1015 1,50⋅1015 9,30⋅1015 0,161 2,10⋅105 3,22⋅1015 

3 1,12⋅1016 1,67⋅1015 9,53⋅1015 0,175 3,96⋅105 9,93⋅1015 
4 5,12⋅1015 1,69⋅1015 3,44⋅1015 0,491 – – 
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Аналіз літературних даних показує, що ані-
зотропія електропровідності σ⊥С/σ||С для InSe 
змінюється від одиниць до 105 [17]. При цьому 
велика анізотропія не є наслідком двомірності 
електронного спектра, а визначається числом і 
типом міжшарових дефектів. Тому високі зна-
чення σ⊥С/σ||С (∼103) для загартованих зразків 1 і 
2 (рис.4) свідчать про значну дефектність ван-дер-
ваальсових проміжків. Тільки для зразка 3 з верх-
ньої частини монокристалічного зливка, що ма-
ла найвищу температуру перед загартуванням, 
анізотропія є малою (при Т>300 σ⊥С/σ||С <1). Це, 
ймовірно, має місце внаслідок індієвих закороток 
(провідних "містків") між сусідніми шарами, що 
приводять до зростання компоненти провіднос-
ті σ||С. 

Висновки 
Результати роботи показують, що загартування 

вирощених методом Бріджмена монокристалів 
InSe приводить до істотного зростання концен-
трації вільних електронів, збільшення електро-
провідності і пониження рухливості вздовж шарів. 
Взаємодію з областями просторового заряду, що 
раніше для InSe розглядалася тільки в [15], по-
трібно враховувати як один з ефективних меха-
нізмів розсіяння електронів у кристалах з низьки-
ми значеннями рухливості. Зафіксована можли-
вість технологічної зміни анізотропії електропро-
відності може бути використана, зокрема, при 
розробці фотоприймачів поляризованого випро-
мінювання через регулювання величини фото-
плеохроїзму шаруватих кристалів. 

Робота виконана при підтримці Державного 
фонду фундаментальних досліджень (проект 
04.07/424). 
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ОСОБЛИВОСТІ  СПЕКТРІВ  ВИПРОМІНЮВАННЯ  
НІТРИД-ГАЛІЄВОГО  СВІТЛОДІОДА  

З  КВАНТОВО-РОЗМІРНОЮ  СТРУКТУРОЮ  

Описані високоефективні світлодіоди. Розглянуто принцип дії високоефективного світлодіода 
на основі нітриду галію з квантово-розмірною структурою, можливість застосування інжекційної 
електролюмінесценції та залежності фотолюмінесценції для одержання білого кольору свічення. 
Представлені спектри випромінювання та залежності інтенсивності свічення від рівня збудження, 
а також результати, що виявляють структуру в спектрі випромінювання світлодіода. 

High-efficient GaN-based light-emitting diodes are presented. An operating principle of quantum 
size structure and an application possibility of injection electroluminescence and photoluminescence 
for achieving the white color of emission are reported. Also presented emission spectra and intensity 
as a function of excitation level as well as results revealing some structure in the emission spectra.  

Основними матеріалами сучасних світлодіодів 
є напівпровідники на основі арсеніду галію з ши-
риною забороненої зони, що відповідає інфра-
червоній області спектру. Для отримання випро-
мінювання у видимій області спектру викорис-
товуються потрійні напівпровідникові сполуки 
GaAlAs або GaAsP. Введення в гратку GaAs 
атомів Р або Al приводять до розширення заборо-
неної зони, що дозволяє одержати світлодіоди з 
кольором свічення від червоного до зеленого. 
Однак, одержати синє та фіолетове свічення за 
допомогою цих напівпровідників неможливо. 

Проблему одержання світлодіодів із спектром 
випромінювання у короткохвильовій області мож-
на вирішити, використовуючи нітрид галію – 
напівпровідник з шириною забороненої зони 
Eg=3,5 еВ. Випромінювання, зумовлене між-
зонними переходами в GaN, відповідає ультра-
фіолетовій області спектру. При введенні певних 
домішок можна одержати світлодіоди з фіолето-
вим, синім, зеленим та жовтим кольорами свічен-
ня. Однак, широкого застосування такі світло-
діоди не знайшли внаслідок низької ефективності 
випромінювальної рекомбінації через домішкові 
центри. Проблема знайшла своє вирішення при 
використанні твердих розчинів на основі нітриду 
галію InхGa1−хN. Введення In приводить до зву-
ження забороненої зони, а міжзонні переходи з 
енергією фотонів hν<3 еВ відповідають синій 
області спектру з високою ефективністю випро-
мінювальної рекомбінації. 

В останні роки широкого застосування набули 
InхGa1−хN світлодіоди з квантово-розмірними 
структурам [1-3]. Робота таких світлодіодів ґрун-
тується на фундаментальному положенні кван-
тової механіки, згідно якого при просторовому 
обмеженні енергія мікрочастки квантується, тобто 
може набувати тільки певних дискретних значень. 
Для такого квантування в p-n переході, виготов-
леному в напівпровіднику з шириною заборо-
неної зони Eg1, створюють тонкий прошарок із 
напівпровідника з вужчою зароненою зоною Eg2 
(рис.1). При прикладанні до такої структури пря-
мої напруги електрони й дірки вводяться в потен-
ціальну яму. Якщо товщина прошарку L з вужчою 
забороненою зоною достатньо мала, енергія носіїв 
квантується. 

Ev

EFp

Ec

EFn

Eg1

Eg2

L

hv

 
Рис.1. Енергетична діаграма p-n переходу з потенці-
альною ямою. Показаний процес випромінювання. 
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Можливі значення енергії електрона в потен-
ціальній ямі визначаються рівнянням Шредін-
гера, розв'язок якого в аналітичному вигляді 
можна одержати для випадку безмежно глибо-
кої ями: 

2
2

22

2
n

mL
πEn

h
= ,                        (1) 

де n=1,2,3.., m – маса електрона, L – ширина ями. 
Для потенціальної ями з кінцевою глибиною U 
розв'язок приводить до трансцендентних рівнянь  
 

γξ±=ξcos ,                           (2) 
γξ±=ξsin ,                           (3) 

 

відповідно для парних і непарних n [4]. У цих 
рівняннях 

mUL
     mUk      kL 2,2,

2
h

h
=γ==ξ .    (5) 

k – хвильове число електрона. При знаходженні 
можливих значень енергії мікрочастки повинні 
братись тільки ті корені (2), для яких tgξ>0, а для 
(3) тільки ті, для яких tgξ<0. Графічний розв'язок 
квантової задачі для ями глибиною U=0,1 еВ і 
шириною 8 та 4 нм приведено на рис.2. Величина 
m прийнята рівною ефективній масі електрона в 
GaN •

nm =0,19m0 (m0 – маса електрона у вакуумі). 
Як видно з рис.2, для ями шириною 8 нм мож-
ливі 2 значення енергії електрона, а для 4 нм – 
тільки одне. Одне значення енергії можливе при 
зміні L в межах від 4,85 до 2,05 нм. Подібним 
чином квантується енергія дірки у валентній зоні 
в околі L=4 нм. Числові значення енергії електро-
на і дірки відрізняються через різницю ефективної 
маси і глибини потенціальної ями. З викладеного 
випливають важливі для практики висновки: 
• ймовірність випромінювальних переходів між 
дискретними рівнями більша, а ширина смуги 
випромінювання вужча у порівнянні з пере-
ходами між зонами з квазінеперервним енер-
гетичним спектром; 

• завдяки квантово-розмірному ефекту спектром 
випромінювання світлодіода можна керувати, 
змінюючи товщину, а не тільки хімічний склад 
прошарку з вужчою забороненою зоною (рис.1) 

• енергія фотона, що виникає в результаті пере-
ходу через дискретні рівні, менша за ширину 
забороненої зони основної частини напівпро-
відника, тому генеровані фотони не будуть 
поглинатися в кристалі. 
В даній роботі приводяться результати дослі-

джень, промислово виготовлених світлодіодів 
InхGa1−хN/AlyGa1−yN/GaN з квантовими ямами 
(3-5 нм). Особливістю світлодіодів є подвійне 

перетворення енергії: електричної в електролю-
мінесцентне випромінювання (ЕЛ) й далі елек-
тролюмінесцентне у фотолюмінесцентне випро-
мінювання (ФЛ). Фактично світлодіод є твер-
дотільним аналогом люмінесцентної лампи. 

Конструкція такого світлодіода приведена на 
рис.3. Кристал з випромінювальною структурою 
(СД) оточений органічним люмінофором (Л). 
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Рис.2. Графічний розв'язок рівняння Шредінгера для 
ями глибиною 0,1 еВ та шириною 8 (а) і 4 (б) нм. 
Кружечками показані розв'язки, пунктирною ліні-
єю – функцію tgξ. 

ЕЛСД

ФЛЛ

 
Рис.3. Конструкція світлодіода на основі GaN з білим 
кольором свічення. 
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Рис.4. Спектральний розподіл фотонів, генерованих 
світлодіодом. 

При проходженні струму через світлодіод ви-
промінюються фотони з енергією ~2,7 еВ (ЕЛ), 
які поглинаються люмінофором (Л), збуджуючи 
його фотолюмінесценцію (ФЛ) в широкому діа-
пазоні енергії фотонів, що сприймається оком як 
біле свічення. Спектр випромінювання такого 
світлодіода, отриманий при струмі збудження 1мА, 
приведено на рис.4. Наявність смуги ЕЛ випромі-
нювання, що збуджує свічення фотолюмінофора, 
пояснюється тим, що не все збуджуюче випромі-
нювання поглинається люмінофором. Людське 
око малочутливе до випромінювання з енергією 
фотонів ~2,7 еВ, тому сприйняття кольору свічен-
ня світлодіода, як білого, практично не порушу-
ється. 

Позитивним для досліджуваних GaN світло-
діодів є незалежність спектру білого випроміню-
вання від прикладеної напруги й струму збуджен-
ня. Проте, спектр випромінювання самого світло-
діода проявляє деяку "структуру". 

На рис.5. приведені спектри випромінювання 
при двох струмах – 5 (В1) і 0,5 мА (В2) (300 К). 
Як видно з рисунка, положення максимума на 
кривих спектрального розподілу фотонів прак-
тично не залежить від струму через діод. Проте 
детальний аналіз засвідчує деякі зміни у спосте-
режуваних спектрах. На рис.5 кружечками пока-
зана спектральна залежність відношення спектрів 
випромінювання, знятих при 0,5 і 5 мА. Наяв-
ність горизонтальних ділянок на залежностях 
В1/В2 від hν показує, що в цих областях спектр 
випромінювання не залежить від струму, однак 
у проміжній області спектр випромінювання за-
знає змін. Можна припустити, що досліджуване 

випромінювання представлене двома смугами, 
інтенсивність яких по різному залежить від збу-
джуючого струму. Розділити ці смуги дозволяє 
відома методика Аленцева-Фока. На рис.6 наведе-
но спектральну залежність різниці між інтенсив-
ностями випромінювання при значеннях струмів 
5 мА і 0,5 мА, помноженій на відношення В1/В2 у 
низькоенергетичній частині спектру К (від спек-
тру В1(hν) віднято спектр В2(hν), нормований з 
В1(hν) в низькоенергетичній області). 

Одержана залежність показує, що у досліджу-
ваному випромінюванні є принаймні дві харак-
терні смуги – з максимумом. Перша з них при 
збільшенні струму "відстає" за зростанням інтен-
сивності випромінювання в низькоенергетичній 
області, друга, навпаки, її "випереджає". 
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Рис.5. Спектри випромінювання в залежності від 
струму через світлодіод. 
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Рис.6. Пояснення змін в спектрі випромінювання 
за допомогою метода Аленцева-Фока. 
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Важливими характеристиками світлодіода є 
залежності інтенсивності свічення від прикла-
деної напруги й величини збуджуючого струму. 
Використання для вимірювання системи синхро-
детектування й високочутливого фотопомножува-
ча ФЭУ–38 дозволило реєструвати випроміню-
вання при досить малих струмах через світло-
діод ~1 нА. При цьому прикладена напруга V 
складала ~1,9 В, тобто величина eV (e – заряд 
електрона) була на ~0,8 еВ меншою від середньої 
енергії випромінюваних фотонів. Пояснення цього 
факту полягає в тому, що в процесі випроміню-
вання помітна енергія у формі тепла черпається 
з оточуючого середовища. 

На рис.7 представлена залежність інтенсив-
ності свічення досліджуваного світлодіода B від 
прикладеної напруги V. Як видно, хід кривої B(V) 
описується залежністю 







=

kT
eVBB exp0                       (6) 

при зміні B в межах 8 порядків (В0 – величина, 
незалежна від V), тобто за цих умов випромі-
нювання зумовлене дифузійним (надбарє'рним) 
проходженням носіїв заряду. При напругах, вищих 
~2,4 В, експериментальний хід B(V) відхиляєть-
ся від залежності (6). Знайдена з електричних 
вимірів залежність диференційного опору діода 
від напруги прямого зміщення показує, що при-
сутній у структурі лінійний опір не перевищує 
10 Ом. Спадом напруги на такому малому опорі 
неможливо пояснити спостережуване відхилення 
від прямої лінії на графіку в області великих на-
пруг, представленому на рис.7. Його можна по-
в'язати з особливістю процесів, які виявляють 
спектральні виміри (рис.6). При протіканні пря-
мого струму випромінювання формується як в 
результаті електронних переходів між станами 
в потенціальній ямі, так і за її межами, причому 
через набагато більшу ймовірність випроміню-
вальних переходів домінує перший процес. Проте 
це має місце при відносно малих напругах. При 
зростанні інжекції заповнення електронами енер-
гетичного рівня у потенціальній ямі збільшується 
і, кінець кінцем, прямує до насичення. Все більша 
частка випромінювальних переходів тепер від-
бувається в області структури поза прошарком 
з вужчою забороненою зоною. При підвищенні 
напруги швидкість зростання смуги, зумовленої 
переходами в потенціальній ямі, сповільнюється, 
а переходами поза нею, навпаки, – прискорюється. 
Проявленням цього процесу є, вочевидь, смуги 
з максимумами 2,65 і 2,73 еВ на рис.6 і спові-
льнення інтегрального потоку випромінювання 
на рис 7. 
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Рис.7. Залежність інтенсивності випромінювання від 
прикладеної до світлодіодної структури напруги. 
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Рис.8. Залежність квантової ефективності випромі-
нювання світлодіодної структури від збуджуючого 
струму. 

Запропонована фізична модель дозволяє пояс-
нити особливості залежності ефективності до-
сліджуваних світлодіодів від струму (напруги). 
На рис.8 представлена залежність від струму 
відношення інтенсивності випромінювання до 
величини струму Ι, тобто квантової ефективності 
η, у відносних одиницях. 

В області малих струмів ефективність випро-
мінювання швидко зростає і, досягнувши мак-
симуму, помітно спадає (максимуму відповідає 
напруга 2,6-2,7 В, абсолютне значення кванто-
вого виходу – біля 10%). Спад на кривій η(I) 
можна пояснити тим, що із збільшенням рівня 
інжекції все більша частка випромінювальних 
переходів відбувається поза межами ями, де їх 
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ефективність менша. Як видно з рисунка, при 
збільшенні струму від 0,1 до 10 мА квантовий 
вихід світлодіода зменшується приблизно удвічі. 
З цього випливає важливий для практики висно-
вок: для отримання значного світлового потоку 
без втрати ефективності необхідно збільшувати 
площу діодної структури, так щоб при заданому 
робочому струмові забезпечити густину струму, 
що відповідає максимуму на рис.8 (~103 А/см2). 
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ВПЛИВ  ТЕМПЕРАТУРИ  НА  ДОМІНУЮЧІ  МЕХАНІЗМИ 
РОЗСІЯННЯ  В  Hg1-xMnxSe 

В Hg1-xMnxSe при низьких температурах (Т~80 К) розсіяння на п'єзоакустичних фононах пере-
важає над розсіянням на полярних оптичних фононах, а при високих температурах (Т>>θД) – 
навпаки. 

In В Hg1-xMnxSe at low temperatures the (Т~80 К) scattering on piezo-acoustic phonons predomi-
nates the polar optical phonons scattering, and at high temperatures (Т>>θD) – vice versa 

Вступ  
Дослідження механізмів розсіяння електро-

нів в Hg1-xMnxSe при температурах Т=77–300 К 
(тобто в такому температурному інтервалі, в якому 
вплив обмінної взаємодії електронів провідності 
з d-електронами Mn на кінетичні явища малий) 
можна проводити за допомогою формул і спів-
відношень одержаних для звичайних напівпровід-
ників. Використовуючи теоретичні співвідношен-
ня представлені в [1], які описують механізми 
розсіяння в напівпровідниках, проаналізуємо 
експериментальні температурні залежності рух-
ливості електронів в кристалах Hg1-xMnxSe. 

Результати досліджень та їх обговорення 
Покажемо, що в Hg1-xMnxSe при Т~80 К домі-

нуючим є розсіяння електронів на п'єзоакустич-
них фононах, а при Т~300 К домінує розсіяння 
електронів на полярних оптичних фононах. 

При побудові теоретичних залежностей U=f(T) 
дуже складно точно порахувати ті коефіцієнти, 
які не залежать, або слабо залежать від темпера-
тури, врахувати те, як вони змінюються із зміною 
температури, складу та інших факторів. Тому 
ми вибрали в якості точки "прив'язки" темпера-
туру Т=80 К на експериментальній залежності 
Uексп=AnTn, вважаючи, що при цій температурі 
домінує розсіяння на п'єзоакустичних фононах і 
визначали коефіцієнт 
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Далі, використовуючи коефіцієнт An, буду-
вали теоретичні залежності Upz=AnTn для меха-
нізму розсіяння електронів на п'єзоакустичних 

фононах (або 
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= −
−  для ви-

падку сильного виродження електронів і непара-
болічної зони), причому при Т=80К Uексп=RHσ= 
=Uтеор. 

Побудову теоретичних залежностей Uпол=AnTn 
для механізму розсіяння електронів на полярних 
оптичних фононах здійснювали аналогічно, тіль-
ки точкою "прив'язки" була температура Т=300 К. 
Зразу ж відмітимо, що оскільки при Т=300 К не 
виконується строго умова hω0<<kБT то і узго-
дження з експериментальними RHσ=f(T) теоре-
тичних кривих (Uпол=f(T)) гірше, ніж у випадку 
теоретичних кривих Upz=f(T) з точкою прив'язки 
Т=80 К (для якої виконується умова hω0/kБT>3). 

На рис.1 представлені експериментальна і 
теоретичні температурні залежності рухливості 
для Hg1-xMnxSe (х=0,01). При Т=90 К εg=–0,13 еВ 
і δ=∆0/εg=3,5. Тоді можемо використати формули 
для U=f(T), які приведені в [1] і одержані в двох-
зонному наближенні. Параметр непараболічності 
β=kБT/εg=0,06<<1 досить малий. Електронний 
газ (n∼4⋅1017 см-3) частково вироджений. Вихо-
дячи з цього, для Т~80 К при розсіянні на п'єзо-
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акустичних фононах рухливість повинна бути 
пропорційна Upz~T–1/2 [1]. Дійсно з рис.1 бачимо, 
що найкраще експериментальна крива RHσ=f(T) 
при Т~80 К узгоджується з теоретичною Upz~T–1/2. 
З підвищенням температури (по мірі наближення 
до температури Дебая) це узгодження погіршу-
ється. 

 
Рис.1. Температурна залежність рухливості елек-
тронів в Hg1-xMnxSe (х=0,01): експериментальна 
(1), Upz~T–1/2 (2), Uпол~T–2 (3). 

 
Рис.2. Температурна залежність рухливості елек-
тронів в Hg1-xMnxSe (х=0,05): експериментальна (1), 

)(4
)(~
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22
η
η−

F
FTU pz  (2), Upz~T–2 (3), Uпол~T–2 (4). 

 
Рис.3. Температурна залежність рухливості елек-
тронів в Hg1-xMnxSe (х=0,1): – експериментальна (1), 
Upz~T–1/2 (2), Upz~T–1 (3), Uпол~T–2 (4). 

При Т=300 К для Hg1-xMnxSe (х=0,01) εg→0 
(перехід "безщілинний напівпровідник – звичай-
ний напівпровідник") δ→∞, тобто двозонне на-
ближення справедливе. Зона провідності дуже не-
параболічна (β→∞), а електронний газ (n∼5⋅1017 
см-3) частково вироджений. Тому для високих 
температур Т~300 К при розсіянні на полярних 
оптичних фононах, яке є домінуючим, рухливість 
повинна бути пропорційна Uпол~T–2 [1]. З рис.1 
слідує, що найкраще узгодження експеримен-
тальної кривої RHσ=f(T) при Т~300 К дійсно спо-
стерігається для Uпол~T–2. 

Найбільше розходження між експеримен-
тальними і теоретичними кривими спостерігаєть-
ся в околі температури Дебая, де формули, якими 
ми користуємося і які виведені в наближенні часу 
релаксації, повинні "працювати" гірше. Крім цьо-
го, в цьому околі відбувається зміна домінуючого 
механізму розсіяння, що теж повинно вести до 
сильного розходження між теоретичними і екс-
периментальними залежностями U=f(T). 

На рис.2 представлені залежності U=f(T) для 
Hg1-xMnxSe (х=0,05). 

При Т=90 К для Hg1-xMnxSe (х=0,05) εg→0 
(перехід "безщілинний напівпровідник – звичай-
ний напівпровідник"), δ→∞, тобто двозонне на-
ближення справедливе. Зона провідності дуже не-
параболічна (β→∞), а електронний газ (n∼2⋅1017 
см-3), частково вироджений. Тому для низьких 
температур (Т~80 К) при розсіянні на п'єзоакус-
тичних фононах рухливість повинна бути про-
порційна Upz~T–2 (невироджений) або ~pzU  
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~
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η−

F
F

T  (сильно вироджений електронний 

газ) [1]. Тобто ці дві залежності повинні найкраще 
узгоджуватись з експериментальними, що і спо-
стерігається (рис.2). 

При Т=300 К для Hg1-xMnxSe (х=0,05) εg≈0,06 
еВ, δ=7,5, тобто двозонне наближення справед-
ливе. Зона провідності непараболічна (β=0,43), а 
електронний газ (n∼3⋅1017 см-3) частково виродже-
ний. Тому експериментальна залежність U=f(T) 
добре узгоджується з теоретичною Uпол~T–2, що 
відповідає домінуючому розсіянню електронів на 
полярних оптичних фононах (при Т~300 К) [1]. 

