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КЛАСИЧНА  ТЕОРІЯ  ВИПРОМІНЮВАННЯ  ЗАРЯДЖЕНИХ  
ЧАСТИНОК.  VI.  СПЕКТР  ВИПРОМІНЮВАННЯ  ДВОХ 

ЕЛЕКТРОНІВ,  ЩО  РУХАЮТЬСЯ  ПО  ГВИНТОВІЙ  ЛІНІЇ  
У  МАГНІТНИХ  ПОЛЯХ 

Методом сили самодії Лоренца досліджені миттєва та середня потужності випромінювання 
заряджених частинок, що рухаються вздовж довільної траєкторії у прозорих ізотропних сере-
довищах та у вакуумі. Особлива увага приділена дослідженню тонкої структури спектрального 
розподілу синхротронного випромінювання двох електронів, що рухаються по гвинтовій лінії у 
вакуумі. Проаналізовано спектри синхротронного, черенковського та синхротронно-
черенковського випромінювання окремого електрона. 

The expressions for the momentary and average radiation powers of the charged particles moving on 
an arbitrary trajectory in transparent 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 synchrotron radiations of two electrons moving in a spiral in vacuum. The spectra of 
synchrotron, Cherenkov and synchrotron-Cherenkov radiation for one electron are analyzed. 

Вступ 
Дослідження спектра випромінювання систем 

заряджених частинок, що рухаються вздовж до-
вільних траєкторій в електромагнітних полях у 
середовищі та у вакуумі, важливе з точки зору 
застосувань в астрофізиці, у фізиці плазми, в 
елелектроніці, у фізиці накопичувальних кілець 
тощо [1-5]. 

При русі заряджених частинок у магнітному 
полі в середовищі можливі три види випроміню-
вання: синхротронне, черенковське та синхро-
тронно-черенковське, а у вакуумі – синхротронне 
випромінювання [5-8]. 

Явище інтерференції при випромінюванні 
електромагнітних хвиль окремими електронами 
може спричинити вплив на повну потужність 
випромінювання, тобто виникає когерентне син-
хротронне випромінювання [9-15]. 

Спостереження за когерентним синхротрон-
ним випромінюванням [10-12] вказують на не-
обхідність дослідження впливу форми і розмірів 
згустку на когерентне синхротронне випроміню-
вання. 

Когерентність синхротронного випромінюван-
ня в області радіодіапазону викликала інтерес у 
зв'язку з дослідженням радіовипромінювання, 
яке приходить від пульсарів [16-17]. Оцінка по-
тужності цього випромінювання приводить до 

припущення, що радіовипромінювання відбува-
ється когерентно і зумовлене зарядами, згрупова-
ними у вигляді згустків, які обертаються навколо 
поверхні пульсара [4, 17]. 

Важливе практичне і теоретичне значення 
мають дослідження тонкої структури спектрів 
синхротронного, черенковського і синхротронно-
черенковського випромінювань окремих зарядів, 
що рухаються по гвинтовій лінії у магнітних по-
лях у вакуумі та у прозорих середовищах [8]. 

Мета даної роботи – дослідження методом 
сили самодії Лоренца спектрального розподілу 
потужності випромінювання системи зарядже-
них частинок, що рухаються вздовж довільної 
заданої траєкторії. Використовуючи точні інте-
гральні співвідношення для спектрального розпо-
ділу потужності випромінювання двох електронів, 
що рухаються один за одним вздовж гвинтової 
лінії, аналітичними та числовими методами до-
сліджена тонка структура спектра синхротрон-
ного випромінювання у вакуумі. Значна увага 
приділяється дослідженню фактора когерентності 
і зумовленому ним перерозподілу випромінюваної 
енергії за частотами. Проаналізовано вплив ефек-
ту Доплера на особливості спектра випроміню-
вання окремого електрона при його русі по гвин-
товій лінії у прозорих ізотропних середовищах і 
у вакуумі. 
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Основні співвідношення для спектрального 
розподілу потужності випромінювання сис-
теми невзаємодіючих точкових заряджених 
частинок 

Потужність випромінювання заряджених час-
тинок Prad(t) в ізотропному непоглинаючому 
середовищі, а також у вакуумі визначається за 
допомогою співвідношення [18, 19]: 
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потенціали, згідно з гіпотезою Дірака [19, 22], 
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 у прозорих ізотроп-
них 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: 

( )dttP
T

P
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TT

radrad ∫
−∞→

=
2
1lim .          (6) 

Середню потужність випромінювання отри-
маємо, підставляючи миттєву потужність (4), (5) 
у співвідношення (6).  