Для Hg1-xMnxSe (х=0,1) при Т=90 К εg=0,11 еВ, 
а δ=4,1, тобто двозонне наближення справедливе. 

RH⋅σ, см2/(В с) 

Т, К 

RH⋅σ, см2/(В с) 

Т, К 

RH⋅σ, см2/(В с) 

Т, К 
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Параметр непараболічності β=0,07<<1 досить 
малий. Електронний газ (n∼6⋅1017 см-3) частково 
вироджений. Тому цілком зрозуміло, що в об-
ласті низьких температур (Т~80 К), де повинно 
домінувати розсіяння електронів на п'єзоакустич-
них фононах, експериментальна крива RHσ=f(T) 
знаходиться між теоретичними залежностями 
Upz~T–1/2 (невироджений) та Upz~T–1 (виродже-
ний електронний газ) (рис.3) [1]. 

При Т=300 К εg=0,18 еВ, а δ=2,5, параметр не-
параболічності β=0,14, а електронний газ n∼6⋅1017 
см-3 частково вироджений.  

Експериментальна залежність U=f(T) добре 
узгоджується з теоретичною Uпол~T–2, що від-
повідає домінуючому розсіянню електронів на 
полярних оптичних фононах [1] (при Т~300 К) 
(рис.3). 

Висновок 
Температурні залежності рухливості електро-

нів в кристалах Hg1-xMnxSe і проведені теоре-
тичні оцінки вказують на те, що в області тем-
ператур Т~80 К найбільш ймовірним є доміну-
вання розсіяння електронів на п'єзоакустичних 
фононах, а при Т~300 К – на полярних оптичних 
фононах. 
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ГЕТЕРОПЕРЕХОДИ   In2Se3–GaSe 

Представлено результати дослідження електричних властивостей вперше створеної гетеро-
структури In2Se3–GaSe. Показано, що електричні властивості гетеропереходів залежать від способу 
виготовлення. На основі дослідження вольт-амперних характеристик встановлено механізми 
струмопереносу у структурі в прямому і оберненому напрямках. Зроблено висновок про перс-
пективність використання досліджуваної структури в якості радіаційно стійких фоточутливих 
приладів. 

The results of electrical properties studying of firstly received In2Se3–GaSe heterojunction's are 
discussed. It is shown that the electrical properties of heterojunction depend on the way of preparing. 
The current transport mechanisms in the direct and reverse directions are established on the base of 
current-voltage characteristic investigations. The conclusion about perspectives of this structure using 
as a radiation stable photosensitive device is made. 

Вступ 
Селеніди галію GaSe та індію In2Se3 належать 

до широкого класу шаруватих кристалів. Якщо 
перший з них – добре відомий напівпровідник, на 
основі якого створено ряд фоточутливих діодних 
структур, то останній – мало досліджений мате-
ріал. В літературі існує всього декілька робіт при-
свячених вивченню його оптичних та електричних 
властивостей [1,2]. Відмінна риса In2Se3 – значна 
дефектність, а, отже, і підвищена радіаційна стій-
кість. З огляду на цю обставину, значний практич-
ний інтерес становить можливість створення 
фоточутливих структур із застосуванням цього 
матеріалу. У даній роботі представлено результати 
дослідження електричних властивостей вперше 
створеного гетеропереходу (ГП) In2Se3–GaSe. 

Експериментальні результати та їх обго-
ворення 

Для виготовлення ГП використовувався n-
In2Se3 зі структурою гексагональної α-фази, ши-
риною забороненої зони Eg=1,45 еВ [1], з концен-
трацією основних носіїв n=2⋅1017 см-3. В якості 
контактуючого матеріалу було використано моно-
селенід галію p-типу (р∼1014 см-3). Поверхня In2Se3 
значно відрізняється від дзеркальної поверхні 
інших шаруватих напівпровідників. На жаль, для 
шаруватих напівпровідників, які по своїй твер-
дості значно відрізняються від класичних напів-
провідників Si і Ge, на сьогоднішній день не роз-
роблено технології приготування поверхні. Тому 

ГП виготовлялися двома способами: методом 
оптичного контакту, а також, для усунення 
впливу дефектності поверхні In2Se3, методом 
вакуумного напилення останнього на свіжо ско-
лені підкладки GaSe. Струмові контакти створю-
валися за допомогою In–Ga амальгами з подаль-
шим вплавленням індію і контакту на основі сріб-
ної пасти зі сторони GaSe. Виготовлені у такий 
спосіб структури, володіли яскраво вираженими 
діодними властивостями в широкому діапазоні 
температур – за напруги 1,5-2 В прямий струм 
перевищує обернений більш ніж у 103 раз (для 
обох способів приготування структур) – і є перс-
пективними для використання в якості фоточут-
ливих приладів. Так, наприклад, при освітленні 
гетеропереходів світлом потужністю 100 мВт/см2 
напруга холостого ходу дорівнювала ∼0,35 і ∼0,7 В 
для структур створених методом оптичного кон-
такту і методом вакуумного напилення, відповід-
но. На рис.1 представлено зонні діаграми гетеро-
структури In2Se3–GaSe. Оскільки концентрація 
дірок у GaSe на два порядки менша концентрації 
електронів у In2Se3, то можна вважати, що об-
ласть просторового заряду повністю розміщена у 
моноселеніді галію. 

Дифузійний згин зон визначався вимірюван-
ням C–V характеристик за методикою, описа-
ною у роботі [3]. Положення рівня Фермі в GaSe і 
In2Se3 визначалося за формулами роботи [4]:  

EF–EV=kT ln(NV/p),    EC–EF=kT ln(NC/n), 
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Рис.1. Зонна діаграма гетеропереходів In2Se3–GaSe, 
виготовлених методом оптичного контакту (а) та 
методом вакуумного напилення (б). Всі величини 
вказані в електрон-вольтах. 

де p і n – концентрації дірок в GaSe і електронів 
в In2Se3 при кімнатній температурі, EF, EV, EС  – 
енергетичне положення рівня Фермі і валентної 
зони GaSe та зони провідності In2Se3, а також 
NV=2(2πmpkT/h2)3/2, NC=2(2πmnkT/h2)3/2 – ефек-
тивна густина станів у валентній зоні GaSe та 
зоні провідності In2Se3, mp=1,34m0 – ефективна 
маса дірок для GaSe [5], mn=0,24m0 – ефективна 
маса електронів для In2Se3 [6]. При побудові зон-
ної діаграми гетероструктури In2Se3–GaSe врахо-
вувався той факт, що одержані у результаті тер-
мічного осадження плівки In2Se3 мали γ-моди-
фікацію з Eg=2,0 еВ [1]. Тому гетероструктурам 
In2Se3-GaSe, створеним методом оптичного кон-
такту та вакуумного напилення будуть відпові-
дати різні енергетичні діаграми (рис.1а,б), що і 
приводить до різниці в електричних характерис-
тиках гетеропереходів, виготовлених різними 
способами. Для визначення механізму прохо-
дження струму у гетеропереходах проводилося 
вимірювання вольт-амперних характеристик у 
прямому і оберненому напрямках. Вимірювання 
проводилися за допомогою амплітудно-частот-
ного аналізатора H.F. FRA 1255 & 1286. 

Гетеропереходи, створені методом оптич-
ного контакту 

В області прямих зміщень (0,1-0,6 В), коли 
падінням напруги на базовому напівпровіднику 
можна знехтувати, ВАХ ГП описується експо-
ненційним законом: I∼exp(eU/nkT), де діодний 
коефіцієнт n=2 в усьому інтервалі досліджува-
них температур (рис.2а), що, згідно теорії Саа-
Нойса-Шоклі [7], відповідає рекомбінації в облас-
ті просторового заряду (ОПЗ) при малих рівнях 
інжекції. Проте, знайдена із нахилу температурної 
залежності струму насичення енергія, не рівна по-
ловині ширини забороненої зони GaSe (Eg/2=1еВ), 
а становить 0,56÷0,58 еВ, що значно менше очі-
куваної величини. Така різниця пояснюється тим, 

що рекомбінація в ОПЗ йде не через прості оди-
ничні центри, а через донорно-акцеп-торні пари. 
В цьому випадку температурна залежність струму 
має вигляд: I∼exp[–(Eg–∆Et)/2kT]=exp(–E'g/2kT), 
де ∆Et – енергетичне положення домішкового 
рівня. Враховуючи експериментальні значення 

gE ′ ≈1,16 еВ, отримаємо глибину залягання рівня 
∆Et=Eg– gE ′ ≈0,84 еВ. Повний обернений струм 
при U>3kT обумовлений сумою генераційного 
струму в збідненій області і дифузійного струму 
в нейтральній області GaSe, яка прилягає до ОПЗ 
[8]: I=q(Dn/τe)1/2( 2

in /p)+qniW/τe, де Dn – коефіцієнт 
дифузії електронів в GaSe, ni – власна концен-
трація носіїв струму у базовому напівпровіднику 
при Т=300 К, τe – час життя неосновних носіїв 
струму в GaSe. Оскільки насичення не характерне 
для генераційних струмів, то при оберненому 
зміщенні U≥1 В при кімнатній температурі 
(рис.3) домінуючим механізмом струмопереносу 
є дифузія електронів із GaSe в In2Se3. Ділянка, на 
якій обернений струм виходить на насичення, – 

Рис.2 Прямі вітки вольт-амперних характеристик 
гетеропереходу In2Se3–GaSe, виготовленого мето-
дом оптичного контакту (а) і методом вакуумного 
напилення (б) при різних температурах: 330 К (1), 
300 К (2), 274 К (3), 240 К (4). 
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характерна для дифузії в структурах з товстою 
базою [9]. Проте, як відомо із збільшенням темпе-
ратури вклад дифузійних струмів у загальний  
струм мав би зростати, і при збільшенні темпе-
ратури ми мали би спостерігати більш протяжні 
ділянки насичення [10]. Експериментальні дані в 
нашому випадку свідчать про протилежне (рис.3). 
Найбільша ділянка струму насичення спостері-
гається при Т=240 К, а при температурах вище 
кімнатних ВАХ не виходить на насичення. Тому 
слід припустити, що в обернений струм свій вне-
сок робить як тунелювання, так і струми втрат. 
Ділянки, коли домінуючим механізмом струмо-
переносу при оберненому зміщенні стає тунелю-
вання, спостерігаються при збільшенні оберненої 
напруги до 3–3,5 В для різних партій зразків, що 
цілком логічно, адже при збільшенні оберненого 
зміщення потенційний бар'єр стає тоншим, а, 
отже, імовірність тунелювання неосновних носіїв 
струму з In2Se3 збільшується. 

Гетеропереходи, створені методом вакуум-
ного напилення 

В цьому випадку значення діодного коефіцієн-
та не однакове для всього досліджуваного тем-
пературного інтервалу (рис.2б). При кімнатній 
температурі n=2,05, що, як і для оптичного кон-
такту, відповідає рекомбінації в ОПЗ. При пони-
женні температури до Т=240 К діодний коефіцієнт 
близький до 3, і домінуючим механізмом струмо-
переносу стає тунелювання. При температурах 
вищих кімнатної (n=1,8) помітним стає надбар'єр-
ний струм електронів із In2Se3 у GaSe, що цілком 
закономірно, адже перед ними знаходиться мен-
ший потенційний бар'єр ніж у випадку, коли ГП 
створювався методом оптичного контакту. В обер-
неному напрямку струм слабо залежить від тем-
ператури, але разом з тим спостерігається сильна 
польова залежність. Такий характер поведінки 
струму притаманний тунельному механізму пере-
носу носіїв заряду [11]. Причому обернені вітки 
можуть бути апроксимовані виразом I∼U m і ма-
ють дві ділянки в залежності від прикладеного 
зміщення. При Т=330 К і U<1,7 В m1=2, а 
при більш високих напругах m2=5, що, загалом, 
відповідає м'якому пробою (крива 5 на рис.3). 

Незважаючи на значну дефектність поверхні 
In2Se3, на його основі можливе створення поверх-
нево бар'єрних фоточутливих структур з добре 
відтворюваними електричними характеристи-
ками, які залежать від технології приготування 
гетеропереходів. Створені структури – перспек-
тивні для використання в якості радіаційно стій-
ких фоточутливих елементів для видимого та 
ближнього ІЧ спектрального діапазону. 

Рис.3 Обернені вітки вольт-амперних характерис-
тик гетеропереходу In2Se3–GaSe, виготовленого 
методом оптичного контакту при різних темпера-
турах: 240 К (1), 274 К (2), 300 К (3), 330 К (4) та 
методом вакуумного напилення (5) при Т=330 К 
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ЛІТІЙ-ІОННА  ІНТЕРКАЛЯЦІЯ  Bi2Se2,65S0,35   
З  ШАРУВАТОЮ КРИСТАЛІЧНОЮ  СТРУКТУРОЮ 

Побудовано діаграму потенціал–склад для нестехіометричних фаз втілення LixВi2Se2,65S0,35. 
Використовуючи метод ЕРС визначено динаміку зміни основних термодинамічних функцій від 
гостьового навантаження х в області 0<x≤7. Визначені коефіцієнти дифузії літію в LixВi2Se2,65S0,35 
при х=0,8 і 4,2 із використанням методу імпедансної спектроскопії. Обговорюється вплив термо-
динамічних і кінетичних параметрів на розрядну хвилю LixВi2Se2,65S0,35 катоду згідно природи 
інтеркаляційних процесів. 

Potential–composion diagram are constracted for LixВi2Se2,65S0,35 nonstoichiometric compounds. 
Thermodynamic intercalation parameters are evaluated by e.o.m. method, with intercalation level x 
range 0<x≤7.The solid state diffusion of lithium into LixВi2Se2,65S0,35 was investigated for x=0,8 and 4,2. 
Dependence of thermodynamic and kinetic intercalation parameters on discharge curve of LixВi2Se2,65S0,35 
catod is discussed in light of the nature of the intercalation processes. 

Вступ 
Інтерес до вивчення термодинаміки і кінетики 

літій-іонної інтеркаляції халькогенідів вісмуту 
із шаруватою кристалічною структурою, зумов-
лений їх використанням в якості катодних мате-
ріалів для літієвих джерел струму, де літій-іонна 
інтеркаляція – струмотворча реакція [1,2]. У ро-
ботах [3,4] вивчено термодинаміку літій-іонної 
інтеркаляції телуриду Bi2Te3 і селеніду вісмуту 
Bi2Se3 із шаруватою кристалічною структурою. 

Викликає інтерес вивчення особливостей літій-
іонної інтеркаляції шаруватого халькогеніду віс-
муту, що має склад Вi2Se2,65S0,35 для використан-
ня його в якості катодного матеріалу у літієвих 
джерелах струму. Для досліджень використову-
вались двоелектродні електрохімічні комірки з 
Вi2Se2,65S0,35 катодом і металічним літієвим ано-
дом в 1МLiBF4 на γ-бутиролактоні – ця електро-
хімічна система збиралась у гудзикових корпусах 
(∅22мм). Монокристали Вi2Se2,65S0,35 синтезовані 
із стехіометричного складу вихідних компонент 
і вирощені методом Бріджмена. Для досліджень 
монокристали подрібнювались у порошок з мак-
симальним діаметром 75 мкм, який наносився на 
нікелеву сіточку із зв'язуючим. 

Експериментальні результати і їх обгово-
рення 
Зібрана комірка і джерело струму розряджались 

у гальваностатичних умовах струмом 25 мкА/см2. 
Як відомо, під час розряду катодів із шаруватих 

халькогенідів вісмуту відбувається літій-іонна 
інтеркаляція [3,4]: 

Вi2Se2,65S0,35 + хLi++хe ⇔ LixBi2Se2,65S0,35, 
де х – ступінь інтеркаляції, тобто кількість впро-
ваджених атомів, що припадає на одну молекулу 
кристалічної матриці. Ступінь інтеркаляції (гото-
вого навантаження) регулювалась в даних умовах 
часом розряду. Вивчались хронопотенціограми 
при різних ступенях розряду через 10 діб після 
відключення розряду, коли варіації електродного 
потенціалу не перевищували ±1⋅10-4 В/год. 

Розряд електрохімічних комірок і макетів дже-
рел струму здійснювався в гальваностатичних 
умовах за допомогою тестера фірми МАССОR 
із комп'ютерним управлінням. Хронопотенціо-
грами записувались за допомогою потенціостата 
П-5827М із самописцем КСП-4. Для визначення 
температурної залежності ЕРС використовувалась 
термокамера ТК-1 і високоомний цифровий вольт-
метр В7-28. Імпедансні вимірювання здійсню-
вались з використанням амплітудно-частотного 
аналізатора 1255 FRA з комп'ютерним управлін-
ням. 

На рис.1 представлена діаграма потенціал–
склад для нестехіометричних фаз впровадження 
LixBi2Se2,65S0,35 в 1MLiBF4 на γ-бутиролактоні в 
області 0<х≤7. Визначивши рівноважні електродні 
потенціали фаз впровадження (рис.1), отримано 
зміну вільної енергії Гібса процесу електрохіміч-
ної інтеркаляції за формулою [6]: 
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Рис.1. Діаграма потенціал–склад: залежність Е від 
х і зміна вільної енергії процесу інтеркаляції (а), 
залежність ∆G від ступеня інтеркаляції для 
LixBi2Se2,65S0,35 (б). 
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Рис.2. Зміна ентропії процесу утворення 
LixBi2Se2,65S0,35 від ступеня інтеркаляції. 
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Рис.3. Розрядна крива LixВi2Se2,65S0,35. в 1MLiBF4 
на γ-бутиролактоні. 
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Рис.4. Залежність Re(Z) – ω-1/2 для LixВi2Se2,65S0,35 
на 1M LiBF4 в γ-бутіролактоні при х=4,2. 

∆G= – n⋅F⋅E,                        (1) 
де n – кількість електронів, що бере участь в реак-
ції, F – число Фарадея. 

Порівнюючи одержану діаграму і значення ∆G 
для LixBi2Se2,65S0,35 з відповідними значеннями 
для Bi2Se3 [4], можна зробити висновок, що заміна 
в шаруватій структурі селеніду вісмуту біля 12% 
селену на атоми більш електронегативного еле-
менту сірки значно збільшує електродні потен-
ціали відповідних нестехіометричних фаз впро-
вадження, а також абсолютне значення вільної 
енергії процесу утворення (рис.1). 

Із температурної залежності ЕРС в області 
20-50°С, визначено зміну ентропії процесу інтер-
каляції за формулою [5]: 







=∆

dT
dEnFS .                     (2) 

Залежність зміни ентропії ∆S від ступеня ін-
теркаляції подано на рис.2, яка є кривою із двома 
яскраво вираженими максимумами. Збільшення 
ентропії при 0<х≤2 на початку інтеркаляції най-
більш ймовірно зв'язане з утворенням розупоряд-
кованої структури [6] і, як видно із розрядної кри-
вої на рис.3, супроводжується різким спадом роз-
рядної напруги в даній області. В області 2≤х≤5 
слід чекати упорядкування, яке викликає невели-
кі зміни розрядної напруги. A в області х>5 слід 
чекати нового розупорядкування і, як видно, на 
розрядній кривій різкого спаду напруги (рис.3). 

Для оцінки значень коефіцієнтів дифузії D 
іонів літію за ван-дер-ваальсовими просторами 
Вi2Se2,65S0,35, вимірювалась частотна залежність 
електрохімічного імпедансу двоелектродної ко-
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мірки LixBi2Se2,65S0,35/1MLiBF4 в γ-бутіролак-
тоні/Li в області 10-2-100 Гц при х=0,8 і 4,2 [7,8]. 

Одержані імпедансні дані, оброблялись в 
кординатах Re(Z) – ω–1/2 для визначення коефі-
цієнта Варбурга Aω, де Re(Z) – дійсна частина 
імпедансу, ω=2πf – кутова частота. Виходячи із 
Аω оцінювалось значення коефіцієнтів хімічної 
дифузії [9]. 

Одержана залежність Re(Z) – ω–1/2 для х=4,2 
наведена на рис.4. Вирахувані значення DLi+ 

дорівнюють 5,39⋅10-13 см2/с при х=0,8 і 6,1⋅10-15 
см2/с при х=4,2 – не типові значення для шару-
ватих халькогенідів. Так, наприклад, DLi+для 
TiS2 при х=0,32 складає 4,1.10-9 см2/с [10,11]. Таке 
значне зменшення коефіцієнтів дифузії літію у 
катоді із Вi2Se2,65S0,35 найбільш ймовірно може 
бути викликане осіданням атомів сірки між ша-
рами. 

Висновки 
Позитивні тенденції термодинаміки інтерка-

ляції літієм Вi2Se2,65S0,35: збільшення абсолютного 
значення зміни вільної енергії Гібса в усій об-
ласті, в порівнянні з Bi2Se3, та широка область 
впорядкування – нейтралізується кінетичними 
ускладненнями процесу літій-іонного впрова-
дження (малі значення коефіцієнтів дифузії). Це 
не дозволяє значно покращити розрядну криву 
досліджуваного матеріалу у порівнянні з розря-
дом Bi2Se3 із шаруватою кристалічною струк-
турою. 
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ДИФУЗІЯ  Ag  У  МОНОКРИСТАЛІЧНОМУ  CdSb 

В інтервалі температур 478÷708 К методом мічених атомів досліджена дифузія Ag в CdSb. 
Встановлено, що дифузійний профіль складається з двох ділянок, яким відповідають різні значен-
ня коефіцієнтів дифузії і поверхневої концентрації домішкових атомів. Визначені параметри і 
основні механізми дифузії. 

In the temperature range from 478 to 708 K the diffusion of Ag in CdSb was studied by the tagged 
atoms method. It is established the diffusion profile consist of two plots which correspond to different 
meaning of the diffusion coefficient and surface concentration. Principal parameters and mechanisms 
of the diffusion have been obtained. 

Вступ 
Згідно з [1,2] CdSb є анізотропною напівпро-

відниковою сполукою, на основі якої можна виго-
товляти вихрові термоелементи, детектори ІЧ-
випромінювання і світлофільтри. 

У зв'язку з існуючими труднощами в техно-
логії одержання досконалих кристалів, обумов-
леними утворенням метастабільних фаз, деякі 
фізичні і фізико-хімічні властивості CdSb зали-
шились слабо вивченими. Надзвичайно мало 
робіт присвячено вирішенню проблеми дифузії 
домішок в CdSb. Так, в [3] знайдено, що дифу-
зія Fe в кристалах CdSb описується рівнянням 
D=1,3⋅106exp(–0,74/kT). В [4,5] досліджена само-
дифузія Cd і Sb в CdSb і встановлено, що в об-
ласті температур нижче 623 К DSb<<DCd. Анізо-
тропія дифузії не досліджувалась зовсім. 

Методика експерименту 
У даній роботі методом мічених атомів дослі-

джена дифузія срібла в монокристалічному CdSb 
в інтервалі температур 478÷708 К з урахуванням 
особливостей будови кристалічної гратки і ані-
зотропії фізичних властивостей CdSb. З метою 
дослідження анізотропії дифузії Ag в CdSb ізотоп 
Ag110 наносили на одну з граней [100], [010], [001] 
орієнтованих зразків, поверхня яких попередньо 
оброблялась методами механічного полірування і 
хімічного травлення. Дифузійний відпал зразків 
проводили в евакуйованих ампулах, виготовлених 
з тугоплавкого скла. Час відпалу, в залежності 
від температури, вибирали в межах 80-255 год, 
що забезпечувало проникнення Ag на глибину 
до 300-600 мкм. 

Результати експерименту 
Результати проведених досліджень показали, 

що дифузія Ag в CdSb має складний характер. 
Було встановлено, що глибина міграції атомів Ag 
залежить не тільки від температури і часу відпалу, 
але також від тиску парів Cd і напрямку дифузії. 
Дифузійні профілі складаються з двох ділянок: 
приповерхневої (І) і об'ємної (ІІ), кожна з яких 
може бути апроксимована erfc-функцією. На рис.1 
показана форма дифузійного профілю Ag в CdSb 
вздовж кристалографічної осі [100]. Визначені 
методом накладання стандартної кривої значення 
коефіцієнтів дифузії Dii і поверхневої концен-
трації домішкових атомів N0 для ділянок профілю 
І і ІІ помітно відрізняються. Дифузійний відпал 
зразків за присутності в ампулі ~0,1 мг чистого 
Cd приводить до зменшення ділянки І. 

На рис.2 приведені температурні залежності 
коефіцієнтів дифузії D11, D22 і D33, визначені для 
ділянок І (криві 4, 5, 6) і ІІ (криві 1, 2, 3) дифу-
зійних профілів. З рис.2 видно, що ці залежності 
не однакові. У випадку приповерхневої ділянки І 
залежності коефіцієнтів дифузії від температури 
в координатах lgD–103/T мають форму прямої 
лінії і можуть бути описані рівнянням типу D= 
=D0exp(–E/kT). Температурні залежності коефіці-
єнтів дифузії, визначені для об'ємної ділянки ди-
фузійних профілів, в області температур 593±20 К 
мають різкий злам і можуть бути виражені аналі-
тично у вигляді суми двох експоненційних до-
данків D=D01exp(–E1/kT)+D02exp(–E2/kT). Визна-
чені з експерименту значення коефіцієнтів D0i і 
енергії активації Ei наведені в таблиці 1. 
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Рис.1. Розподіл срібла в CdSb вздовж [100] при тем-
пературі відпалу 595 К. 
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Рис.2. Температурні залежності коефіцієнта дифузії 
срібла в CdSb, визначені для напрямків [100] (1, 4), 
[010] (2, 6) і [001] (3, 5) ділянок І (4-6), ІІ (1-3). 

Обговорення результатів 
Наявність на концентраційних кривих при-

поверхневої ділянки І з більш високими значен-
нями N0 і порівняно невеликими значеннями 
параметрів D0 і E, свідчить про те, що в цій облас-
ті внаслідок випаровування Cd з поверхні [6, 7] 
утворюється більш висока, ніж в об'ємі, концен-
трація вакансій, з якими взаємодіють атоми Ag. 

Різкий злам на графіках, що характеризують 
температурну залежність коефіцієнтів дифузії 
Ag в CdSb в об'ємній частині зразків, дозволяє 
припустити, що в області температур нижче 
~593 К домінуючий механізм дифузії – міжвуз-
ловинний, у той час як в області температур вище 
593 К більш помітну роль у дифузійному про-

цесі починає відігравати вакансійний механізм. 
Більш виражено вакансійний механізм дифузії 
спостерігається у напрямку [100], для якого E1= 
=1,466 еВ. Дифузії по вакансіях сприяє близькість 
значень ковалентних радіусів і електронної спо-
рідненості атомів Cd і Ag, у результаті чого атоми 
Ag можуть займати нормальні положення у вуз-
лах підрешітки Cd, утворюючи тверді розчини 
заміщення. 

З наведених у таблиці 1 і на рис.2 даних видно, 
що анізотропія дифузії існує як у приповерхневій 
області зразків, так і в об'ємній їх частині. У при-
поверхневій області анізотропія дифузії спостері-
гається в усьому інтервалі температур 478÷708 К, 
а в об'ємній частині – лише в області високих 
температур (Т>593 К). У першому випадку анізо-
торопія дифузії з температурою майже не зміню-
ється і має місце нерівність [ ] [ ] [ ]010

І
001
І

100
І DDD >> . 

У другому випадку, із збільшенням температури 
вище 593 К, анізотропія дифузії починає швидко 
зростати, а співвідношення між коефіцієнтами 
дифузії можна зобразити нерівністю [ ] >100

ПD  
[ ] [ ]001

П
010
П DD >> . 
Як можна побачити з наведених даних, обидва 

розглянуті випадки характеризуються найбіль-
шою швидкістю дифузії Ag вздовж вісі [100], 
тобто в напрямку, перпендикулярному площині 
спайності кристалів CdSb. 

Причина анізотропії, що спостерігається нами, 
криється у будові кристалічної гратки CdSb. Згід-
но з [8,9], гратка CdSb складається з шаруватих 
ковалентних структур, слабко зв'язаних між со-
бою в напрямку [100]. Невелика енергія зв'язку 
між шарами і, відповідно, більш висока амплі-
туда теплових коливань атомів вздовж напрямку 
[100] забезпечують порівняно більш високу імо-
вірність переходу атомів домішки у цьому на-
прямку з одного рівноважного положення (вузла) 
в інше. Наявність більш сильного зв'язку між 
атомами у площині ковалентно зв'язаних шарів 
приводить до зменшення швидкості дифузії у 
напрямках [010] і [001]. 

Відсутність анізотропії дифузії в області тем-
ператур нижче 593 К обумовлена тим, що тут 
основним механізмом дифузії є міжвузловинний, 
який характеризується майже однаковими для 
різних напрямків дифузії параметрами D02 і E2. 
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Таблиця 1. Значення дифузійних параметрів D0 [см2/с] і Е [еВ]. 
Напрям 
дифузії Ділянка І (T=478÷708 К) Ділянка ІІ (Т>593 К) Ділянка ІІ (Т<593 К) 

 D0 Е  D01 E1 D02 E2 

[100] 8,92⋅10-3 0,961 5,63⋅102 1,466 2,24⋅10-6 0,467 
[010] 1,56⋅10-3 0,961 1,78 1,168 3,55⋅10-6 0,49 
[001] 3,16⋅10-3 0,961 7,08⋅10-4 0,754 5,01⋅10-6 0,49 

 
Висновки 
Методом мічених атомів досліджена дифузія 

срібла e монокристалічному CdSb в інтервалі тем-
ператур 478÷708 К. 

Встановлено, що глибина міграції атомів Ag 
залежить не тільки від температури і часу від-
палу, але також від тиску пари Cd і напрямку 
дифузії. Концентраційний профіль розпадається 
на дві ділянки – приповерхневу і об'ємну. 

Приповерхнева ділянка утворюється внаслідок 
взаємодії атомів срібла з вакансіями, які вини-
кають при випаровуванні Cd з поверхні зразків. 
В об'ємній області зразка при Т<593 К доміну-
ючим механізмом дифузії є міжвузловинний, а 
при Т>593 К – вакансійний. 

Найбільша швидкість дифузії Ag в CdSb спо-
стерігається вздовж осі [100] в об'ємній області 
зразка при температурах вище 593 К. 
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СКЛАДЕНИЙ  АНІЗОТРОПНИЙ  ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ 
ХОЛОДИЛЬНИК 

Показано, що теплова взаємодія окремих холодильників складеного анізотропного холодильника 
призводить до підсилення ефекту охолодження: мінімальна температура при цьому зменшується. 

It has been shown that thermal interaction of separate coolers of composite anisotropic refrigerator 
leads to the cooling effect amplification because the minimal temperature is decreased. 

В роботі [1] було показано, що теплова взаємо-
дія гілок холодильника Пельтьє при їх ідеальному 
тепловому контакті боковими гранями призводить 
до підсилення ефекту охолодження. Це поясню-
ється тим, що зменшуються втрати тепла через 
бокові грані гілок. Аналогічна ситуація може мати 
місце при тепловому контакті бокових граней 
двох анізотропних термоелектричних холодиль-
ників (АТХ), які працюють на поперечному ефекті 
Пельтьє. 

Нехай маємо систему, що складається з двох 
АТХ, 1 і 2 (рис.1). Вважатимемо, що матеріали 
АТХ термоелектрично анізотропні (анізотропні 
лише за термоерс), з не залежними від темпера-
тури і координат кінетичними коефіцієнтами. 
Тоді, вважаючи температуру вздовж поперечного 
перетину складеного АТХ (рис.1) двовимірною, 
запишемо рівняння теплопровідності у вигляді  
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Умова (2) означає ізотермічний контакт нижніх 

граней АТХ1 і АТХ2 з термостатом при темпе-

ратурі T0, (3) – адіабатичну ізоляцію зовнішніх 
бокових граней холодильників. Умова (4) – це не-
перервність теплового потоку на границі z=0, яка 
означає, що має місце ідеальний тепловий контакт 
і, разом з тим, електричний контакт відсутній. 
Уздовж границі температура також неперервна 
(умова (5)). 

Холодопродуктивність даної системи складає 
величину 
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нормальні до поверхні y=h складові густини теп-
лових потоків у точках (h,z), )1(

12α  і )2(
12α  – попе-

речні термоерс матеріалів 1 і 2. Максимальний 
перепад температури буде в режимі нульової 
холодопродуктивності. При Qh=0 матимемо 
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Рис.1. Принципова схема складеного анізотропно-
го термоелектричного холодильника. 
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Представимо Ui(y,z) розкладом в ряд Фур'є за си-
нусами 
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де fin(z) – коефіцієнти розкладу, до знаходження 
яких і зводиться подальша робота. Підставимо 
(9) в (8), отримаємо  
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Отже ряд Фур'є (9) матиме місце, якщо δn задо-
вольнятиме рівнянню (12), в якому коефіцієнт 
при δn зліва постійний, тобто не залежить від 
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За цієї умови рівняння (12) набуде вигляду  
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Це трансцендентне рівняння, розв'язки якого для 
різних βh можна знайти, наприклад, в [3]. 
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де Ain, Bin – постійні інтегрування, які знайдемо 
з граничних умов:  
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Подамо температуру в точці (h,0) у вигляді 
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З останнього виразу бачимо, що температура 
в точці (h,0) визначається також і сумою, що зу-
мовлено різницею γ2-γ1. Запишемо вираз для цієї 
різниці за умови, що АТХ1 і АТХ2 ввімкнені по-
слідовно, тобто сила струму, яка протікає через 
них, одна і та сама 
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iZ ρκα= , I – сила струму. При одер-
жанні виразу для  γ2-γ1 використано співвідно-
шення (13). Отже, бачимо, що різниця (15) може 
бути і додатною і від'ємною в залежності від 
співвідношення між Z1 і Z2. 

Подальший аналіз зробимо так, як в [1]. При-
пустимо спочатку, що сума в (14) дорівнює нулю. 
Тоді 
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Ясно, що якщо відкинута в (14) сума буде 
від'ємною, то це призведе до ще більшого зни-
ження температури. Тобто має місце підсилення 
ефекту охолодження. Причому це підсилення 
може бути досить суттєвим.  
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ЛІМІТУВАННЯ ІНТЕРКАЛАТНИХ ПРОЦЕСІВ 
ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ КОНДЕНСАТОРІВ  
З ПОДВІЙНИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ШАРОМ 

На прикладі конденсаторів – активований вуглець |КОН| активований вуглець та з електро-
дами із шаруватого напівпровідника TiS2, запропоновано метод підбору матеріалів для ство-
рення конденсаторів з подвійним електричним шаром, шляхом визначення лімітування інтер-
каляційних процесів у міжфазній границі електрод-електроліт на основі аналізу провідності на 
змінному струмі у діапазоні частот від 0,01 Гц до 105 Гц. 

Method of materials selection for double electric layer capacitors creation has been proposed on 
the example of the ‘active carbon |КОН| active carbon' capacitor with electrodes consisting of TiS2 
layered semiconductor. This method is based on the determination of intercalation processes limits on 
the electrode-electrolyte interface by a.c. conductivity analysis in the range from 0,01Hz to 105 Hz. 

Вступ 
Ефект поляризації об'ємного заряду на міжфаз-

ній границі електрод-електроліт лежить в основі 
принципу роботи, створених останнім часом, 
систем, названих суперконденсаторами [1]. Між-
фазна границя електрод-електроліт – це контакт 
середовищ, що мають принципово різний харак-
тер провідності (електронну та іонну) і різний 
агрегатний стан (твердий і рідкий). Тому вона 
володіє цілим рядом специфічних особливостей. 
Однією з них є виникнення подвійного електрич-
ного шару, що формується зарядами протилеж-
ного знаку на границі двох контактуючих фаз. 
Заряд на обкладках подвійного електричного 
шару (ПЕШ) може бути зосереджений безпосе-
редньо на поверхні (металу) або розподілений 
дифузійним способом у приповерхневій області 
(напівпровідник). У напівпровіднику заряд у при-
поверхневій області формується в результаті 
перерозподілу там електронів і дірок, а в розчині 
електроліту – іонів, що утворюють так звану іонну 
обкладку подвійного шару [2]. З умови електро-
нейтральності випливає, що в рівноважних умо-
вах абсолютні величини зарядів на обох обклад-
ках ПЕШ рівні один одному. 

Явище поляризації об'ємного заряду можна 
охарактеризувати як захоплення заряджених но-
сіїв, що відбувається на міжфазній границі внаслі-
док неможливості їхнього вільного розряду. Тому 
при накладенні зовнішньої напруги на обклад-
ках шарів будуть концентруватися заряди проти-
лежного знаку. Але для практичного використання 

такого зарядженого шару в суперконденсаторах 
необхідно створити умови, що забезпечили б 
надійне просторове розмежування цих зарядів. 
Такою умовою є ідеальна поляризованість елек-
троду, тобто необхідність того, щоб при поляри-
зації його на ньому не протікали електрохімічні 
реакції, пов'язані з масопереносом – фарадеївсь-
ким процесом. У такий спосіб при пошуку нових 
матеріалів для створення електродів суперкон-
денсаторів необхідно вибирати умови, де немає 
процесу інтеркалювання. Одним із способів ви-
значення наявності інтеркаляційних процесів на 
міжфазній границі електрод-електроліт може бути 
використаний метод імпедансної спектроскопії, 
застосований для широкого діапазону частот [3,4]. 
На підставі цих вимірів одержують, крім провід-
ності на змінному струмі, інформацію про елек-
тродну ємність і про внесок електронної провід-
ності. Отримані в експериментах дані обробля-
ються шляхом їхнього представлення на ком-
плексній площині в координатах уявна частина – 
Z", дійсна частина – Z'. Цей спосіб був використа-
ний при пошуку умов лімітування інтеркаляцій-
них процесів при створенні конденсаторів зверх-
великої ємності з ПЕШ. 

Експериментальні результати і їх обгово-
рення 

Дослідження проводилися на зразках акопи-
чувальних конденсаторів у вигляді одиничних 
елементів, які складаються з корпусу, кришки і 
ущільнюючої прокладки, що утворюють герме- 
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тичну конструкцію. У ній містилися два елек-
троди, розділені сепаратором, просоченим роз-
чином електроліту. Кришка і корпус, розділені 
ізоляційним ущільнювальним кільцем, викорис-
товувалися як колектори струму. У якості елек-
тродів використовувалися шаруваті кристали, 
наприклад, TiS2 і активовані вуглецеві матеріали, 
що володіють великою питомою поверхнею та 
хімічною і електрохімічною індиферентністю до 
застосовуваних розчинів електролітів і високою 
електропровідністю. Використовувані електроліти 
були із групи органічних розчинів перхлоратів 
літію (для дисульфіду титану), чи водного гідро-
ксиду калію (для вуглецю), електропровідність 
яких висока. Робоча напруга таких конденсаторів 
обмежується напругою розкладання розчинника. 
Оптимальна концентрація електроліту залежала 
від його виду. Для запобігання короткого зами-
кання між електродами використовувався сепа-
ратор, що також не повинен створювати значного 

опору іонному струму в електроліті. Такими функ-
ціями задовільно володіє нетканий поліпропілен. 

Отримані результати для активованого вуглецю 
представлені на рис.1. Наявність прямих у ком-
плексній площині Z в даному разі свідчить про 
наявність в цієї електрохімічної системи послі-
довних ємностей. Це означає, що існують блоку-
ючи електроди, тобто відсутній процес інтеркаля-
ції і конденсатор наближається до ідеального. 

Різні нахили прямих у комплексній площині 
можуть бути пояснені неідеальною геометрію 
робочої поверхні електродів, тому послідовні 
ємності в еквівалентній схемі (рис.2) представ-
лені як елемент постійної фази ємнісного типу – 
СРЕ, який описується так [5] 

ZCPE = С–1 (jω)–n, 
де С – ємність, ω – кругова частота, n=1÷0,8 – 
експоненційний показник, що позначає фазове 
відхилення. 

Рис.1. Типові криві імпедансу в комплексній площині для конденсаторів – активований вуглець |КОН| активо-
ваний вуглець у діапазоні частот від 105 до 0,01 Гц (а), і у діапазоні частот від 105 до 100 Гц (б). 

R1 R2 R3 Ri

CРЕ1 CРЕ2 CРЕ3 СРЕi Ro

 
Рис.2. Еквівалентна схема конденсатора – активований вуглець |КОН| активований вуглець, яка моделює роз-
подільчий характер опору електродів. СРЕ1, СРЕ2, СРЕ3, … СРЕі – елемент постійної фази ємнісного типу 
електроду, R1, R2, R3, … Rі – опори електроду, R0 – опір струму втрат. 
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Рис.3. Типові діаграми Найквіста у діапазоні частот 
від 0,01 до 105 Гц для конденсаторів з електродами 
із шаруватого TiS2. 
На рис.3 представлені експериментальні криві 

для зразків конденсаторів з електродами із шару-
ватого дисульфіду титану. Для шаруватих крис-
талів, в яких протікають фарадеївські процеси 
інтеркалювання, границі розділу електрод-елек-
троліт в ідеалізованому випадку моделюється 
еквівалентною схемою Рендлса-Ершлера (рис.4). 
Видно, що на відміну від активованого вуглецю, 
експериментальні дані для дисульфіду титану в 
області великих частот цілком лягають на єдине 
півколо, а в області низьких частот переходять 
у похилу пряму. Така поведінка імпедансу кон-
денсаторів відповідає схемі заміщення, яка по-
казана на рис.4. Послідовно з активним опором 
електроліту Rел включений імпеданс робочого 
електроду. Струм, що проходить через електрод, 
розділяється на фарадеївську і нефарадеївську 
складові. Фарадеївська складова представлена 
відповідним активним опором Rф. Нефарадеїв-
ський струм зарядження зв'язаний з періодичною 
зміною кількості зарядів у подвійному електрич-
ному шарі при коливанні потенціалу. Струм за-
рядження проходить через коло незалежно від 
фарадеївського струму, тому ділянка кола з ємніс-
тю С включена паралельно опору Rф. Імпеданс 
робочого електроду також містить дифузійний 
імпеданс Варбурга W, якому відповідає лінійна 
ділянка у комплексній площині Z в області низь-
ких частот, і свідчить про сповільненість дифу-
зійних процесів. 

C

Rô

Råë

w
 

Рис.4. Еквівалентна схема границі розділу електрод-
електроліт для конденсаторів з електродами із ша-
руватого TiS2. Rел – опір електроліту, С – ємність 
подвійного електричного шару, Rф – фарадеївській 
опір; W – імпеданс Варбурга. 
 
Висновки 
Запропонований спосіб відбору електродних 

матеріалів для суперконденсаторів може прово-
дитися за такою схемою: 

а) в широкому діапазоні частот визначаються 
амплітудно-частотні характеристики границь 
розділу і отримані дані аналізуються на комплекс-
ній площині в координатах Z",Z'; 

б) вибираються матеріали, які не містять пів-
кіл, тобто в еквівалентних схемах таких систем 
нема паралельно включеного опору, або цей опір – 
дуже великий; 

в) серед прямих, що моделюються елементом 
постійної фази вибираються такі, які відповіда-
ють максимальному n. 
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ОЦІНКА  РОЗМІРІВ  ТА  ФОРМИ  КЛАСТЕРІВ  У  Hg1-xMnxSe 

Показано, що величина обмінного інтеграла J1 пари сусідів (атомів Mn) у першій координа-
ційній сфері і значення температур зламів ТС на залежностях 1/χMn=f(T) (при яких кластери різно-
го розміру переходять у парамагнітний стан) дозволяють оцінити розміри кластерів у зразках 
Hg1-xMnxSe. 

It has been shown that the exchange integral J1 value of neighboured pair (Mn atoms) in the first 
coordinate sphere and break temperature value TС at the 1/χMn=f(T) dependences (at which clasters of 
various size transform into paramagnetic state) allow to estimate the claster sizes in Hg1-xMnxSe samples. 

Вступ 
Автори роботи [1] в рамках високотемпера-

турного наближення (kБТ>>εA, де εA – енергія 
обмінної взаємодії між атомами, які володіють 
власними магнітними моментами) одержали та-
кий вираз для величини парамагнітної темпера-
тури Кюрі: 

x
k
Z

JSxSx
p

p
p 0

Б
)1(

3
2)( θ=+−=θ ∑ ,      (1) 

де Jp – інтеграл обмінної взаємодії для пари сусі-
дів, Zp – кількість катіонних станів у р-координа-
ційній сфері. Константа θ0 відповідає граничній 
величині θ(х) для гіпотетичного магнітного напів-
провідника з х=1 і структурою напівпровідників 
типу АІІВVI. 