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 [7,19]: 
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 – 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 [5]: 

( ) ( )lpl ttrtr ∆+=
rr

,     V .   (11) ( ) ( )ll ttVt ∆+=
rr

Середню потужність випромінювання зарядже-
них частинок у цьому випадку отримаємо, під-
ставляючи (11) в (10): 
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Класична  теорія  випромінювання  заряджених частинок. (Частина VI) 

×ωωωωµ′
π

= ∫∫∫
∞∞

∞−−∞→
)()(

2
1lim

0
2

2

N
rad Sdtddt
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eP
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TT
 

( ) ( )

( ) ( )
( )×′−ω

′−






 ′−ω

ω

× tt
trtr

trtr
c
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pp
cos

)(sin

rr
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   (12) 

( ) ( )












ω
−′×

)(2

2

n
ctVtV

rr
, 

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 за гармоніками. 

Тонка структура спектрів випромінювання 
двох електронів, які рухаються вздовж гвин-
тової лінії у вакуумі з малою поперечною 
складовою швидкості 

Особливості спектра випромінювання двох 
електронів, які рухаються один за одним уздовж 
гвинтової лінії у прозорих ізотропних середови-
щах і у вакуумі, можна дослідити, комбінуючи 
аналітичні та числові методи. Закон руху і швид-
кість l-го електрона в цьому випадку визнача-
ються співвідношеннями: 

( ) ( ){ } +∆+ω= ittrtr ll
rr

00 cos  

( ){ } ( kttVjttr ll
rr

∆++∆+ω+ ||00 sin ,      (14) 

( )
dt

trd
tV l

l
)(

rr
= .                      (15) 

Тут r0=V , ω0
1

0
−ω⊥

1~ −Ε= extceB , 22
0

2~ cmpc +=Ε

OzBext ||

, 

вектор індукції магнітного поля 
r

, V , 
 – компоненти швидкості, 

⊥

p||V
r

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

Середню потужність випромінювання двох 
електронів отримаємо, підставляючи (14), (15) в 
(12). Тоді знаходимо 

( )∫
∞

ωω=
0

dWP rad ,                 (16) 

( ) ( ) ( )×ωωωµ
π

=ω ∫
∞

2
0

2

22
Sdx

c
e
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×ω

ωη






 ωη
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)(sin
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x
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||0
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cVxV ,         (17) 

де      ( ) 






 ω

ω
+=η ⊥ x

V
xVx

2
sin4 02

2
0

2
22

|| .        (18) 

Тут 12 ttt ∆−∆=∆  – зміщення в часі електронів 
вздовж гвинтової лінії. Фактор когерентності 
двох електронів ( )ω2S  визначається виразом 

( ) ( tS ∆ω )+=ω cos222 .             (19) 
На частотах ( )tn ∆π=ω /2  (n=0, 1, 2,…) фактор 
когерентності двох електронів (19) дорівнює 4, а 
на частотах ( ) ( t∆ )n π+=ω /12  (n=0, 1, 2,…) – 
нулю. Аналогічний вираз для фактора когерент-
ності досліджено Болотовським [23, 24]. 

Із співвідношень (16), (17), після деяких не-
складних перетворень, можна виділити внесок 
окремих гармонік у середню потужність випро-
мінювання:  

( ) ( ) ×θθωωωµω= ∫∑ ∫
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де θ
ω
ωω

= ⊥ sin)(

0
V

c
nq , ,  – функ-

ція Бесселя цілочислового індексу і її похідна. 

)(qJ m )(qJ m′

Для ( )ω< nc /||V  кожна гармоніка представляє 
набір частот, які є розв'язком рівняння 

0cos)(1 0|| =ω−





 θ

ω
−ω mV

c
n .      (21) 

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

min

+

ω
=ω ,      

c
nV

m
m

||

0

1

max

−

ω
=ω ,         (22) 
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а повна потужність випромінювання окремого 
електрона в середовищі з постійними ε і µ визна-
чається співвідношенням [22]: 

2

2

22

22
0

3

2

1
3
2











−

ωµ
= ⊥

c
Vn

V
c

nePtot
m ,          (23) 

де                   2

2

0
0 1

c
V

cm
eBext

−=ω .                 (24) 

У вакуумі потужність випромінювання (23) пере-
ходить у вираз, наведений у роботі [25]. 

Числові розрахунки спектрального розподілу 
потужності випромінювання електронів, що ру-
хаються по гвинтовій лінії, проведено при Bext= 
=1 гс. 

Виходячи з розглянутих вище аналітичних ви-
разів для потужності випромінювання заряджених 
частинок, приступимо до розрахунку тонкої струк-
тури спектра випромінювання двох електронів, 
що рухаються один за одним уздовж гвинтової 
лінії у вакуумі для випадку малої його поперечної 
складової швидкості. 

Для складових швидкостей у вакуумі V⊥vac= 
=0,2⋅1010 см/c, V||vac=0,1487⋅1011 см/c на рис.1-3 
(криві 1-5) наведено спектральний розподіл по-
тужності випромінювання двох електронів у 
вакуумі в залежності від характеру їх розташу-
вання вздовж гвинтової лінії. 
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Рис.1. Спектральний розподіл потужності випро-
мінювання двох електронів для випадку, коли вони 
рухаються один за одним вздовж гвинтової лінії. 
Крива 0: спектр випромінювання окремого електрона, 

=0,942⋅10-17 ерг/с, =0,951⋅10-17 ерг/с.  tot
vacP 0

int
vacP 0

Крива 1: ,  ерг/с. 