Результати досліджень та їх обговорення 
Вираз (1) дозволяє визначити величину обмін-

ного інтеграла J1 пари сусідів у першій коорди-
наційній сфері (Z=12): 

)1(
32 0

Б

1

+⋅⋅
θ

⋅=⋅
SSZk

J
.              (2) 

Екстраполяція до нуля усереднених в області 
високих температур експериментальних залеж-
ностей 1/χMn=f(T), які зображені на рис.1 і опи-
суються законом Кюрі-Вейсса: 

θ−
=χ

T
C

Mn ,                         (3) 

де χMn – вклад у магнітну сприйнятливість χ 
кристала Hg1-xMnxSe 3d електронів атомів Mn, 
θ – парамагнітна температура Кюрі, С – постійна 
Кюрі), дає значення θ для кожного зразка. Отже, 

одержуємо залежність θ=f(х). Екстраполяція цієї 
залежності до х=1 дає θ0=–735 К. Підставляючи 
знайдене у такий спосіб значення θ0 у вираз (2), 
одержали значення обмінного інтеграла J1/kБ= 
= –10,5 К для Hg1-xMnxSe. 

Знання J1, на нашу думку, дає можливість оці-
нити розміри кластерів Mn-Se-Mn-Se. Кількість 
взаємодіючих пар атомів Mn (в "ядрі" кластера) 
можна визначити за формулою  

)1(2
3

1

Б

+
=

SSJ
Tk

N C
z ,                    (4) 

де ТС – температура, при якій кластери даного 
розміру переходять в парамагнітний стан, що 
проявляється у вигляді зламу при Т=ТС на залеж-
ності 1/χMn=f(T) (рис.1). Тоді кількість атомів Mn, 
що взаємодіють між собою в "ядрі" кластера буде  

Nя=Nz+1.                             (5) 
Це обумовлено тим, що загальна кількість ато-

мів Mn в "ядрі" кластера буде на одиницю більша 
порівняно з кількістю взаємодіючих пар, оскіль-
ки центральний атом "ядра" кластера входить у 
кожну із взаємодіючих пар першої координацій-
ної сфери. Чому саме ми говоримо про атоми Mn 
в "ядрі" кластера, тобто про найближчих сусідів 
в першій координаційній сфері? 

Справа в тому, що формулу (4), яку ми вико-
ристали в певному наближенні для "ядер" класте-
рів, дає теорія усередненого поля для сильно-маг-
нітних речовин. Остання передбачає, що розгля-
дуваний атом має Z найближчих сусідів і взаємо-
дія кожного з них з центральним атомом харак-
теризується величиною J, а для більш далеких су-
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сідів центрального атома J вважають рівним нулю 
[2]. А в [3] зазначається, що для кластерів енер-
гія обмінної взаємодії найбільша між найближчи-
ми сусідами (атомами Mn першої координаційної 
сфери – "ядра" кластера) і в декілька разів менша 
для сусідів, які розташовані за цими атомами. 

 
Рис.1. Залежність 1/χMn=f(T) для Hg1-xMnxSe крис-
талів: х=0,03 (1), 0,05 (2), 0,1 (3), 0,15 (4), 0,2 (5), 
0,25 (6), 0,32 (7), 0,385 (8). 

Таблиця 1. Параметри зразків Hg1-xMnxSe. 

х xρ θ, К µеф, µБ  ТС , К Nz 

0,01 0,01 0 
-35 

5,86 
6,69 110 2 

0,03 0,03 -6 
-45 

5,58 
6,39 117 2 

0,05 0,05 -30 
-90 

5,61 
6,35 171 3 

0,1 0,11 
-44 
-69 

-110 

5,14 
5,54 
6,03 

114 
152 

2 
3 

0,15 0,17 
-75 

-128 
-148 

5,09 
5,80 
5,98 

107 
192 

2 
3 

0,2 0,18 
-79 

-205 
-142 

5,17 
6,63 
6,08 

118 
195 

2 
3 

0,25 0,23 
-98 

-209 
-177 

5,08 
6,23 
5,98 

122 
182 

2 
3 
 

0,32 0,29 

-62 
-130 
-188 
-250 

4,28 
5,04 
5,54 
5,99 

114 
139 
184 

2 
2 
3 

0,385 0,38 

-38 
-145 
-245 
-373 

3,54 
4,63 
5,34 
6,03 

114 
159 
225 

2 
3 
4 

Отже, можливість визначення параметра J1 і 
одержання значень ТС для кластерів різних роз-
мірів із залежності 1/χMn=f(T) дозволяють оціни-
ти за формулою (4) розміри кластерів у зразках 
Hg1-xMnxSe (див. таблицю 1) та кількість атомів 
Mn в ядрі кластера за формулою (5). 

В таблиці 1: х – склад шихти, завантаженої в 
ампулу [4], xρ – склад, визначений методом гідро-
статичного зважування [4], θ – визначена для 
кожної прямолінійної ділянки (нахилу) на 1/χMn= 
=f(T) [4], µеф – ефективний магнітний момент 
атома Mn, який визначений з С=χMn⋅(T-θ) [4]. 

З рис.1 і таблиці 1 (в якій кількість наведених 
значень параметрів θ або µеф для певного х рівна 
кількості прямолінійних ділянок на 1/χMn=f(T)) 
видно, що для різних складів х "ядра" кластерів 
за величиною не дуже відрізняються (значення ТС 

для різних х близькі між собою), а зміна розмірів 
кластерів для різних складів х відбувається в ос-
новному на "периферії" кластерів, що виражається 
в значних відмінностях між величинами θ для 
різних х. 

Якщо величина θ для відповідної прямоліній-
ної ділянки залежності 1/χMn=f(T) більша за Т=ТС 

відповідного зламу, передуючого цій ділянці, то 
можна зробити деякі висновки про кількість ато-
мів Mn на "периферії" кластера, а значить, і про 
форму кластера (враховуючи, що їх вклад в енер-
гію обмінної взаємодії пропорційний різниці 
(|θ|-TС) [5], а обмінний інтеграл JNNN≤0,2J1 [3]). 
Ці міркування в деякому наближенні справедливі 
для високотемпературних прямолінійних ділянок 
1/χMn=f(T). А для низькотемпературних прямолі-
нійних ділянок 1/χMn=f(T) значення θ сильно спо-
творюються великим парамагнітним вкладом 
у χMn невзаємодіючих атомів Mn при низьких 
температурах, який приводить до сильного заги-
ну залежностей 1/χMn=f(T) вниз при зменшенні Т, 
а отже і до зменшення дійсних значень θ, які мо-
жуть стати навіть меншими TC (|θ|<TC), що не дає 
змоги проводити аналіз "периферії" кластера. 

Висновок 
Величина обмінного інтеграла J1 пари сусідів 

(атомів Mn) у першій координаційній сфері і 
значення температур зламів ТС на залежностях 
1/χMn=f(T) (при яких кластери різного розміру 
переходять у парамагнітний стан) дозволяють 
оцінити розміри кластерів у зразках Hg1-xMnxSe 
та кількість атомів Mn в "ядрі" кластера і на "пе-
риферії". 
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ЗАСТОСУВАННЯ  КОНЦЕПЦІЇ  ВІЛЬНОГО  ОБ'ЄМУ  ДО 
СКЛОПОДІБНИХ  ТЕЛУРИДІВ  КРЕМНІЮ 

За експериментальним значенням температурної залежності коефіцієнта теплового розши-
рення, температури склування та мікротвердості визначено частки флуктуаційного вільного 
об'єму, коефіцієнти Пуасона та молекулярної упаковки, стисливість, енергії утворення (захло-
пування) та об'єми мікропустот. Оцінено ступінь жорсткості сітки зв'язків у склі. 

On experimental values of temperature dependence of thermal expansion coefficient, glass transi-
tion temperature and microhardness the share of fluctuation free volume, coefficient of the Poisson 
and molecular packing, compressibility, energy of formation (slam) and volumes of microhollows are 
determined. The degree of a rigidity of a grid of connections of glass is appreciated.  

Вступ 
Для кристалічного стану, зважаючи на його 

геометричний порядок в розташуванні атомів на 
досить великих відстанях, вже створено ряд за-
довільних теоретичних моделей для описання тих 
чи інших властивостей. Аморфні матеріали не 
володіють такою упорядкованістю і зважаючи 
на суттєву залежність їх властивостей не лише 
від класу, але і від методу отримання, до цього 
часу ще не розроблено єдиної теорії аморфного 
стану, яка б дозволила задовільно описати всі вла-
стивості та прогнозувати їх зміну. Тому, з точки 
зору фундаментальної науки проблема структури 
аморфних тіл і стекол являється однією з основ-
них у фізиці твердого тіла [1]. 

Відомо, що однією з важливих структурних 
характеристик аморфних матеріалів, на відміну 
від їх кристалічних аналогів, являється існування 
в аморфному стані вільного об’єму (ВО), який 
входячи у склад атомних комплексів, визначає 
топологічні і композиційні характеристики амор-
фного стану [2]. 

Загальна концепція ВО, у застосуванні до опи-
сання властивостей рідкого стану, була розроблена 
Френкелем [3]. Зважаючи на подібність струк-
тури рідкого і аморфного станів, цю концепцію 
було адаптовано до описання властивостей аморф-
них полімерів [4], оксидних стекол [5] і аморфних 
металів [6]. 

Халькогенідні аморфні напівпровідники вже 
знайшли широке застосування в якості елемент-
ної бази мікроелектроніки. Однак, кількість пуб-
лікацій, у яких використовується концепція ВО 

для описання властивостей цих матеріалів, досить 
обмежена. В серії робіт Мельниченко, наприклад 
[7,8], застосовано концепцію ВО до описання 
властивостей аморфних сульфідів і селенідів. На-
ми показано її ефективність лише на прикладі 
аморфних телуридів галію [9]. Тому метою даної 
роботи являється встановлення кореляції між 
параметрами теорії ВО і концентраційними змі-
нами в структурі аморфних телуридів кремнію. 

Теоретичні співвідношення 
Одним із основних параметрів цієї концепції є 

величина відносної частки флуктуаційного ВО – 
fg, яку можна визначити за співвідношенням [5]: 

ggg Tff α∆=)1ln( ,               (1) 

де ∆α – скачок об'ємного коефіцієнту термічного 
розширення (КТР) при температурі склування Tg. 
Відповідно [5]: 
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де Eh – енергія утворення (ліквідації) мікропус-
тоти, k – постійна Больцмана, Vh – об'єм мікро-
пустоти (дірки), H – мікротвердість, χ – стисли-
вість, µ – коефіцієнт Пуасона, K – коефіцієнт 
молекулярного пакування (КМП), 1–K – відносна 
частка геометричного ВО. 

Припускаючи, що повна енергія сітки скла 
визначається лише енергією теплових коливань 
атомів, тобто без урахування енергій зв'язків, що 
об'єднують атоми (молекули) у тверде тіло, можна 
записати: 

gh kTE 3* = ,                         (7)  

H
kT

V g
h

3* = .                       (8) 

Експеримент 
В аморфний стан сплави з вмістом 10, 14,37, 

20 і 25 ат.% Si переводились методом спінінгу-
вання розплаву (Vохол~105-106 К/с) аналогічно [9]. 
Якість отримуваних стрічок, попередньо зтонче-
них хімічним травленням, контролювалась на 
електронографі ЭГ–100 М (зйомка на "прохо-
дження", U=60 кВ). Температура склування ви-
значалась методом диференціально-термічного 
аналізу (Vнагр=10 К/хв). Значенням Тg вважалось 
положення максимуму екзотермічного ефекту 
на температурній шкалі при структурній релак-
сації. За даними дилатометричних вимірювань 
(Q-Derivatograph системи F.Paulik, J.Paulik, 
L.Erdey) відносного видовження зразка в процесі 
нагрівання (Vнагр=5 К/хв) визначалась темпера-
турна залежність коефіцієнтів термічного розши-
рення. Мікротвердість визначалась за допомогою 
приладу ПМТ-3. Значення мікротвердості, отри-
мані на стрічках і на таблетках, у межах похибки 
експерименту однакові. 

Результати експерименту і обговорення 
Згідно [10], плавна зміна досліджуваних пара-

метрів, при зміні хімічного складу, свідчить про 
плавну зміну вмісту певних структурних елемен-
тів у склі. Оскільки за результатами дослідження 
структури та кінетики кристалізації аморфних 
сплавів системи SiхTe100-х [11] зроблено висновок 
про наявність у стеклах з х<20 ат.% Si мікрооб-
ластей з Те-подібною структурою, то можна вва-
жати, що всі розраховані величини (таблиця 1) 
для Si10Те90 та Si14,37Те85,63 є суперпозицією ха-
рактеристик Те-подібних областей і областей з 
тетраедричною координацією атомів. На складі 
Si20Те80 структура є хімічно впорядкованою сіт-
кою на основі тетраедричних структурних оди-

ниць SiТе4/1. 
Отже, весь досліджений концентраційний 

інтервал можна розділити на два з х<20 та х≥20 
ат.% Si. Розглянемо їх більш детально. Величина 
мікротвердості при збільшенні вмісту Sі понад 
10 ат.% зменшується, хоча згідно [10] мала б зрос-
тати, оскільки атоми Sі, зшиваючи ланцюжки Те, 
збільшують жорсткість сітки скла. Відповідно 
мала б збільшуватися й доля флуктуаційного ВО. 

При збільшенні жорсткості просторового кар-
касу енергія, необхідна для утворення (ліквідації) 
мікропустоти, збільшується. Відповідно об'єм 
мікропустот мав би зменшуватися згідно [5]. 

Така неоднозначна поведінка стає зрозумілою, 
якщо припустити, що добавлені атоми Sі не збіль-
шують розміри мікрообластей з тетраедричною 
координацією, а втілюються в Те-подібні області. 
Відбувається скорочення міжвузлових ділянок 
ланцюжків Те і збільшується кількість зшивок 
між атомами сусідніх ланцюжків. Хоч при цьому 
міжланцюжкова взаємодія зростає (Еh збільшу-
ється), це приводить до порушення взаємодії 
(топології) решти атомів в ланцюжках. Виникає 
додатковий конформаційний безпорядок (Vh зрос-
тає) і зменшується пружність халькогенідного 
каркасу (µ збільшується). Внаслідок цього Н, 
являючись величиною інтегральною, зменшуєть-
ся. При збільшенні міжланцюжкових зшивок, се-
редня відстань між сусідніми ланцюжками змен-
шується (наплив на лівому схилі другої коорди-
наційної сфери функції радіального розподілу 
атомної густини [11]), відповідно КМП зростає. 
Очевидно, що при проходженні таких процесів 
молекулярна рухливість деяких фрагментів струк-
тури збільшується, оскільки відбувається змен-
шення долі флуктуаційного ВО.  
Таблиця 1. Властивості і параметри концепції ВО cтекол 
системи Si–Te. 

ат.% Si 10 14,37 20 25 
fg⋅103 4,0250 3,2885 50,059 – 

H⋅10-8, Па 6,679 5,627 8,681 9,206 
Eh⋅1020, Дж 2,913 3,172 1,863 – 

Vh⋅1030, м3 43,606 56,361 21,456 – 

E*
h⋅1020, Дж 1,577 1,658 1,772 1,811 

V*
h⋅1030, м3 23,616 29,466 20,412 19,675

χ⋅102, ГПа-1 3,3370 3,3523 18,179 – 
µ 0,376 0,386 0,193 – 

KМП 0,8194 0,8257 0,6828 – 
H/Tg⋅107, Па/К 0,1753 0,1405 0,2028 0,2104
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Відношення Н/Тg менше визначеного у [5] ін-
тервалу для лінійних структур (0,2-0,4⋅107 Па/К). 
Поскільки зменшення Н/Тg характерно для сте-
кол, в яких відбувається збільшення ланцюжків 
і кільцевих утворень [5], можна припустити, що 
атоми Sі розподіляються в областях Те нерівно-
мірно. 

Структуру скла Si20Те80 визначають струк-
турні одиниці SiТе4/1 [11]. Відносно "рихлі" 
мікрообласті Те відсутні, тому Н збільшується, а 
Vh зменшується. Просторова сітка стає жорсткі-
шою і топологічно більш впорядкованою, тому 
доля флуктуаційного ВО зростає, а коефіцієнт 
Пуасона стає близьким до значень характерних 
для стекол, побудованих з просторово розгалуже-
них структурних одиниць. Наприклад, для плав-
леного кварцу µ=0,170 [5]. КМП рівний "універ-
сальному" значенню для аморфних полімерів – 
0,68 [4,5]. Зменшення Еh можна трактувати від-
сутністю "просторових утруднень" і, відповідно, 
меншою напруженістю просторового каркасу. 

В Si25Те75 з появою структурних одиниць 
SiТе4/2 [11] кількість зв'язків Sі–Те, порівняно з 
кількістю зв'язків Те–Те, зростає. Оскільки енер-
гія гетерополярного зв'язку завжди більша за 
напівсуму енергій відповідних гомополярних 
зв'язків, то збільшення мікротвердості очевидне. 
Значення Н/Тg для Si25Те75 не сильно відрізня-
ється від Н/Тg для Si20Те80, отже, загальний тип 
структури не змінюється. 

Провести дилатометричні вимірювання для 
зразків складом Si25Те75 до температур, вищих 
за Тg не вдалося, оскільки вони руйнувалися, роз-
тріскуючись з поверхні, вже при температурі ~330 
К. Така поведінка знаходить своє пояснення з 
точки зору концепції ВО. Оскільки при темпера-
турах поблизу Тg інтенсивно проходять релакса-
ційні процеси, пов'язані зі стабілізацією структу-
ри скла, флуктуаційні мікропустоти, виходячи 
на поверхню, анігілюють. Щільність матеріалу 
(густина) при цьому зростає, у КТР складова 
флуктуаційного ВО зникає і КТР зразка (поверх-
невого шару) зменшується. Центральна ж частина 
зразка зрелаксувати за даних умов вимірювань 
не встигає. Зменшення геометричних розмірів 
таблетки Si25Те75 до 1×1×10 мм позитивного ре-
зультату не дало, хоча руйнування зразків від-
бувалось вже при температурі на 10-15° вищій. 

Висновки 
На основі наших досліджень можна прогно-

зувати збільшення долі флуктуаційного ВО для 
Si25Те75. 

Враховуючи відсутність потреби у складній 
експериментальній техніці і проведення великої 
кількості числових розрахунків, а також добре 
узгодженням зроблених висновків з результатами 
прямих досліджень структури – концепція ВО 
цілком придатна до описання концентраційних 
змін в структурі аморфних халькогенідів. 
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ТИПИ  ОДНОМІРНОГО  РОЗПОДІЛУ  ЗАРЯДУ   
У  ВЛАСНОМУ  НАПІВПРОВІДНИКУ 

Проаналізовано всі можливі типи одномірного розподілу вільного заряду у власному неви-
родженому напівпровіднику. 

All possible types of one-dimensional distribution of free charge in intrinsic nondegenerated semi-
conductor have been analyzed.  

Як відомо, малість концентрації вільних носіїв 
заряду в напівпровідниках спричиняє не тільки 
можливість її значної зміни в залежності від зов-
нішнього оточення, але й макроскопічний харак-
тер можливої неоднорідності їх розподілу. Ці 
взаємопов'язані питання розглядалися ще на по-
чатку розвитку сучасної теорії напівпровідників 
[1], ввійшли в монографії (ефект поля, контактні 
явища) [2] і застосовуються на практиці (МДН-
структури, гетероструктури) [3]. Разом з тим 
основна увага приділяється достатньо товстим 
(порівняно з довжиною неоднорідності) домішко-
вим напівпровідникам. Власні напівпровідники 
з товщиною порядка дебаївської довжини екрану-
вання розглядалися в [4-6]. Проте для цих робіт 
характерні як розгляд лише деяких конкретних 
випадків, так і занадто формальне подання точ-
них відповідей у вигляді різних складних мате-
матичних виразів. Неминуче виникають питання 
як стосовно поведінки знайдених розв'язків, так 
і відносно ситуації для інших випадків. Між тим 
у своїй загальній постановці задача про розпо-
діл вільного заряду у власному невиродженому 
напівпровіднику проста, допускає повний фізично 
ясний якісний аналіз. Звернути на це увагу і є 
основною метою даної роботи.  

Розглянемо пластину власного напівпровід-
ника (так, що всі характеристики змінюються 
лише вздовж її товщини – вісі Ox) в стані термо-
динамічної рівноваги із оточенням, яке не пору-
шує одновимірності системи. Допускається обмін 
електронами між напівпровідником і контактую-
чими з ним тілами, проте розглядаються лише 
такі ситуації, коли немає проходження струму. 
Вільний заряд у напівпровіднику перебуває у ста-
ні квазічастинок – електронів провідності і дірок, 

для концентрацій яких n(x) і p(x) у випадку влас-
ного невиродженого напівпровідника маємо [2]: 

)()(
00 )(,)( xx enxpenxn ψ−ψ == ,       (1) 

kT
xex )()( ϕ+µ∆

≡ψ ,                 (2) 

де n0 – концентрація електронів провідності 
(дірок) в однорідному стані ізольованого незаря-
дженого напівпровідника, ∆µ – зміна хімічного 
потенціалу системи квазічастинок порівняно з 
цим станом, е – абсолютна величина заряду елек-
трона, ϕ(x) – електростатичний потенціал, k – 
постійна Больцмана, T – температура. Отже, роз-
поділи заряду, електричного поля, потенціалу у 
напівпровіднику виражаються через ψ(х). Без-
розмірна функція ψ(х) визначається із рівняння 
Максвела для електростатичного потенціалу 
ϕ"(x)=–ρ(x)/(εε0) (ρ(x) – густина вільних зарядів, 
ε – діелектрична постійна напівпровідника, ε0 – 
діелектрична стала), яка при врахуванні (1), (2) 
така: 

))(sh()( ξψ=ξψ ′′ ,                    (3) 
де ξ=x/lD – безрозмірна координата, а дебаївська 
довжина екранування lD=(εε0kT/2e2n0)1/2. Зрозу-
міло, що знаходження ψ(х) потребує врахування 
граничних умов для ϕ(x), а також інших додатко-
вих умов, що визначають ∆µ. Однак для цілей 
даної роботи достатньо проаналізувати загальний 
розв'язок рівняння (3), кожен же фізично конкрет-
ний вираз для ψ(х) фіксується певними значен-
нями констант інтегрування. 

Диференціальне рівняння (3) належить до 
типу f"(x)=F[f(x)] –аналіз і спосіб інтегрування 
якого описані в математичних довідниках [8] і 
монографіях [7]. Найбільш простий і прозорий, з 
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фізичної точки зору, підхід полягає в тому, щоб 
розглядати рівняння (3) як таке, що описує одно-
мірний рух механічної частинки в потенціальному 
полі [9]. Тоді (3) – рівняння для "зміщення" ψ 
механічної частинки маси m=1 в залежності від 
"часу" ξ при одномірному русі в полі U, і має 
вигляд ψ= –ch(ψ)+ const (надалі const=1). Як ві-
домо, така задача допускає як повний якісний 
аналіз, так і інтегрування в загальному вигляді [8]. 
При цьому слід виходити відразу із першого інте-
гралу – рівняння, що виражає закон збереження 
"енергії" W: 

W=+ξψ−
ξψ′ 1))(ch(

2
)(2

.           (4) 

Другою і останньою константою інтегрування є 
довільна постійна ξ0, що входить у розв'язки (4) у 
вигляді ψ(ξ–ξ0). Надалі ми розглядатимемо лише 
один з таких розв'язків, вибираючи його як най-
більш симетричного і адекватного ситуації. 

Дамо якісний аналіз розв'язків рівняння (3), 
використовуючи (4) разом із звичними за такого 
розгляду рисунками, що зображають хід U(ψ) 
(рис.1), а також фазові траєкторії (4) (рис.2) [9]. 

З рис.1 випливає, що існують три основні типи 
"руху": (+) – проходження над потенціальним 
горбом (W>0), (0) – рух на рівні вершини горба 
(W=0), (–) – відбивання від горба (W<0). 

При W>0 маємо монотонне зростання ψ від 
–∞ до +∞ – )(ξψ+ ; існує також розв'язок, що від-
повідає зміні знаку "часу" ξ і описує обернену 
монотонну зміну ψ від +∞ до –∞ – ≡ξψ −

+ )()(  
≡ )( ξ−ψ+ . На рис.1-3 ці розв'язки зображені від-
повідно суцільними та пунктирними лініями (як і 
для двох інших типів). Використовуючи симетрію 
потенціалу (U(ψ)=U(–ψ)), легко показати, що 
при фіксації розв'язку умовою 0)0( =ψ+  отри-
муємо =ξ−ψ+ )( )(ξψ− + , тобто )(ξψ+  – непар-

на функція і =ξψ −
+ )()( )(ξψ− + . 

Зауважимо, що зміна ψ від –∞ до +∞ відбува-
ється на скінченому інтервалі "часу" ξ величина 
якого монотонно зростає від нуля при W=+∞ до 
нескінченності при W=+0. Причина цього в тому, 
що "сила" sh(ψ) і відповідно "швидкість" ψ′ екс-
поненційно зростають з "відстанню", так що рух 
в околі |ψ|=∞ відбувається за скінчений проміжок 
часу; із зменшенням W – зростає до нескінченнос-
ті час руху в області вершини горба. Вищевказа-
ний нефізичний результат ліквідується враху-

ванням виродження. Тоді n(x), p(x), а отже й ρ(x) 
замінюються на обмежені функції так, що зна-
чення |ψ|=∞ досягаються при |ξ|=∞. Сказане, од-
нак, не означає недостовірності чи недоцільності 
використання (1)-(3). По-перше, якщо |ψ|*– гра-
ничне значення невиродженості напівпровідника, 
то кожен конкретний розподіл вільного заряду 
у напівпровіднику товщиною l правильно опи-
сується певною ділянкою, довжиною l, якогось із 
розв'язків (3) на якій |ψ|<|ψ|*. Коли ж такої ділянки 
не існує, то це означає, що реалізація у напівпро-
віднику даного розв'язку неможлива без порушен-
ня його невиродженості. По-друге, із зменшенням 
n0 до нуля, |ψ|* збільшується до нескінченності 
так, що для низьких температур чи напівпровід-
ників із широкою забороненою зоною формули 
(1)-(3) справедливі в широкій області значень ψ. 

Рис.1. "Потенціальна енергія" і різні типи "руху". 

Рис.2. Фазові траєкторії. 
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Зроблені нами, зауваження в рівній мірі стосу-
ються і двох інших типів розв'язків з W=0 і W<0, 
де також нескінченно великі значення |ψ| дося-
гаються при скінчених ξ. 

При W=0 існує розв'язок, що описує монотонне 
наближення із –∞ до вершини горба (ψ=0) із зу-
пинкою в ній – )(0 ξψ L .Зміна знаку "часу" дає ще 

розв'язок ≡ξψ − )()(
0L )(0 ξ−ψ L  із оберненою змі-

ною ψ. Крім того можливі аналогічні наближення 
(вже з ψ=+∞) і відхід справа від вершини горба – 

)(0 ξψ R  і ≡ξψ − )()(
0R )(0 ξ−ψ R . Характерною 

ознакою цього випадку є асимптотичний "рух" 
в околі ψ=0. Тому фіксація розв'язків повинна 
проводитись із умов )(,0 ξψ LR =const≠0 – єдиний 

визначений варіант полягає у виборі −∞=ψ )0(0L  
і +∞=ψ )0(0R . Тоді )(,0 ξψ LR будуть визначені на 

відрізку 0<ξ<+∞, а обернені в "часі" )()(
,0 ξψ −
LR  – 

на відрізку –∞<ξ<0. Врахування симетрії потен-
ціалу дає =ξψ )(0L )(0 ξψ− R . Фазові траєкторії 
розв'язків об'єднуються в дві криві ψ′=±2sh(ψ/2), 
які проходять через особливу точку (ψ=0, ψ′=0) 
типу "сідло" – сепаратриси, що розділяють між 
собою сімейства фазових траєкторій з W>0 і W<0 
і є асимптотами для них. 

Рис.3. Три типи розвязків. 

При W<0 відбивання від горба зліва описуєть-
ся функцією, яка спочатку монотонно зростає від 
ψ=–∞ до деякого ψ, а потім монотонно спадає в 
зворотному порядку – )(ξψ−L . Очевидно, що 
зміна знаку "часу" дає фактично той же "рух", 
адже при фіксації розв'язку умовою 0)( =ξψ′−L  
отримуємо =ξ−ψ− )(L )(ξψ−L . При такій же фік-
сації розв'язку, що описує відбивання від горба 
справа отримуємо аналогічну парну функцію 

)(ξψ −R . Симетрія потенціалу дає =ξ−ψ − )(L  
= )(ξψ− −R . Скінчений інтервал "часу руху" у 
цьому випадку монотонно спадає від нескінчен-
ності при W=–0 до нуля при W=–∞. Характер-
ною особливістю цього типу розв'язків є те, що 
напруженість електричного поля зображається 
непарною функцією, обумовлюючи тим самим 
можливість повного екранування, відсутню для 
двох попередніх типів. 

На рис.3 схематично зображені вищерозглянуті 
типи розв'язків із врахуванням точних значень 
точок екстремумів і точок перегину, що випли-
вають з (3). 
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ДО  ПИТАННЯ  ПРО  УТВОРЕННЯ  ФУЛЕРЕНІВ.  
МІЦЕЛЯРНА  МОДЕЛЬ 

Інститут імпульсних процесів і технологій, Миколаїв 

Розглянуто імовірний механізм утворення гігантських молекул вуглецю – фулеренів. Для цього 
використано представлення про амфифіли – молекули-палички з дипольною частиною на одному 
кінці й вуглеводневим кластером – на іншому кінці. 

The probable mechanism of formation of huge molecules – fullerenes is considered. For this pur-
pose are used submission about amphyfilles – molecules-rods, with dipole by part on one end and 
coalhydrogen claster – on the other end. 

Якщо розглянути матерію в загальному фізич-
ному розумінні 20-го сторіччя, то можна знайти 
різні рівні ієрархії. Причина загальності ієрар-
хічного принципу організації складних систем з 
погляду кібернетики [1] порозумівається у такий 
спосіб: ускладнюючи організацію фізичного світу, 
природа діє по методу проб і помилок. Ті самі 
елементи відтворюються нею в багатьох екзем-
плярах, що, однак, не цілком тотожні оригіналу, 
а відрізняються від нього наявністю невеликих 
випадкових варіацій. Ці екземпляри служать 
надалі матеріалом для природного добору. 

Складні системи можуть складатися з вели-
чезної кількості таких елементів. Намагаючись 
реалізувати найбільш ефективний, з погляду 
функціональності системи, спосіб сполуки еле-
ментів природа може піти методом простого 
перебору всіх можливих варіантів. Але це не 
самий оптимальний спосіб. Швидше за все, про-
цес йде іншим шляхом. 

Якщо система розуміє, що який-небудь зв'язок, 
установлений випадково між двома і більш еле-
ментами, є винятково доцільним, система може 
закріпити її у вигляді стійкого утворення і більш 
не трансформувати. Це, природно, зменшує число 
варіантів перебору. 

Тепер система може вбудовувати такі утво-
рення як одиничні елементи, і їх можна розгля-
дати, не турбуючись про їх складну внутрішню 
структуру, а враховувати лише функціональність. 
Отже, формується перша ступінь ієрархії. Зро-
зуміло, що подібний процес може відбуватися і 
далі, причому число варіантів перебору буде 
неухильно падати, і система все-таки прийде до 
оптимальної структури, якій вона з малою част-

кою імовірності змогла б досягти без викорис-
тання принципу закріплення найбільш енерге-
тично вігдних зв'язків між елементами. 

Розглянемо розчин низькомолекулярних речо-
вин, молекули яких мають вигляд стрижня, на 
одному кінці якого розташована полярна група, 
а велика частина стрижня являє собою гнучкий 
гідрофобний вуглеводневий ланцюг. Такі речо-
вини називають амфифілами. Слово amphi – з 
грецького означає "із двох сторін" (кінців), чи ж 
"двох типів"; слово philos означає, з грецького, 
"люблячий", чи "прихильний". 

Молекули різних амфифілів у різному ступені 
розчинні у воді. Амфифіли з коротким вуглевод-
невим хвостом і полярною групою з великим 
дипольним моментом мають гарну розчинність 
у воді. Їх ще називають "типовими колоїдами, що 
асоціюють," [2]. 

При підвищенні концентрації амфифіла, що 
добре розчиняється, вище деякого критичного 
значення, називаного критичною концентрацією 
міцелоутворення, поряд з хаотично розподіле-
ними у воді молекулами амфифіла, починають 
з'являтися згустки амфифіла – міцели. У найпрос-
тіших випадках міцели мають кульову чи форму 
круглого циліндра. 

 
Рис.1. Амфифіли можуть утворити "згустки", в яких 
хвости звернені один до одного. 
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У міцелі вуглеводневі хвости звернені до цент-
ру сферичної (рис.1) чи до осі циліндричної 
міцели й утворюють "органічну рідину", а по-
лярні голівки амфифілу звернені до води. З під-
вищенням концентрації розчиненого амфифіла 
вище критичної концентрації міцелоутворення 
росте число міцел, а кількість розчиненого у 
вигляді окремих молекул амфифіла міняється 
слабко. Тому при підвищенні концентрації роз-
чиненого амфифіла кількість міцел зростає, їх-
ня концентрація (число міцел в одиниці об'єму) 
у розчині збільшується і при перевищенні де-
якої концентрації може виникнути конденсація 
"пари міцел" і утворення міцелярної рідини.  

Фулерени відносяться до структур, що само-
організуються, і є третьою формою вуглецю, крім 
відомих структур алмазу і графіту. Терміном 
"фулерени" називають замкнуті молекули типу 
C60, C70, C76, C84, у яких всі атоми вуглецю знахо-
дяться на сферичній або сфероподібній поверхні 
[3]. У цих молекулах атоми вуглецю розташо-
вані у вершинах правильних чи шестикутників 
або п'ятикутників, що покривають поверхню чи 
сфери сфероїду. Цим відрізняється від графіту 
дана модифікація вуглецю.  

Масспектроскопічні дослідження показали, що 
з ростом числа атомів у кластері Cn найбільш 
стійка конфігурація кластера міняється від ліній-
ного ланцюжка до моноциклів і поліциклів, а 
починаючи приблизно з C30 – стає замкнутою 
фулереновою оболонкою. Верхня границя роз-
міру кластера, коли фулеренова оболонка втрачає 
стійкість, поки не встановлена. 

Одна з можливостей утворення молекули фу-
лерену C60 полягає в об'єднанні двох фрагментів. 
Автором [4] висувається гіпотеза, що синтез 
фулерену починається з утворення острівкового 
зародка базисної площини графіту одноатомної 
товщини, і що синтез фулерену є термоактиво-
ваний процес. При досягненні досить великого 
розміру плоский острівковий зародок втрачає 
стійкість і починає перетворюватися у фулерен. 
У тих же умовах, коли утворяться звичайні зарод-
ки графіту (неодноатомної товщини), синтез 
фулеренів малоймовірний чи взагалі неможливий. 

Під час обговорення можливих варіантів тех-
нологій синтезу автор відзначає, що для досяг-
нення високої продуктивності процес необхідно 
проводити при значній концентрації атомів ву-
глецю, що відповідає мікросекундному і субмі-
кросекундному часу виділення вільного вуглецю. 
Можливі варіанти розкладання газів, що вміщу-

ють вуглець, у сильних ударних і детонаційних 
хвилях, конденсація пар вуглецю в електричній 
або дузі після лазерного опромінення поверхні 
графіту, використання установок для нанесення 
вуглецевих покрить. Привабливим є і плазмо-
тронний варіант синтезу при досить великих 
швидкостях потоку плазми. 

Більш детально і фундаментально до цієї про-
блеми підійшли автори роботи [5]. У роботі за-
пропонована кінетична схема процесу конден-
сації вуглецевої пари, заснована на припущенні 
про ріст фулеренової оболонки винятково за ра-
хунок впровадження в неї фрагмента C2. У схе-
мі враховані зворотні реакції розпаду кластерів, 
утворення і ріст сажових часток, а також гетеро-
генна загибель вуглецевих кластерів і фулере-
нових молекул на сажовому аерозолі. Проведено 
розрахунки кінетики ізотермічного піролізу фуле-
ренів C60 і C70 і показано, що єдиного маршруту 
розпаду фулеренів з виділенням фрагмента C2, 
включеного в пропоновану схему, досить, щоб 
кількісно правильно описати наявні експеримен-
тальні дані з терморозпаду фулеренів в ударних 
трубах. Показано, що включення кінетичної схеми 
в просту модель плоского циліндрично симет-
ричного турбулентного струменя дає правиль-
ний опис експериментальних даних з синтезу 
фулеренів в електродуговому реакторі, і така 
модель може бути застосована для кількісного 
аналізу експериментів у цих умовах. 

Прийнявши ряд припущень, що спрощують, 
і допущень, автори змогли побудувати схему 
хімічних реакцій конденсації вуглецевої пари і 
розрахувати константи рівноваги цих реакцій, 
при цьому оцінка термодинамічних даних для 
всіх кластерів вуглецю більше C10, крім фулерену, 
виконана в моделі з використанням найпростішої 
частинково-лінійної апроксимації. Тестування 
схеми реакцій проводилося з використанням 
експериментальних даних з піролізу молекул C60 і 
C70 в ударних трубах. Автори продемонстрували 
здатність цієї схеми кількісно задовільно описати 
наявні експериментальні дані. 

У роботі розглянута також спрощена кількісна 
модель електродугового синтезу фулеренів, у 
якій застосовані напівемпіричні підходи для 
наближеного обліку процесів переносу. Як пока-
зують розрахунки, стан вуглецевої пари, вихідне 
для конденсації, характеризується квазірівно-
важним розподілом кластерів за концентраціями 
у газовій фазі і деякій температурі, від величи-
ни якої результат залежить слабко. Інтенсивне 
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формування фулеренових молекул, за даними 
розрахунків, відбувається у вузькому темпера-
турному інтервалі від 2200 до 2500 К. Варіювання 
параметрів процесу, як видно з результатів роботи, 
дозволяє припустити, що величина виходу фуле-
ренових молекул C60+C70 не може перевищувати 
деякого максимального значення порядку 50%. 

Кінетиці утворення фулеренів при електро-
дуговому випарі графіту присвячена також робо-
та [6]. У роботі відзначено, що і для кластерів 
інших елементів (чи металів шляхетних газів) 
були виявлені магічні числа – концентрації деяких 
вуглецевих кластерів у масспектрах, що спостері-
гаються, значно перевищували середній рівень. 
Практично не спостерігалися кластери з розмі-
рами п від 26 до 32; лінії в масспектрі кластерів 
з непарними масовими числами або взагалі не 
спостерігаються, або значно слабкіше парних 
ліній при п>32. У цій досить широкій області 
спектра виявляється значне перевищення інтен-
сивностей для "магічних" кластерів з п=60, 70 і 
ряду інших. З посиланням на оригінальні роботи 
в [6] відзначено, що для вуглецевих кластерів 
(позитивних іонів) лінійні структури (ланцюга) 
існують до +

10C . Кілька сімейств ізомерів мають 
структуру плоских кілець (циклів). Моноцикли 
починаються при +

7C  і простираються до +
40C , 

подвійні цикли вперше спостерігаються при +
21C  

і простираються до +
40C , за ними випливають 

потрійні цикли, починаючи з +
30C , і вкрай обме-

жену кількість четверних циклів, починаючи з 
+
40C . Фулерени, тобто сферичні порожні частки, 

уперше спостерігаються при +
30C  і стають до-

мінуючими вище +
50C . У [6] також указується, 

що за сучасними уявленнями шлях росту вугле-
цевих кластерів можна зобразити в такий спосіб: 
атоми вуглецю → лінійні ланцюги → моноцик-
ли → поліцикли → фулерени. Структурний аналіз 
кластерів і опубліковані дані з їх "підпалу" по-
казують, що фулерени формуються при злитті й 
ізомеризації гарячих плоских кілець (циклів). Від-
значаючи, що в кінетичному описі цього процесу 
були досягнуті значно менші успіхи, автори [6] 
на основі аналізу цілого ряду робіт показують, що 
в цих роботах не враховані складні газодинамічні 
процеси розльоту лазерної чи дугової плазми. 
Крім цього, варто враховувати іонізаційно-реком-
бінаційні процеси, що відбуваються у графітовій 

дузі, конвективний і дифузійний тепло- і масо-
перенос у реакторі від дуги до охолоджуваних 
стінок. Відзначається, що на складний взаємо-
зв'язок різних параметрів вказують і експери-
ментальні дані з залежностей виходу фулеренів 
від тиску і сорту буферного газу в реакторі, струму 
графітової дуги, ширини міжелектродного зазору 
і т.д. Ці залежності виявилися немонотонними, 
досить несподіваними, що вказують на наявність 
оптимуму в процесі утворення фулеренів. З огляду 
на сказане, автори [6] пропонують адекватну, на 
їхній погляд, кінетичну модель для процесу утво-
рення вуглецевих кластерів з вуглецевої пари, 
що минає з щілинного зазору між графітовими 
електродами в атмосферу гелію у виді турбу-
лентного струменя. 

Незважаючи на загальну феноменологічність 
підходу, у роботі отриманий загальний вигляд 
масспектрів і кінцевий вихід C60, що є близькими 
до експериментальних значень. Залежність реак-
ційних здібностей від розміру кластера в першу 
чергу необхідна для пояснення чергування кон-
центрацій парних і непарних кластерів. Якісне 
пояснення такого чергування зв'язане з наявністю 
обірваних чи слабких зв'язків у структурі з не-
парною кількістю зв'язків. Але введення цих 
реакційних здібностей повинне спиратися або 
на додаткові експериментальні дані, або на їхній 
розрахунок для всіх типів ізомерів парних і не-
парних кластерів. Більш строгий облік ізомерної 
сполуки вимагає розгляду рівнянь кінетики для 
всіх ізомерів і знання набагато більшого числа 
параметрів зіткнень. 

У роботі [7] запропонована модель утворення 
фулеренів із трикільцевих структур. Показано, 
що в умовах дугового розряду фулерени більш 
ефективно утворяться при захопленні зростаючим 
кластером з навколишнього простору молекул 
C2. Приведено систему рівнянь для розрахунку 
кінетики утворення фулеренових структур і про-
ведені розрахунки. 

Найбільш ефективною реакцією на першому 
кроку "будівництва" фулерену автори вважають 
сполуку молекули C2 з найближчим до гексагону 
атомом одного з кілець. Перетин реакції складає 
приблизно 5σ0, де σ0=5,2⋅10-16⋅еxр(–0,5/T) [см2 ] 
відповідає сполуці двох атомів вуглецю в моле-
кулу C2, а характерний час τ0=(5σ0νТn2)–1∼10–4 с 
при температурі T=0,3 еВ і концентрації молекул 
n2=1014см–3. Такий порядок концентрації типо-
вий для області генерації трикільцевих систем у 
дузі. Характерні часи спонтанних реакцій (між 
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атомами вуглецю, що вже маються в системі, у 
відмінності від попередніх – індукованих, викли-
каних молекулами С2) у тих же умовах τl≈3⋅10–5 с. 
Очевидно, що τl>>τ0.  

Криві рости з часом концентрації фулеренів з 
різним числом атомів, побудовані на основі за-
пропонованої моделі при зазначених вище умо-
вах, виходять на насичення за час порядку 10–3 с, 
що добре корелює з даними по газодинаміці дуги. 

Як видно з викладеного вище, існує велика 
кількість різноманітних теоретичних моделей, 
що описують формування молекул фулеренів. 
Як правило, подібні ситуації в наукових дослі-
дженнях відбивають відсутність якого-небудь 
єдиного, цілісного уявлення про досліджуваний 
об'єкт. Отже, причини, за якими серед безлічі 
можливих типів вуглецевих структур утворяться 
саме фулерени, у літературі, що стосується цього 
питання, дотепер остаточно не з'ясовані. 

Відповідно до приведеного вище про амфи-
філи, можна зробити наступне припущення з 
приводу зборки фулеренів: 

На першому етапі в системі повинні утворюва-
тися або вже бути присутніми кластери вуглецю, 
що мають у своєму "сполуці" замкнуті шести-
кутникові кільця. Іншими словами, спершу утво-
рюється амфифіл вуглецю, що може привести 
до утворення кільцевих структур, які стають 
цеглинками для наступних структур. 

На другому етапі утворюється амфифіл друго-
го рівня, що містить у якості полярної "голівки" 
кільцеві структури. При відповідних умовах 
(умовах міцелоутворення) утворюються гігант-
ські міцели – фулерени. Якщо врахувати, що 
спостерігається також утворення циліндричних 
міцел, то передбачувана модель застосовна і для 
пояснення причини виникнення циліндричних 
гігантських молекул вуглецю – нанотрубки. 

Ефективність утворення фулеренів при елек-
тричному вибуху графітових провідників у се-
редовищі неполярних рідин можна пояснити, 
виходячи з уявлень традиційної фізики розчинів. 

Розглянемо дві речовини: розчинник (РК) і 
речовина, що розчиняється, (РР). Будемо вважати, 
що обрано РК і РР таким чином, що при низьких 
температурах (область, у якій ефекти ентропії 
несуттєві) системі енергетично вигідно розділе-
ний (не змішаний) стан. У рамках найпростішої 
моделі енергія взаємодії молекул пропорційна 
добутку чисел цих молекул. Тоді, для системи 
з Nрк молекул розчинника і Nрр речовини, що 
розчиняється, у змішаному стані (у розчині): 
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Вираз для енергії системи в розділеному стані: 
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Різниця енергій системи в розділеному стані і у 
змішаному стані: 
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Для оцінки, використовуємо грубе припущен-
ня: 
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Отже, коли молекули розчинника є неполяр-
ними, то їхній "ефективний заряд" по величині 
малий (близький до нуля), що збільшує різницю 
енергій у розділеному і змішаному станах. Це, 
у свою чергу збільшує діапазон температур, у 
якому система знаходиться в розділеному стані. 
Тобто обсяг, що займають молекули речовини, 
що розчиняється, зменшується, збільшуючи імо-
вірність взаємодії молекул (іонів, атомів) речо-
вини, що розчиняється, між собою. 
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ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ПРОЦЕСІВ,  ЩО  ВИНИКАЮТЬ  
НА  ЕЛЕКТРОДАХ  ПРИ  ЕЛЕКТРОІСКРОВОМУ  ЛЕГУВАННІ 

Запропонована модель контактно-іскрового переносу дає можливість здійснити правильний 
вибір по призначенню режимів настроювання електроіскрових апаратів на заданий режим роботи 
із застосуванням необхідних електродних матеріалів і газових середовищ у міжелектродних 
проміжках з урахуванням електро-термодинамічних факторів, діючих на електроди. 

Proposed model contact-lightly mass-carry make suppose right choice purpose frame regime 
electro-light apparate on set regime work with use is necessary electrode material, gas environment 
with round electrode interval, with factories characted on electrodes. 

Вступ 
Управління використанням електроенергії не-

можливо без застосування комутаційних апаратів, 
які здійснюють операції в схемах розподілення 
потужності електрозабезпечення як в нормальних 
умовах, так і в аварійних ситуаціях [1]. Основною 
проблемою створення вдосконалених систем 
комутаційних апаратів і матеріалів контактів 
середньо- і слабонавантаженої техніки є розробка 
асиметричних контактних пар, а також розробка 
методів дослідження контактно-іскрового пере-
носу в умовах розмикання контактів.  

З огляду на важливість і економічну доціль-
ність енергозберігаючих технологій в Україні 
запроваджено наукову програму за такими на-
прямками: 
- композиційні матеріали в електротехніці; 
- перспективні типи комутаційних апаратів; 
- гасіння дуги у вакуумі із застосуванням мате-
ріалів у дугозгашувальних системах; 

- фізико-хімічні процеси на поверхні електрич-
них контактів в міжелектродному проміжку; 

- проблеми процесів контактного зварювання і 
методи їх неруйнуючого контролю. 
В даній статті у відповідності до такої темати-

ки запропоновано теоретичну модель електро-
іскрового переносу яка здійснює технологічний 
процес і вже використовується в промисловості. 

При здійсненні технологічної операції елек-
троіскрового легування проходить періодичне 
замикання і розмикання електродів. 

Згідно теорії контактів запропонованої Р.Холь- 
мом [2], вся геометрична поверхня контакту – 
уявна, в дійсності ж металічний контакт здійс-

нюється лише на окремих ділянках контактної 
поверхні. Ці ділянки називаються α-плямами. 

Під час розімкнення струму після короткого 
замикання, за рахунок природної мікронерівності 
на поверхні в околі α-плям, розходження кон-
тактів проходить не одночасно у всіх α-плямах. 
Через останню α-пляму (або декілька останніх) 
проходить весь струм і метал у точці, яка відпо-
відає стягуванню струму, розплавляється. При 
подальшому розходженні контактів між ними 
виникає розплавлений металічний місток. Розміри 
таких містків можуть сягати 2 мм [3]. Також вста-
новлено, що стійкість їх залежить від величини 
поверхневого натягу, в'язкості, температури ки-
піння, термо- і електропровідності контактуючих 
матеріалів (композицій), від наявності виник-
нення на поверхнях електродів плівок оксидів, 
які стабілізують містки з розплавленого матеріалу 
електродів. 

Згідно теорії, містковий перенос – це результат 
зміщення найбільшої точки у напрямку до анода 
[4]. Тому визначення і аналіз термоелектричних, 
фізико-хімічних і металургійних параметрів віді-
грає важливу роль для вивчення процесу елек-
троіскрового легування, а також вдосконалення 
технології його проведення. 

Модель устаткування для дослідження 
контактно-іскрового переносу при електро-
іскровому легуванні 

До одного з важливих процесів, які характери-
зують роботу електричних систем електроіскро-
вих апаратів при короткому замиканні електродів, 
відноситься містковий перенос. Він здебільшого 
залежить від ступеня розвитку корозійних явищ  



 Теоретичні  основи  процесів,  що  виникають на  електродах  при  електроіскровому  легуванні 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 157. Фізика.Електроніка. 95

Рис.1. Принципова схема блоку живлення установки для контактно-іскрового переносу електроду на деталь. Тр – 
трансформатор понижуючої напруги, Д – блок діодних випрямлячів, С – блок електролітичних конденсаторів, П – 
електромеханічний перетворювач, Ек – основний електрод-катод (деталь), Еа –вібруючий електрод – анод, Rш – 
шунтуючий опір, мА – міліамперметр, V – вольтметр, r – змінний опір. 

при контакті електродів, які призводять до одно-
рідності властивостей поверхні і їх зміни в залеж-
ності від характеру термоелектричних, термоди-
намічних, електродинамічних факторів. За тех-
нологією процесу електроіскрового легування 
здійснюється налагодження апарату на заданий 
режим. 

Загальновідомо, що розрядний проміжок воло-
діє властивістю виникнення нелінійних процесів 
при розвитку розряду в стані заповнення проміж-
ку будь-яким газом. Отже, можна припустити, 
що розрядний проміжок в часі – від початку до 
кінця іскрового розряду веде себе, як нелінійний 
елемент опору. 

Щоб впевнитися в цьому, розглянемо елек-
тричну схему електроіскрового RC-генератора 
призначеного для дослідження контактно-іскро- 
вого переносу (рис.1). Він може бути моделлю 
для вивчення явищ, що відбуваються на електро-
дах при електроіскровому переносі. 

Контактно-іскровий перенос повиннен здій-
снюватися шляхом періодичного замикання і 
розмикання контакту між електродами. Тому в 
даній схемі присутній електромагнітний вібратор 
періодичного замикання електродів. 

Контактні явища, що виникають на елек-
тродах 

З літературних джерел [2,3,5,6] відомо, що при 
певній густині струму між розбіжними електро-
дами після короткого замикання розплавляється 
деякий об'єм матеріалу електродів, виникає рідин-
ний місток, проходить перерозподіл розплавле-
них ділянок на їх поверхнях. Закономірно, що 
чим більша частота розбігання електродів, тим 
меншим повинен бути об'єм розплавленої зони 
між ними. Устаткування, на якому проводились 
ці досліди, зображено на рис.1. 

В роботі [7] наведені осцилограми струму і 
напруги в залежності від частоти вібрації елек-
трода-анода і часу горіння мікродуги на оплав-

лених ділянках α-плям. Процес горіння дуги 
деякими дослідниками названий ерозійною плаз-
мою. Час існування ерозійної плазми слабо за-
лежить від матеріалів електродів, а в більшій 
мірі залежить від частоти вібрації електродів і 
запасу енергії у ємнісному накопичувачі блоку 
живлення. При розгляді процесу протікання стру-
му в провіднику через ділянку різкої зміни попе-
речного перерізу не робилося ніяких розмежувань 
щодо розподілу струму на ділянці, де струм про-
ходить від широкої зони до вузької і потім знову 
розповсюджується у широку область. У роботі 
[3] відзначається, що опір стягування струму за 
певних умов повинен залежати від напрямку 
струму і впливу магнітного поля на рух елек-
тронів, що приводить до додаткового викривлен-
ня силових ліній струму і, як наслідок, до зміни 
величини опору. Якщо розглядати ідеалізований 
випадок [7], коли руйнування містка не супро-
воджується подальшим виникненням розряду 
між електродами, то при цьому слід розрізняти 
два види переносу. 

Перший – це перенос без відокремлення ма-
теріалу від тіла електроду, коли виникає розрив 
містка у довільній точці, зміщеній до того чи 
іншого електроду. В цьому випадку матеріал 
містка буде розподілений на поверхні кожного 
з електродів. Якщо в підготовчій стадії обидва 
електроди приймали однакову участь і місток має 
симетричну форму, але розрив містка якимось 
чином виник не в його центрі, то буде мати місце 
перенесення матеріалу від одного електроду до 
іншого, від якого точка розриву містка знахо-
диться на найбільшій відстані. Якщо у виник-
ненні мостика електроди приймали не однакову 
участь, а саме, з одного з них на виникнення міст-
ка пішло більше матеріалу ніж з другого, а розрив 
містка по якійсь причині виник у точці рівновід-
даленій від двох електродів, то у цьому випадку 
перенос здійсниться до того електроду, від якого 
перейшло менше матеріалу на виникнення містка. 
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Існує і другий вид місткового переносу. Особ-
ливість його в тому, що перенесений матеріал 
спочатку якось відділяється від електродів і по-
трапляє у міжелектродний простір у вигляді пари 
або рідинних крапель, які не мають механічного 
зв'язку ні з тим, ні з іншим електродом. Пере-
важаючий рух продуктів ерозії у вигляді пари і 
рідинних крапель в напрямку того чи іншого елек-
троду з наступною їх конденсацією на електро-
дах буде викликати перенос, який за формою, 
характером та механізмом буде суттєво відрізня-
тися від переносу, пов'язаного з механічним пере-
розподілом матеріалу містка при його розриві. 

Такий вид переносу може мати місце, як до 
повного розриву містка, якщо є можливість ви-
паровування з його поверхні, так і після розриву, 
якщо при цьому утворюється пара і рідинні краплі 
(другий механізм переносу менш виражений на 
тлі першого). Однак при певних умовах, напри-
клад, при вибуховому руйнуванні, цей механізм 
переносу може стати помітним і навіть основним. 
Достовірних даних, що дозволяють дати їм кіль-
кісну оцінку не приводиться, тому опис цих явищ 
для дослідника має велике значення. 

Вплив деяких факторів на виникнення 
контактного містка 

Розглянемо механізм виникнення електрич-
ного розряду, який супроводжується вибухом 
містків при контакті, з напругою 15-50 В. 

Для цього ми вибрали електромеханічну сис-
тему, яка забезпечить механічний контакт елек-
тродів з частотою ω і підведення постійного елек-
тричного струму до аноду (рис.1.). 

Раніше, згідно літератури по електроіскровому 
легуванню, було умовно прийнято, що коливання 
здійснювалися анодом, а катод був нерухомим, у 
зв'язку з тим, що він завжди був деталлю, зразком 
дослідження. 

При розмиканні електродів і скороченні площі 
дотику зростає контактний опір. Внаслідок цього 
матеріал електроду плавиться, створюється місток 
рідкого металу оточений газовим середовищем. 
Спробуємо в той момент, коли анод досягне мак-
симальної відстані від катоду lmax, призупинити 
процес і розглянути явища, які в ньому проходять. 

Розподіл електричного струму по перерізу S 
характеризується вектором густини струму j

r
. Він 

направлений в сторону руху позитивних зарядів і 
чисельно дорівнює на ділянках α-плям: 

dS
dIj = .                           (1) 

Сила струму в провіднику-аноді через всю 
площу дорівнює: 

∫ ⋅=
S

dSjI .                             (2) 

Густина постійного струму повинна бути од-
накова у всьому перерізі S провідника: 

SjI ⋅= .                              (3) 
Густина постійного струму в двох поперечних 

перерізах провідника обернено пропорційна пло-
щам перерізу: 

1

2

2

1

S
S

I
I

= .                            (4) 

З інших міркувань упорядкований рух елек-
тронів по розплавленому металічному містку, 
що виникає під дією зовнішнього електричного 
поля, описується так: 

Venj ⋅⋅= 0 ,                         (5) 
де n0 – число електронів провідності в одиниці 
об'єму, е –заряд електрона, V  – середня швид-
кість впорядкованого руху електрона. 

Для реально допустимих струмах V =10-2 см/с, 
час встановлення рівноваги в колі t=L/c (L – 
довжина кола, с – швидкість світла у вакуумі) 
співпадає з часом, протягом якого вздовж кола 
встановлюється електричне поле і починається 
впорядкований рух електронів. Практично цей 
рух виникає на всій довжині провідника одно-
часно із замиканням кола. 

За законом Ома, густина струму на ділянці 
кола: 

EEj ⋅
ρ

=⋅γ=
1 ,                     (6) 

де γ – питома електропровідність матеріалу, ρ – 
питомий опір, Е – абсолютна величина напру-
женості електричного поля. 

Вираз для γ в класичній електронній теорії: 

m
en
⋅

τ⋅⋅
=γ

2

2
0 ,                        (7) 

де τ  – середній час вільного пробігу для всієї 
сукупності електронів, m – маса електрона. 

Уявімо собі також, що між електродами, по-
верхні яких обмежені в просторі, на віддалі lmin 
проходить постійний струм. Тоді густина струму, 
що проходить через ділянки найбільш випуклих 
вершків мікронерівностей поверхні електродів 
буде максимальною, а напруга, або різниця потен-
ціалів між електродами буде дорівнювати пробив-
ній напрузі: 
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minlEU ⋅= .                    (8) 
Припустимо, що іскровий розряд, який прохо-

дить між поверхнями електродів, починає здійс-
нюватись до того часу, коли виступаючі вершки 
мікронерівностей поверхонь електродів приходять 
у повне зіткнення. Це означає, що в просторі іс-
нують сили, які спонукають на зрив позитивних 
і негативних часток з поверхні електродів. 

Спробуємо визначити ці сили за відомими 
законами фізико-хімічної кінетики в момент, 
коли виник рідинний місток при розімкнених 
електродах на віддалі lmax – в момент пробою 
міжелектродного простору (рис.2.) 

Якщо уявити, що утворений місток – це про-
відник струму, який складає переріз S каналу 
іскрового розряду певного розміру, розігрітий 
до певної температури випаровування металу 
і більше, з певною густиною пари оточуючого 
газу обох електродів, то можна за визначеними 
правилами знайти сили, що діють в даний момент 
часу. 

Згідно теорії близькодії, взаємодія між част-
ками речовини і віддаленими один від одного 
мікроскопічними тілами здійснюється за допо-
могою фізичних полів, які створюються в оточую-
чому просторі цими частками, або тілами. 

 
Рис.2. Силові характеристики, які діють на заряджені 
частки, що проходять, при контактно-мостиковому 
переносі. 

Силовою характеристикою електричного поля 
є вектор напруженості електричного поля: 

0

e

q
F

E
r

r
= ,                           (9) 

де Fе – сила, яка діє з боку електричного поля 
на нерухомий пробний заряд q0, зосереджений 
у точці простору, яка розглядається. 

Напруженість однорідного електростатичного 
поля двох, рівномірно заряджених, нескінчених 
паралельних площин аноду і катоду: 

0εε
σ

=E ,                           (10) 

де ε0 – електрична постійна, ε – відносна діелек-
трична проникність середовища, σ – поверхнева 
густина зарядів площини. 

Силовою характеристикою магнітного поля 
є вектор магнітної індукції B

r
, яка чисельно до-

рівнює границі відношення сили, яка діє з боку 
магнітного поля на елемент провідника електрич-
ного струму, до добутку сили струму на довжину 
елемента провідника, якщо довжина цього еле-
мента прямує до нуля, а елемент так розташова-
ний у полі, що ця границя має найбільше значен-
ня. Тоді: 

max

1






=

dl
dF

I
B .                   (11) 

Вектор магнітної індукції перпендикулярний до 
напрямку елемента провідника і до напрямку 
сили, яка діє на елемент із струмом з боку маг-
нітного поля. Елементарна сила Ампера d F

r
, яка 

діє на малий елемент dl провідника зі струмом 
I, дорівнює: 

][ BLdIFd
rrr

⋅⋅= ,                  (12) 
Ld
r

 – вектор, чисельно рівний довжині dl еле-
мента провідника і направлений в ту ж сторону, 
що і вектор густини струму j

r
 в провіднику. 

Для наочного зображення магнітного поля 
введено поняття ліній магнітної індукції. Лінії 
магнітної індукції – це криві, дотичні до яких в 
кожній точці співпадають з напрямом вектора B

r
 

у цих місцях поля; вони замкнуті і охоплюють 
провідник із струмом (рис.2). 

Величину і напрям вектора магнітної індукції 
в довільній точці N магнітного поля, створеного 
елементом провідника довжиною dl з струмом 
j
r

 встановлює закон Біо-Савара-Лапласа: 

[ ]rLd
r

I
Bd

rrr
⋅

π

µµ
=

3
0

4
,                     (13) 
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де r – радіус-вектор, проведений з точки елементу 
провідника в розглядувану точку поля, µ0 – маг-
нітна постійна, µ – питома магнітна проникли-
вість. 

Крім вище вказаних сил на рухомий електрич-
ний заряд у магнітному полі діє сила Лоренца 
(рис.2): 

][л BvqF
rrr

⋅= ,                    (15) 
де q – алгебраїчна величина рухомих зарядів, а 
v
r

 їх швидкість. 
При сумісній дії на рухомий заряд електрич-

ного і магнітного полів результуюча сила (її також 
називають силою Лоренца ) дорівнює: 

][p BvqEqF
rrrr

⋅+= .                  (16) 

В розглядуваному випадку сили eF
r

 електрич-
ного поля і сила лF

r
 співпадають за напрямком 

(рис.2) 

лp FFF
rrr

+= ,                     (17) 
що характеризує рух заряджених часток (елек-
тронів і іонів). 

Якщо електроди знаходяться у повітряному 
середовищі, то поверхнева густина заряду, в якій-
небудь точці поверхні електроду дорівнює: 

π
=σ

4
EK ,                          (18) 

де Е – напруженість поля на поверхні електроду, 
К – коефіцієнт поверхневої густини в безповіт-
ряному просторі. 

Звідси, повний заряд електроду: 

∫π
=

S
EdSq

4
1 .                       (19) 

Інтегрування виконується по всій поверхні одного 
з електродів. Ємність, накопичена на електроді-
аноді перед іскровим розрядом (перед пробоєм): 

∫π
==

S
EdS

UU
qC

4
1 ,                 (20) 

де U – напруга між електродами, Е – напруже-
ність поля на поверхні електрода. 

Повний струм між електродами в мостику, при 
умові, що силові лінії електростатичного поля 
співпадають з лініями струму: 

∫γ=
S

EdSI .                        (21) 

Визначення геометричних параметрів мо-
стика при розмиканні металічних контактів 

При дослідженні факторів виникнення і про-
ходження металічних містків при короткому за-
миканні і розмиканні електродів достатньо чітко 

визначаються діаметр, довжина і форма їх повер-
хонь. Зроблено визначення залежності геомет-
ричних параметрів від інтенсивності процесу 
плавлення, який визначає об'єм матеріалу, з якого 
формується місток, від швидкості розбігання 
електродів і від сили поверхневого натягу рідкого 
металу в даному середовищі [7]. Але в [7] не 
вказується результат розрахунку сил стягування 
металічного містка і електротермодинамічних 
факторів, а якщо і згадується про їх існування, то 
в безвідносній формі. 

У роботі [8] вводиться, що при складній формі 
містка поняття "діаметр містка", "довжина містка" 
здебільшого сприймаються умовно: за діаметр 
містка одні автори приймають діаметр в середній 
частині містка, інші – в основі електродів; за дов-
жину містка одні приймають віддаль між нероз-
плавленими ділянками електродів, які безпосе-
редньо прилягають до основи рідкого металу, 
інші – осьову довжину всього розплавленого 
об'єму металу, включаючи і розплавлений об'єм 
всередині тіла електроду. Під часом існування 
мостика розуміють час, що пройшов з моменту 
його виникнення до кінцевого руйнування. 

Приймаються спрощені передбачення і вико-
ристовуються фізичні моделі, що відображають 
реальні умови лише наближено. 

В загальному для теоретичного аналізу про-
цесу формування містка ще потрібно визначити 
температури: контактуючої поверхні при розми-
канні, моменту плавлення, місця плавлення на 
електродах а також проходження парів металу 
в проміжку між ними. Використовуючи ці дані, 
можна визначити довжину, діаметр, час існування 
в залежності від величини струму і від швидкості 
розходження розриву електродів.  

Хоча такі дані наводяться в літературі (ми 
можемо їх використати для співставлення лиш 
приблизно), але не має чіткої картини електронно-
іонної взаємодії, яка б описувала вплив цих фак-
торів на геометричні параметри процесу. 

Час існування містка визначається як проміжок 
часу між моментом початку плавлення і момен-
том, коли температура в найбільш нагрітій точці 
(частині) містка досягає температури кипіння [7]: 

)1ch(
chплк

−
⋅

−
=

Z
Z

h
TT

t ,          (22) 

де 
α
χ−χ

=
πγ

ρ
=

2
)(

,16
4

2
kaZ

cd
Ih . 

Діаметр містка визначається як середній діа-
метр між контактуючими поверхнями електродів 
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к

2
U

Id βρ
= ,                        (23) 

де β – коефіцієнт, що враховує зміну питомого 
опору при температурі кипіння матеріалу елек-
троду, ρ – питомий опір матеріалу електродів при 
кімнатній температурі Т0, Uк – напруга на мос-
тику в момент досягнення температури кипіння 
матеріалу електрода: 

A)( 2
0

2
кк ⋅−= TTU ,               (24) 

де А – постійна порядку 10-9 [A2/К2]. 
Також наведемо формулу, яку отримав Пфан, 

і яка встановлює залежність діаметру від сили 
струму: 

IMd ⋅= ,                           (25) 
де М – коефіцієнт, залежний від фізичних влас-
тивостей матеріалу електродів. 

Довжина містка до моменту досягнення тем-
ператури кипіння у найбільш нагрітій частині 
визначається за формулою: 

с

плк2
maxmax

)(8
4 ρ

−λπ
=

TT
d

I
l ,        (26) 

де dmax– максимальний діаметр містка, ρс – се-
реднє значення питомого опору матеріалу елек-
троду у рідкому стані. 

Електродинамічні фактори в містковому 
переносі при електроіскровому легуванні 

При протіканні струму короткого замикання 
між електродами виникають електродинамічні 
сили, які сприяють відриву легуючого електроду 
від оброблюваного електроду-деталі. Вони вини-
кають в місцях α-плям і місцях різкої зміні попе-
речного перерізу струмопідводу при замиканні 
гребенів мікронерівностей між електродами, (по-
верхня В на рис.3). 

 
Рис.3. Проходження струмів короткого замикання 
через α-плями. 

Електродинамічні зусилля можуть визначатися 
із співвідношення Двайта [7]: 

][10ln02,1 82
звуж кГ

d
DIF −⋅⋅⋅= ,        (27) 

де І – струм, D i d – великий і малий діаметри 
циліндричних провідників відповідно. 

Це зусилля можна відчути власноручно, якщо 
ручний вібратор з електродом переміщувати по 
поверхні деталі під час електроіскрового легуван-
ня. Електрод-анод відштовхується від поверхні 
деталі-катоду при своїй вібрації, навіть якщо при-
кладемо зусилля втримати його на деякій віддалі 
міжелектродного проміжку. 

У роботі [1] при експериментальному дослі-
дженні покриттів було застосовано притискаюче 
зусилля електроду-аноду до дослідного зразка 
додатковою масою 0,009 кг до загальної маси 
електроутримувача. Результати дослідження ви-
явились успішними, так як твердість покриттів 
зростає а середня товщина збільшується. 

Внаслідок проходження струму короткого 
замикання через електроди проходить ущільнен-
ня ліній струму на замкнутих вершинах мікро-
нерівностей поверхонь. Розповсюдження ліній 
струму здійснюється по всій поверхні α-плям, які 
змикаються (поверхня В). Чим шорсткіша поверх-
ня електродів, тим більше задіяно ділянок α-плям 
і тим менша густина струму на ділянках провід-
ності. Ущільнення ліній потоку струму зображено 
на рис.4. 

При призначенні режимів обробки поверхонь 
необхідно враховувати шорсткість поверхні елек-
троду-аноду і деталі, а також площу анода для 
того, щоб розрахувати яке число α-плям присутнє 
в процесі проходження струмів короткого зами-
кання через електроди. При русі аноду відносно 
поверхні катоду із швидкістю V анод зустрічає 
на поверхні все нові α-плями. 

 
Рис. 4. Розподіл ліній струму в α-плямах при стру-
мах короткого замиикання. 
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Електродинамічні сили відштовхують електрод 
від поверхні катоду із зусиллям Fзвуж:  

82 10ln02,1плямзвуж
−⋅== ∑ −α m

d
DIFF ,   (28) 

де m – кількість α-плям задіяних на поверхні елек-
тродів. Природньо, що звуження ліній струму 
проходить в місцях α-плям в контактуючих точках 
при містковому переносі і далі при їх розширення. 
По закону пружньої взаємодії контакти повинні 
відштовхуватися в залежності від їх маси і жорст-
кості системи кріплення електродів. Якщо пере-
різ електродів не круговий, то можна ввести в 
формулу (28) деякі зміни – замість ln(D/d) запи-
сати рівну їй для подібних перерізів величину 

PS /ln , де Р – переріз контактуючої площі 
стиску, а саме: P=Fст/κ, де κ – границя міцності 
матеріалу контакту на стиск. 

Висновки 
Для успішного проведення електроіскрового 

легування Fст повинно бути менше або дорів-
нювати Fзвуж: 

звужст FF ≤ .                    (29) 
Якщо ця умова не буде виконуватись, то може 

відбутися зварювання електродів, або їх зго-
рання. 

Знаходження співвідношення величини стру-
му, площі перерізу електродів, періоду їх зіткнен-
ня і потужності розряду до ерозійних факторів, 
що супроводжують процес електроіскрового ле-
гування складає проблему створення умов і при-
значення режимів електроіскрового легування 
металів з наперед заданими характеристиками 
зміцнення поверхні металів на майбутнє. 
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МАТЕМАТИЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ  ПРОЦЕСУ  ПЕРЕДАЧІ 
ДЕФОРМАЦІЇ  У  ЄМНІСНОМУ  ДИЛАТОМЕТРІ 

Проведено математичне моделювання процесу передачі деформації п'єзоелектричного мате-
ріалу. Цей матеріал використовується для калібрування ємнісного давача дилатометра. Отримано 
аналітичну залежність ємності давача від деформації п'єзоелектрика. 

The mathematical modeling of the process of transfer of deformation of a piezoelectric material 
was conducted. This piezoelectric material is used for calibration of a capacity sensor of the dilatometer. 
The analytical dependence between sensor's capacitance and deformation of a piezoelectric is obtained. 

Для вирішення різноманітних наукових і прак-
тичних задач при дослідженні теплових властиво-
стей матеріалів, виникає необхідність проведення 
дилатометричних вимірювань – визначення тем-
пературного коефіцієнту лінійного розширення 
(ТКЛР), а також зміни розмірів під дією тиску, 
електричних і магнітних полів, іонізуючих ви-
промінювань і інших чинників. 

Створення великого числа нових конструк-
тивних матеріалів із заданими властивостями, 
застосування цих матеріалів у складних темпе-
ратурних умовах, використання з'єднань матері-
алів з різними ТКЛР вимагають знання цієї хара-
ктеристики з високою точністю.  

Дилатометри вищої точності розробляють, як 
правило, на основі безконтактних методів ви-
мірювання ТКЛР. До таких приладів відносять, 
зокрема, компараторні, інтерференційні дилато-
метри, рентгенівські установки для вимірювань 
теплового розширення кристалічних ґраток, а 
також дилатометри на основі γ-випромінювання. 

До приладів підвищеної точності визначення 
теплового розширення матеріалів відносяться 
ємнісні дилатометри. 

Ємнісний метод вимірювання лінійних пере-
міщень, оснований на ідеї трисекційного кон-
денсатора, знаходить все більш широке засто-
сування в дилатометрії [1, 2]. Крім цього даний 
метод має реальні можливості забезпечувати 
більш високу чутливість [3]. 

Проблема калібрування при значних лінійних 
розширеннях зразка вирішується з допомогою 

мікрометра. Якщо величина калібровочних пере-
міщень не співрозмірна з вимірюваними, а значно 
перевищує їх, виникає питання про правомірність 
екстраполяції величин вихідного сигналу дила-
тометра, при калібровочних переміщеннях, до 
рівня вимірюваних, тобто виникає питання про 
пропорційність та достовірність аналітичної за-
лежності зміни ємності від переміщення. При 
високій чутливості дилатометра низька роздільна 
здатність мікрометра не забезпечує можливості 
проведення надійних калібровочних переміщень. 
В зв'язку з цим в конструкцію ємнісного давача 
введено п'єзокристал, зміна розмірів якого під 
дією прикладеної напруги, використовується в 
якості калібровочних. 

Дана робота присвячена математичному моде-
люванню процесу передачі деформації п'єзоелек-
трика у ємнісному давачі дилатометра, що врахо-
вує тримірність пружного стану його складових, 
рівень температури в широкому діапазоні зміни. 

Математичне моделювання процесу передачі 
деформації у ємнісному давачі має важливе зна-
чення на рівні конструювання. Воно дає змогу 
оптимально підібрати геометричні параметри 
його складових елементів, вказати фізичні харак-
теристики, розрахувати вплив рівня температури 
на зміну параметрів чутливого елементу. 

Конструкція ємнісного давача дилатометра 
зображена на рис.1. Вважаємо, що всі його скла-
дові деформуються пружно, відрізняються один 
від одного фізико-механічними характеристи-
ками матеріалу. 
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Рис. 1. Конструкція ємнісного давача дилатометра:  
підшипник (1), кулькова опора (2), основа верхньої 
обкладинки (3), текстолітове кільце (4), слюда (5), 
охоронне кільце (6), кільце (7), верхня обкладинка 
(8), нижня обкладинка (9), основа нижньої обкла-
динки (10), п'єзоелектрик (11), плоска пружина 
(12), циліндрична основа (13). 

Позначимо γj, µj і αtj (j=1, 2, 3) відповідно кое-
фіцієнт Пуассона, модуль зсуву та коефіцієнт 
лінійного теплового розширення нижньої обкла-
динки конденсатора, слюди та п'єзоелектрика 
(рис.1). Позначимо також 2hj, (j=1, 2, 3) товщини, 
а Ukj(X*) – компоненти вектора переміщення 
аналогічних елементів. Індекс k=1, 2, 3 відповідає 
переміщенням уздовж координатних осей ОХk. 

Оскільки всі елементи деформуються пружно, 
то компоненти переміщень Ukj(X*) повинні задо-
вольняти рівняння рівноваги теорії термопруж-
ності [4]: 
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j-го елемента, яку вважаємо відомою. 
Оскільки всі елементи конструкції перебу-

вають у контактній взаємодії між собою, то пере-

міщення в одному елементі залежать від пере-
міщення в іншому. На межі розподілу повинні 
виконуватись умови ідеального теплового та 
механічного контакту [5]. Якщо область контак-
ту між п'єзоелектриком та слюдою позначити S23, 
то в цій області повинні виконуватися співвідно-
шення: 
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де ±
kjU  і ±σkj  – переміщення і напруження в j-му 

шарі відповідно на верхній та нижній поверхнях 
(знак + та – ). Звичайно п'єзоелектрик та слюда 
мають однакову площу перекриття. 

Якщо позначити поверхню з'єднання нижньої 
обкладки конденсатора з п'єзоелектриком S1, а 
область S01, що доповнює S до області S23 (S23= 
= 01SS ∪ ), за значенням об'єднання областей S 
S01 співпадає з S23, то в цих областях умови кон-
такту визначають такими математичними спів-
відношеннями: 
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Крім цього, відомі зусилля на верхній поверхні 
обкладки конденсатора та зусилля, що діють на 
нижню поверхню п'єзоелектрика, тобто 
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де Pk(X*) – відомі функції. 
Отже, задача математичного моделювання 

передачі деформацій від п'єзоелектрика до чут-
ливого елементу зведена до розв'язку трьох сис-
тем диференційних рівнянь (1) при граничних 
умовах (2)–(4). З теорії пружності відомо, що така 
задача завжди має один єдиний розв'язок. Він 
залежить від заданих функцій Pk(X*) (зусиль на 
поверхнях п'єзоелектрика), пружних сталих γj, µj, 
теплових характеристик та геометричних харак-
теристик hj-напівтовщин усіх шарів. 

Якщо використати гіпотезу про лінійний роз-
поділ напружень та деформацій у слюді та нижній 
обкладинці конденсатора, то задача побудови 
розв'язку початкової системи диференційних 
рівнянь значно спрощується. Використовуючи 
додатково техніку застосування двовимірного 
інтегрального перетворення Фур'є, побудова роз-



 Математичне моделювання процесу передачі деформації у ємнісному дилатометрі 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2003. Випуск 157. Фізика.Електроніка. 103

в'язку системи рівнянь (1) зводиться до розв'я-
зання алгебраїчної системи рівнянь відносно 
функцій типу 

∫∫ η+ξ±±
π

= dxdyeyxUyxU yxi
kjkj

)(),(
2
1),(

~
,     (5) 

що характеризують переміщення на межі роз-
поділу середовищ. 

Розв'язуючи дану систему алгебраїчних рів-
нянь та задовольняючи умови ідеального тепло-
вого та механічного контактів (3), (4), отримує-
мо залежності, які зручно записати у матричній 
формі  
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де ±−
j

j
k TU

~
,

~
3  визначають за формулою (5); (А), 

(В1), (В2) – матриці розмірності 3×3 з відомими 
коефіцієнтами, що є функціями змінних ξ, η, а 
також комбінацій фізико-механічних характе-
ристик елементів давача. 

Для обчислення дійсних переміщень −1
3

~
kU , що 

впливають на давач, необхідно до рівності (6) 
застосувати зворотне перетворення Фур'є. 

У результаті отримаємо остаточну формулу  
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для визначення всіх переміщень, що приводять 
до зміни віддалі між обкладинками конденсатора. 

Використовуючи рівняння, які зв'язують елек-
тричні і механічні характеристики п'єзоелемента 
[6, 7], визначимо залежність зміни ємності давача 
від прикладеної до поверхонь п'єзоелектрика 
електричної напруги. Для розглядуваної задачі 
ці рівняння можуть бути представлені у формі 
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де )(Te  – п'єзомодуль, 3kV  – електрична напру-
га, яка прикладається до поверхонь п'єзоелект-
рика, d – початкова відстань між обкладинками 
конденсатора, S0 – площа перекриття обклади-
нок конденсатора ємнісного давача, незмінність 
якої забезпечується конструкцією [8]. 

Отже, отримали аналітичну залежність ємно-
сті давача від прикладеної до поверхонь п'єзо-
електрика електричної напруги, враховуючи 
геометричні параметри всіх елементів давача та їх 
фізико-механічні і температурні характеристики. 
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АДАПТИВНИЙ  ПРОСТОРОВИЙ  РОЗПОДІЛ  СИГНАЛІВ  
В  УМОВАХ  АПРІОРНОЇ  НЕВИЗНАЧЕНОСТІ   
ПРО ПРОСТОРОВУ  СТРУКТУРУ  СИГНАЛУ 

Проаналізовано задачу розподілу сигналів як узагальнення питання пригнічення завад в 
умовах повної апріорної невизначеності про просторову структуру сигналів. Розглянуто основні 
критерії розподілу сигналів, за якими синтезовано алгоритми обробки сигналів. Досліджено 
ефективність отриманих алгоритмів. 

Signal separation problem is analyzed as a generalization of interferences suppression problems 
under conditions of the complete a priori uncertainty in the spatial signal structure. The main criteria 
of signal separation, according to which the processing algorithms are synthesized, are considered. Ef-
ficiency of the obtained algorithms is studied. 

В умовах повної апріорної невизначеності про 
просторову структуру сигналу можливо умовно 
вважати усі вхідні дії (корисний сигнал і завада) 
корисними та оптимізувати їх прийом в межах 
системи адаптивної просторової обробки сигналів 
(АПОС). Іншими словами, задача пригнічення 
завад трансформується у задачу розподілу сиг-
налів. Якщо кожен вихідний сигнал адаптивної 
антенної гратки (ААГ) оптимізовано за критерієм, 
який припускає поліпшення якості прийому j-го 
вхідного сигналу, а корисним є деякий сигнал 
Sk(t), то для його прийому достатньо підключити 
часовий фільтр (радіоприймальний пристрій) до 
k-го виходу розподілювача. Отже, внаслідок здій-
снення просторового розподілу може бути розв'я-
зана задача пригнічення навмисних (випадкових) 
задач тотожно за частотно-часовими характерис-
тиками корисному сигналу. Також, адаптивна 
антенна гратка, яка реалізує просторовий роз-
поділ, може бути використана для забезпечення 
одночасного прийому декількох корисних сигна-
лів зі збіжними несучими частотами. Тому галузь 
застосувань просторових розподілювачів не об-
межується тільки власне пригніченням завад. 

Адетивний просторовий розподіл (АПР) – 
новий і відносно мало досліджений напрямок 
АПОС. У одній із перших робіт [1] для здійснення 
АПР було запропоновано використовувати вектор 
вагових коефіцієнтів (ВВК) 

))(( xxjjj QW Rλ=
rr

, ,,,1 NLLj ≤=     (1) 

де jQ
r

 – власний вектор, який відповідає j-му 
власному числу кореляційної матриці вхідних дій 
Rxx, N – кількість вхідних дій 1). 

На підставі (1) можна отримати алгоритми 
АПР. Однак ВВК (1) забезпечить розв'язок задачі 
АПР тільки в тому випадку, коли вхідні сигнали 
відрізняються за рівнем хоча б на 3 дБ [2]. Дійсно, 
вважаючи кількість завад L=1, шляхом безпо-
середніх обчислень можна переконатися, що (1) 
практично не збільшує значення відношення 
S(t)/(завада+шум) (ВСЗШ) на сигнальному виході 
розподілювача і значення завада/(S(t)+шум) на 
відповідному завадовому виході. 

У пізніших роботах [3-6] були запропоновані 
критерій розподілення і синтезовані алгоритми 
АПР. У порівнянні з традиційними алгоритмами 
АПОС, процедури АПР мають низку суттєвих 
особливостей, які зумовлені як деякими відмін-
ностями критеріїв оптимальності, так і широким 
використанням оцінки параметрів, які визначають 
просторову структуру сигналів. Окрім того, алго-
ритми АПР пов'язані зі специфічною структурою 
ААГ, або їх застосування припускає точне знання 
структури ААГ і характеристик антенних еле-
ментів (АЕ). 

Зважаючи на [3], до найбільш поширених кри-
теріїв АПР можна віднести такі: мінімум потуж-
ності на кожному j-му виході усіх вхідних сиг-
                                                           

1) Тут і надалі, якщо не має окремих застережень, 
то j приймає значення Lj ,1= . 
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сигналів за винятком j-го (МПВі); максимум 
посилення на кожному j-му виході відповідного 
j-го сигналу при повному пригніченні сигналів, 
що заважають (МПВПі); максимум відношення 
j-ий сигнал/(завада+шум) на кожному j-му ви-
ході (МВСВі). Розглянемо докладніше названі 
критерії і визначимо галузь застосування відпо-
відних алгоритмів АПР. 

Критерій МПВі 
Критерій МПВі – свого роду "поширений" 

критерій МПВ. Вираз для оптимальних ВВК 
можна подати у вигляді 

,xjλjQjW ))(min( R
rr

=                 (2) 

де Rxj=Rxx–Rjj, Rjj=E{ } { }H
jj

H
jj PPSS

rrrr
E , E{…} – 

знак математичного очікування. 
Вираз (2) визначає цілий клас алгоритмів АПР. 

Однак такі алгоритми практично не можна засто-
сувати через неможливість отримання вибіркової 
оцінки xjR

) 1). Але, в деяких випадках, можна 
отримати алгоритми, які реалізують розв'язок 
близький до (2). Зокрема, якщо ААГ лінійна, екві-
дистантна і містить ідентичні та невзаємодіючі 
АЕ, то її характеристику спрямованості (ХС) 
можна подати у вигляді поліному 

,...)(
1

2

1

21

W
W

Z
W
W

ZZf NNN +++= −−        (3) 

де Wj – j-ий елемент ВВК W
r

, ϕ= iZ e , ϕ=ω0τ= 

= Θ
π sin2

0
d

m
, m0 і Θ – довжина хвилі і напрямок 

приходу сигналу, d – відстань між АЕ. 
Припустимо, що на вхід такої ААГ надходить 

L вузькосмугових у просторово-часовому сенсі 
сигналів (сигналів та завад), які утворені неза-
лежними джерелами. Припустимо, також, що 
несучі частоти і форми спектру таких сигналів 
тотожні. За таких умов, якщо )),(( minМПВ xxQW Rλβ=

rr
 

то L корнів (3) такі – Zj=eіϕj, де ϕj= jd
m

Θ
π sin2

0
, 

тобто знаходяться на одиничному колі у площині 
комплексної змінної Z [5]. Решта N–1–L коренів 
поліному (3) не належить одиничному колу. 

Відзначений взаємозв'язок коренів поліному 
(3) та напрямків приходу вхідних сигналів дозво-
лили авторам [5] подати алгоритм АПР у вигляді 
низки послідовних операцій: 

                                                           
1) Тут і надалі символ  ∩  означає оцінку величини. 

1. Отримання на підставі відповідних реку-
рентних процедур оцінок ВВК 

МПВW
r

= ))(( min xxQ Rλβ
r

. 

2. Формування з використанням МПВW
)r

 полі-
ному типу (3). 

3. Визначення значень коренів рівнянь f(Z)=0 і 
надання поліному мультиплікативної форми  

f(Z)=(Z–Z1)(Z–Z2) ... (Z–ZN-1).          (4) 
4. Формування на підставі (4) L поліномів сту-

пеня N-2 
fj(Z)=f(Z)/(Z–Zj).                  (5) 

5. Переклад fj(Z) в алгебраїчну форму  
fj(Z)=ZN-2+W2jZN-3+...WNj.            (6) 

6. Формування з коефіцієнтів (6) L ВВК 

jW ′
)r

=[1 W2j … WNj ]T,             (7) 

та використання їх для здійснення АПР. 
У якості прикладу обмежимося випадком N=3 

і розглянемо поліном f(Z)=Z2+pZ+q, де p, q – 
елементи нормованого ВВК МПВW

r
=[1  p  q]T. 

Позначивши Z
r

=[Z1  Z2] і враховуючи, що за 
теоремою Вієта Z1+Z2=–p, Z1Z2=q отримаємо  

y( Z
r

)=X1–Z1(X2–Z2X3)–Z2X2= 
=X1–Z2(X2–Z1X3)–Z1X1.                (8) 

Також, обчислимо градієнт y( Z
r

), отримаємо  

Z∇
r

(y( Z
r

))=[–X2+Z2X3–X2+Z1X3]T=[y1(k)+y2(k)], 
де y1(k), y2(k) – вихідні сигнали ААГ.  

Підхід, що описано, можна застосовувати тіль-
ки у разі еквідистантних ААГ, які містять іден-
тичні і невзаємодіючі АЕ. З точки зору якості 
просторової фільтрації (ВСЗШ на j-му виході роз-
поділювача) даний алгоритм аналогічний МПВ 
алгоритмам, які використовуються при відсут-
ності на вході корисного сигналу.  

Критерій МПВПі. 
Використовуючи результати [3], задачу синтезу 

алгоритмів, оптимальних за критерієм МПВПі 
сформулюємо у вигляді  

α=)WW ,WW jjxjjjjj
W

HH

j

rrrr
RR(max ,    (9) 

де α=λmin(Rxj). При цьому nW0
r

 – розв'язок зада-
чі (9) формує n-ту ХС ААГ, яка забезпечує при 
збереженні нулів у напрямках Θj, максимально 
можливе підсилення у напрямку Θn. 

Однак, в загальному випадку, отримання оці-
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15

нок jjR
)

 і xjR
)

 достатньо проблематично, оскіль-
ки спостереженню доступна лише кореляційна 

матриця Rxx=
K
1

∑
=

K H

i
ii XX

1

rr
. 

Отже, алгоритми, які синтезовано шляхом 
безпосереднього розв'язку задачі (9) непридатні 
для практичного застосування. Тому задачу (9) 
подамо у вигляді 

,(max jjjj WW H

jW

rr
R п H

j jW
r

)=0, 

jj WW H rr
=1, 

де пj=I–Bj( H
jB Bj)-1 H

jB  – проектор на ортого-
нальне доповнення до простору стовпців Вj= 
= [ ]LVVVVV jj

rrrrr
...... 1121 +− . 

Цільова функція і обмеження задачі (10) ви-
пуклі, отже, для її розв'язання можна застосувати 
методи градієнтного типу. Зокрема, використо-
вуючи метод приведеного градієнту, отримаємо 

{ })()()1( kWkWPkW jjjjkjrj
rrr

Rпµ+=+ .  (11) 

Використовуючи (10), знайдемо значення в 
усталеному стані )( ∞→kW j

r
. Тоді алгоритм (10) 

з точністю до постійного коефіцієнту збігається 
до ВВК  

.jjj VW
rr

п=                     (12) 
Вираз (12) може бути використано в якості 

алгоритму АПР, який забезпечує максимальне 
підсилення j-го (корисного) сигналу при повному 
пригніченні L-1 сигналів, що заважають (завад). 

Оцінимо потенційну ефективність алгорит-
му (11). Для цього припустимо, що N=3, L=2 і, 

враховуючи, що jj VV
r)r

=  ( 2,1=j ), на підставі 
(12) побудуємо залежність ВСЗШ на першому 
виході розподілювача від кута надходження за-
вади (перший сигнал S1(t) вважаємо корисним, 
а другий S2(t) – завадою).  

При побудові залежностей використовувались 
такі припущення про ААГ і сигнально-завадовий 
стан: ААГ лінійна і еквідистантна; міжелементна 
відстань d=mi/2; АЕ ізотропні і невзаємодіючі; 
несучі частоти сигналів S1(t), S2(t) тотожні; кут 
надходження першого сигналу Θ1=0˚. Співвід-
ношення потужностей першого P1, другого P2 
сигналів та дисперсії шуму в двох варіантах:  
      а) 2

2
2

1 шш /lg10/lg10 σ⋅=σ⋅ PP =20 дБ,  

      б) 2
1 ш/lg10 σ⋅ P =30 дБ, 2

2 ш/lg10 σ⋅ P =10 дБ. 

Рис.1. залежність ВСЗШ на першому виході розпо-
ділювача від кута надходження завади для двох 
сигналів – корисного і завади. Співвідношення по-
тужностей сигналів та дисперсії шуму:  

2
ш2

2
ш1 /lg10/lg10 σ⋅=σ⋅ PP =20 дБ. 

Рис.2. залежність ВСЗШ на першому виході розпо-
ділювача від кута надходження завади для двох 
сигналів – корисного і завади. Співвідношення по-
тужностей сигналів та дисперсії шуму:  

2
ш1 /lg10 σ⋅ P =30 дБ,  2

ш2 /lg10 σ⋅ P =10 дБ. 

Результати розрахунків подані на рис.1,2 (кри-
ва 1). Оскільки ААГ симетрична, залежність для 
другого виходу S2(t)/(S1(t)+шум) буде збігатися з 
кривою 1. Для порівняння на рис.1,2 подані також 
результати аналогічних розрахунків, які прове-
дено з використанням ВВК оптимального за кри-
терієм МПВі (8) – криві 2, та "не адаптивного" 
ВВК наW

v
=[1 0 0] – криві 3. 

З графіків видно, що потенційна ефективність 
ВВК оптимального за критерієм МПВПі суттє-
во (у розглянутих прикладах більш ніж на 3 дБ) 
перевищує потенційну ефективність МПВі ал-
горитмів. Але можливі ситуації, коли МПВПі-
алгоритми також як і МПВі-алгоритми призводять 
до зменшення вихідного ВСЗШ, порівнянно з "не 

(10)
20 40 60 
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3

4, 1

0 

–10
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10 
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адаптивним" ВВК, який формує ізотропну ХС 
ААГ. Більше того, при малих кутових відстанях 
між джерелами має місце ефект ненавмисного 
придушення сигналу. Врешті-решт, як алгоритми 
АПР, так і алгоритми АПОС дуже критичні до 
точності оцінки векторів ,jV

r
 і необхідними умо-

вами їх використання є локальна стаціонарність 
сильно-завадних умов. 

Критерій МВСВі. 
Алгоритми АПР, які реалізують ВВК за кри-

теріями МВПі та МПВПі, виявляються малоефек-
тивними, якщо кутові відстані між джерелами 
сигналів порівняно невеликі (у розглянутих при-
кладах критичним є значення ∆Θ≥5–10°). Більше 
того, при використанні цих алгоритмів може ви-
никнути ситуація коли ВСЗШ в результаті адап-
тації значно зменшиться (формування нуля ХС 
у напрямку "слабкого" сигналу призводить до 
ненавмисного пригнічення "сильного" сигналу). 
Тому виникає бажання використовувати для 
здійснення розподілу алгоритми, які максимі-
зують на кожному j-му виході ААГ відношення 
Sj(t)/(завада+шум). Формально такі алгоритми 
можна створити підставляючи замість yV

r
, отри-

ману тим чи іншим чином оцінку jV
)r

, тобто реа-
лізуючи ВВК  

jxxj VW
)rr 1

0
-Rβ= .                     (13) 

Природно, що (13) забезпечує максимізацію 
вихідних ВСЗШ тільки в ідеальному випадку 

.jj VV
r)r

=  Тому порівняння (13) і (12) повинно 
проводитися з урахуванням конкретних (не ну-

льових) значень похибок оцінки jjj VV
r)r

−=δ . 

Для спрощення будемо вважати, що задача 

оцінки jV
)r

 зводиться до оцінки ( )




 Θ=Θ jjj VV

)r)r
, 

тобто вважаємо, що несучі частоти усіх сигналів 
і характеристик ААГ відомі точно. Припустимо 
також, що мінімальна кутова відстань між дже-
релами сигналів 0min )(min 1 ∆≥Θ−Θ=∆Θ − kk

k
. 

Тобто в кутовому секторі завширшки ∆0 знахо-
диться не більше одного джерела сигналів. За 
таких умов, напевно при наявності у j-му кутово-
му секторі завширшки ( ) 012 ∆≤Θ−Θ=∆Θ jjj  

сигнал k-го джерела (оцінка kΘ
)

 величини kΘ , 
оптимальна за критерієм мінімуму дисперсії по-

хибки оцінки) є розв'язком оптимізаційної задачі 
( ) )()())Ф(,(Фmin 1 ΘΘ=ΘΘ −

Θ
VV xx

H rr
R , 

,2,1:)( jjjg Θ≤Θ≤ΘΘ . 
Тобто, для знаходження напрямку надходжен-

ня сигналу, який створено (k+l)-им джерелом, 
достатньо модифікувати обмеження задачі (14)  












Θ=Θ

Θ≤Θ≤ΘΘ
Θ→Θ

+

+++
+ .

,:)(
)()(

,21,1

1,21,11
1

jj

jjj
jj

g
gg  

Розв'язуючи j≥L разів задачу (14) при відповід-
них обмеженнях )(),...,()(, 21 ΘΘΘ jggg ,можна 
визначити усі L значень Θj. Використовуючи 
результати праці [6], розв'язок поширеної задачі 
(14) подамо у вигляді ітераційної процедури 

#)Ф()()()1( 





Θ∂
Θ∂

−=+ kDkYkY
rrr

,          (15) 

де  jkY ΘΘΘ=+
)))r

,...,,)1( 21 , [ ]jkD ααα= ,...,,)( 21
r

, 

а для будь-яких [ ]#ZRZ J rr
∈  – вектор з координа-

тами 

[ ]









Θ≤Θ

Θ<<Θ

≥ΘΘ

=

.,

.,

21

21

22

,,

,,

,,,

jjj

jjjj

jjj

j

Z

ZZ

Z

Z
r

         (16) 

При відповідному виборі крокових постійних 
алгоритм (16) збігається зверхлінійно [7]. Похід-
на Θ∂Θ∂ /)Ф( , що входить до (16), з урахуванням 

рівняння  )()()()( 1- ΘΘ=ΘΘ HH VVtVV xxrxx
rrrr 1-RR  

легко відображається через Θ і елементи матриці 
1-

xxR . Так у випадку триелементної лінійної, екві-
дистантної ААГ отримаємо  

( ) ( ){ },rr
 

)sin(2sin)sin(sin
cos4/)Ф(

13131212 Θϕ+ϕΘϕ+ϕ×

×Θϕ−=Θ∂Θ∂
 

де 13121312 ,,, ϕϕrr  – модулі і фази елементів r12, 

r13 матриці 1-
xxR , φ=(ω0/c)dsinΘ, d – міжелементна 

відстань, ω0 – несуча частота (припускаємо ω01= 
=ω02=ω0), с – швидкість розповсюдження елек-
тромагнітної хвилі у вакуумі. 

Розраховуючи на підставі (15) величини kΘ
)

, 

Lk ,1=  і формуючи L векторів jV
)r

, отримаємо 
усі необхідні умови для застосування алгоритмів, 
які реалізують ВВК (13). У якості прикладу, який 
ілюструє потенційну ефективність ВВК оптималь-
них за критеріями МВСВі та МПВПі на рис.1,2 

(14)
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подані залежності вихідного ВСЗШ від кута над-
ходження завади (крива 4). При побудові залеж-
ностей вважалося, що оцінки jΘ

)
 величин Θj от-

римані з гранично можливою точністю. 
З рис.1,2 видно, що в ідеальному випадку 

ВСЗШ, яке забезпечено МВСВі-алгоритмами, до-
статньо близько до потенційно досягнутої вели-
чини і при малих кутових відстанях між джере-
лами сигналів перевищує ВСЗШ, яке зумовлено 
відповідними МПВПі – алгоритмами АПР. Однак 
як алгоритм (5), так і інші відомі процедури оці-
нювання jΘ

)
, не забезпечують отримання оцінок 

з дисперсіями, які задовільняють рівнянню Рао-
Крамера. Окрім того, точність оцінювання прин-
ципово обмежена внаслідок використання вибірок 
кінцевого розміру. Врешті, використане при зве-
денні задачі оцінювання вектора jV

r
 до задачі 

оцінки скалярного параметра Θj припущення про 
наявність точних апріорних даних про структуру 
ААГ і характеристик АЕ, як правило, ніколи не 
виконується. Тому точність оцінки Θj може вияви-
тися порівняно низькою. Для найбільш пошире-
них методів оцінки кутових параметрів (MUSIC, 
Максимум ентропії, ESPRIT і т.ін.), навіть без 
урахування "модельних" похибок, значення серед-

ньоквадратичного відхилення { }2)(E kk Θ−Θ
)

, 
може досягати 3-5° і більше [8]. 

Отже, об'єктивне зіставлення МПВі, МПВПі та 
МВСВі-алгоритмів АПР може бути перевірено 
тільки з урахуванням неминучих розбіжностей 

векторів jV
)r

 та jV
r

. 
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МАГНЕТИЗМ  ІОНІВ  Fe   
У  БЕЗЩІЛИННИХ  НАПІВПРОВІДНИКАХ  FexHg1-xSe 

Проведені дослідження магнетизму кристалів HgSe з концентрацією іонів Fe, при яких мають 
місце аномальні властивості рухливості. Вимірювання магнітних властивостей проведені в 
температурному інтервалі 1,8÷400 К і магнітних полях до 5 Тл. Показано, що при  температу-
рах Т≥2 К не виявлено внеску Ван Флека в магнітну сприйнятливість, а в області максимуму 
електронної рухливості постійна Кюрі аномально залежить від концентрації Fe, що свідчить 
про залежність ефективного спіну від концентрації. Ця залежність пояснюється можливістю 
гібридизації електронів на домішкових центрах і в зоні провідності. 

The magnetism investigations of the HgSe single crystals have been carried out over the range of 
the Fe ion concentration where anomalous properties of mobility µ occur. The measurements of the 
magnetic properties have been performed within the 1,8÷400 K temperature interval and at the mag-
netic fields of up to 5 Tl. The contribution of Van Vleck to the magnetic susceptibility has not been 
revealed at the temperatures of T≥2K. The Curie constancy anomalously depends on the Fe concentra-
tion at the maximum of the electron mobility which is evidence for the dependence of the effective 
spin on the concentration. This dependence is explained by the possibility of the hybridization of the 
electrons on the impurity sites and in conduction band. 

Вступ 
Протягом останніх років особливу увагу вче-

них привертає до себе нова група напівмагнітних 
напівпровідників (НМН), в яких магнітним іоном 
є залізо. 

НМН розглядаються як дві підсистеми, одна з 
яких магнітна і складається з 3d магнітних іонів, 
а друга електронна – з s-електронів і р-дірок. При 
взаємодії цих двох підсистем виникають нові 
фізичні явища, які не спостерігаються у звичай-
них напівпровідниках [1,2]. Різні експеримен-
тальні дослідження показали, що більшість фі-
зичних властивостей FexHg1-xSe визначаються 
розташуванням рівня Fe2+ (3d6) відносно дна зони 
провідності [3-6]. 

Дослідження явищ переносу в кристалах HgSe: 
Fe [7] показали, що при наявності резонансного 
донорного рівня в зоні провідності мають місце 
такі аномалії: 
1. При вмісті заліза NFe< *

FeN ≈4,5⋅1018 см-3 ( *
FeN  – 

граничне значення концентрації заліза, вели-
чина якої рівна концентрації вільних носіїв 

заряду) концентрація електронів зростає про-
порційно NFe. При концентраціях NFe> *

FeN  
концентрація електронів досягає насичення; 

2. В області низьких температур рухливість елек-
тронів µ, як функція NFe, змінюється не моно-
тонно: а) при NFe< *

FeN  рухливість зменшується 

обернено пропорційно NFe, б) при *
FeN ≤NFe≤ 

≤(1,5–2)⋅1019 см-3 рухливість росте з ростом 
NFe, в) при NFe>2⋅1019см-3, µ(NFe) є спадаючою 
функцією; 

3. В області концентрацій NFe< *
FeN ≤1,5⋅1020см-3 

рухливість µ монотонно зростає при зменшенні 
температури; 

4. Температури Дінгла ТД, які визначені з кван-
тових осциляцій, досягають мінімуму при NFe≈ 
≈2⋅1019 см-3 
Для пояснення спостережуваних явищ І.Мі-

цельський [8] допустив, що розподіл донорів у 
вузлах магнітної підгратки хаотичний, а вна-
слідок кулонівської взаємодії між зарядженими 
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донорами, доля яких (NFe3+/NFe) мала, виникає 
кореляція їх просторового розташування. В гра-
ничному випадку, коли NFe>>

*
FeN ≈ne (ne – кон-

центрація вільних носіїв заряду) при низьких 
температурах іонізовані донори утворюють впо-
рядковану структуру (надгратку) – локалізований 
вігнерівський кристал заряджених донорів. На-
слідком цієї кореляції є послаблення розсіювання 
електронів на заряджених донорах, що в свою 
чергу приводить до збільшення рухливості елек-
тронів і зменшення температури Дінгла. Схема-
тично таку впорядковану структуру приведено 
на рис.1. 

Проте, при розгляді можливих механізмів роз-
сіювання в кристалах FexHg1-xSe, зв'язок такої 
аномальної поведінки рухливості з особливостями 
електронної структури до теперішнього часу за-
лишається незрозумілим. 

Дослідження поведінки магнітних властивос-
тей домішки заліза в кристалах HgSe може бути 
надзвичайно корисним для розуміння даної про-
блеми, оскільки відомо [9], що в основі статичних 
і динамічних магнітних властивостей напівмаг-
нітних напівпровідників лежить обмінна взаємо-
дія між магнітними іонами. 

Мета даної роботи – дослідження магнітних 
властивостей кристалів FexHg1-xSe з такою кон-
центрацією іонів Fe, де мають місце аномальні 
властивості рухливості µ. 

Аналіз експериментальних результатів 
Дослідження магнітних властивостей криста-

лів FexHg1-xSe проводились методом Фарадея на 
зразках розмірами 1×1×8 мм3 в магнітних полях 
0,5–8 керс в температурному інтервалі 80÷400 К 
та 1,8÷300 К на установці MPMS–XL-5 фірми 
Quantum designe в магнітному полі 5 Тл. 

На рис.2,3 наведені температурні залежності 
магнітної сприйнятливості χ зразків HgSe:Fe з 
різною концентрацією NFe. 

З рис.2 видно, що з ростом концентрації Fe в 
HgSe зростає парамагнетизм зразків. Так, зразок 
2 в інтервалі температур 80÷400 К діамагнітний 
(χ<0), проте його магнітна сприйнятливість за 
абсолютною величиною менша χ нелегованого 
зразка. При температурі нижче 110 К зразок 3 
переходить у парамагнітний стан, а зразок 4 в 
усьому досліджуваному інтервалі температур є 
парамагнітним. 

Аналізуючи дані рис.2,3 ми виходили перш за 
все з того, що складова χ0 є магнітною сприйнят-
ливістю матриці, яка складається з діамагнітної 
сприйнятливості іонного остову, χД і парамагніт-
ної сприйнятливості вільних електронів χе. При 
цьому χ0 не залежить від температури у всьому 
досліджуваному інтервалі. Парамагнітна складова 
χр=χ–χ0 включає сприйнятливість введених маг-
нітних домішок, а можливо і температурно за-
лежний внесок Ван Флека. 

1
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Рис.2.    Температурна      залежність     магнітної 
сприйнятливості HgSe і HgSe:Fe, N , см : 
1- 0; 2- 5 10 ; 3- 1 10 ; 4- 1 10 .
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Рис.2. Температурна залежність магнітної сприй-
нятливості HgSe і HgSe:Fe. NFe – 0 (1), 5⋅1018 см-3 (2), 
3⋅1019 см-3 (3), 1⋅1020 см-3 (4). 
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А - без врахування кулонівської взаємодії;
Б - з врахуванням кулонівської взаємодії.
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Рис.1. Схема утворення впорядкованої структури 
донорів у FexHg1-xSe: без утворення кулонівської 
взаємодії (а), з утворенням кулонівської взаємодії (б). 
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Одержані результати свідчать, що температур-
на залежність χр відповідає поведінці локалізо-
ваних магнітних моментів домішок Fe. 

Зі зниженням температури до 2К (див. рис.3) 
сприйнятливість χр зростає не досягаючи по-
стійного значення, яке вказувало б на присут-
ність парамагнітного внеску Ван Флека. 

З ростом температури від 2 до ≥10 К викону-
ється закон Кюрі (рис.4) 

T
C

=χFe ,     (1) 

де постійна Кюрі 

0Б

2
0

0Б

22
Б0

33
)1( еф

Mk

xN

Mk
SSgxN

C
µ

=
+µ

= ,     (2) 

N0 – число Авогадро, M0 – молекулярна вага, х – 
концентрація Fe, µБ – магнетрон Бора. 

Величина С добре узгоджується з експеримен-
тальними даними для іонної системи Fe3+ при 
малих значеннях концентрацій домішок заліза 
до NFe=ne=4,5⋅1018 см-3, при цьому 

Fe)2/5( NaC = ,   NFe≤ne,                 (3) 

де а(5/2) – коефіцієнт 
Tk
SS

Sa
Б

2
Б

3
)1(4

)(
+µ

= для 

величини спіну S=5/2. 
При концентраціях NFe, що перевищують ne, 

тобто, при умові коли енергія електронів у зоні 
провідності кристалу HgSe наближається до 
значень енергії домішкових d-станів, характер 
залежності С з концентрацією суттєво змінюється. 
В цьому випадку значення С описуються форму-
лою: 

[ ]
.Fe

FeFe

Fe

)(
)/))(1,2()2/5(()1,2(
))(1,2()2/5(

NSa
NNnaaa

nNanaC

e

e

ee

=
=−+=

=−+=
  (4) 

Згідно співвідношення (1) в (4) передбачається, 
що величина С при NFe>ne включає внесок, ана-
логічно (3), іонів Fe3+ (S=5/2) і додатковий дода-
нок з іншим локальним моментом з S≈2,1. Це 
означає, що нові локальні моменти будуть від-
носитися до іонів Fe2+. Однак, іони Fe2+ в основ-
ному стані володіють спіном рівним нулю і від-
повідно Ван-флеківський вклад у магнітну сприй-
нятливість може мати місце тільки при низьких 
температурах. Магнітний момент іонів Fe2+ не 
виявлений також і при дослідженнях парамагніт-
ного резонансу. Проте, немає підстав сумніватися 
в тому, що сприйнятливість не змінюється завдяки 
гібридизації зонних і домішкових станів. 

Виходячи з таких міркувань ми допускаємо, 
що закон Кюрі справджується при NFe>ne для 
сприйнятливості домішкової системи з ефектив-
ним спіном Se, який відмінний від спіну іона Fe в 
кристалічному полі за рахунок взаємодії з елек-
тронами зони провідності. При великих концен-
траціях (NFe>>ne) ефективний спін Se виявляється 
рівним 2,1 згідно (4), що підтверджується експе-
риментальними результатами, особливо на зраз-
ках з х=0,05. Така величина ефективного спіну 
може бути пов'язана з квазілокалізованими елек-
тронними станами. 

Якщо концентрації NFe та ne мають однаковий 
порядок, складова, що враховує концентрацію 
електронів зони провідності ne (4) додається до 
граничного значення. Відповідний член у виразі 
(4) для величини С тлумачиться як внесок, про-
порційний енергії взаємодії сильно і слабо лока-
лізованих електронів, що припадають на доміш-
ковий центр. 
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Висновки 
З проведених експериментальних досліджень 

температурної залежності магнітної сприйнят-
ливості іонів Fe у безщілинному HgSe в області 
концентрацій Fe, де спостерігається аномальна 
поведінка рухливості носіїв заряду, можна зро-
бити такі висновки: 
- температурно незалежний внесок Ван Флека 
в магнітну сприйнятливість при Т≥2 К не ви-
явлено; 

- в області максимуму електронної рухливості 
постійна Кюрі аномально залежить від кон-
центрації Fe, що свідчить про залежність ефек-
тивного спіну від концентрації. Ця залежність 
пояснюється можливістю гібридизації елек-
тронів на домішкових центрах і в зоні провід-
ності. 
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