Крива 2: ,  ерг/с 
011 /1,0 ωπ=∆t

022 /2 ωπ=∆t

16
1 10358,0 −⋅=int

vacP
16

2 10219,0 −⋅=int
vacP
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Рис.2. Спектральний розподіл потужності випро-
мінювання двох електронів для випадку, коли вони 
рухаються один за одним по гвинтовій лінії.  
Крива 3: 033 /4 ωπ=∆t ,  ерг/с  16

3 10184,0 −⋅=int
vacP
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Рис.3. Спектральний розподіл потужності випро-
мінювання двох електронів для випадку, коли вони 
рухаються один за одним вздовж гвинтової лінії. 
Крива 4: ,  ерг/с. 

Крива 5: ,  ерг/с. 
Для кривих 0-5: n=1, =0,2⋅1010 см/с, = 

=0,1487⋅1011 см/с, ω00=ω01=ω02=ω03=ω04=ω05= 
=0,1523⋅108 рад/с, r00=r01=r02=r03=r04=r05=131,4 см 

044 /ωπ=∆t

055 /3 ωπ=∆t

16
4 10201,0 −⋅=int

vacP
16

5 10194,0 −⋅=int
vacP

vac⊥V vacV||

Корисним є порівняння спектрального розпо-
ділу потужності випромінювання двох електронів 
із спектральним розподілом окремого електрона 
(крива 0 на рис.1). Розрахована за співвідношен-
ням (23) потужність випромінювання електрона 
у вакуумі =0,942⋅10-17 ерг/с узгоджується 

з потужністю =0,951⋅10-17 ерг/с, яка знайде-
на шляхом інтегрування співвідношень (16) і (17). 
Для окремого електрона фактор когерентності 
S1=1. Для різниці часу ∆t1=0,1π/ω01 (крива 1 на 
рис.1) довжина хвилі, яка відповідає основній 
частоті λ01=2πc/ω01=12372 см, приблизно в 40 ра-

tot
vacP 0

vacPint
0
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зів більша, ніж відстань між електронами. У цьо-
му випадку фактор S2=(ω)≈4, а два електрони 
випромінюють як заряджена частинка із зарядом 
2e і масою 2m0, тобто в чотири рази більше, ніж 
окремий електрон. 

Для випадку, коли ∆t2=2π/ω02, маємо максиму-
ми функції спектрального розподілу потужності 
випромінювання поблизу частот ω02, 2ω02, і ви-
промінювання відсутнє на частоті 1,5ω02. 

Для різниці часу ∆t3=4π/ω03 (крива 3 на рис.2) 
маємо максимуми функції спектрального розпо-
ділу поблизу частот ω03, 1,5ω03, 2ω03, які в 4 рази 
більші, ніж енергія, яку випромінює окремий 
електрон на цих частотах, а на частотах 0,75ω03, 
1,25ω03 і 1,75ω03 випромінювання відсутнє. 

Для різниці часу ∆t4=π/ω04 (крива 4 на рис.3) 
і ∆t5=3π/ω05 (крива 5 на рис.3) на основних час-
тотах ω04=ω05 випромінювання відсутнє. 

Для компонент швидкості V⊥vac=0,2⋅1010 см/c, 
V||vac=0,5⋅1010 см/c ефект Доплера менше розши-
рює першу смугу, ніж для V⊥vac=0,2⋅1010 см/c, 
V||vac=0,1487⋅1011 см/c. Розрахована за співвідно-
шенням (23) потужність випромінювання окре-
мого електрона =0,7298⋅10-17 ерг/с узго-

джується із потужністю =0,745⋅10-17 ерг/с, 
яка знайдена шляхом інтегрування співвідно-
шень (16) і (17). Для різниці часу ∆t7=0,1π/ω07 
(крива 7, рис.4) довжина хвилі, яка відповідає 
основній частоті λ07=10887 см, приблизно в 100 
разів більша, ніж відстань між електронами. По-
тужність випромінювання двох електронів у 
цьому випадку практично в чотири разів більша, 
ніж при випромінюванні окремого електрона 
( ). Для різниці часу ∆t8=2π/ω08 
(крива 8 на рис.4) потужність випромінювання 

 також мало відрізняється від потужності 

. Для різниці часу ∆t9=4π/ω09 (крива 9 на 
рис.4) спектральний розподіл потужності випро-
мінювання двох електронів значно змінюється. 

tot
vacP 6

int
vacP 6

nti
vac

int
vac PP 67 4=

int
vacP 8
int
vacP 7

Для різниці часу ∆t10=π/ω010 (крива 10 на рис.5) 

потужність випромінювання =0,1351⋅10-17 
ерг/с двох електронів значно менша, ніж потуж-
ність випромінювання =0,745⋅10-17 ерг/с 
окремого електрона. 

int
vacP 10

6
int
vacP
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Рис.4. Спектральний розподіл потужності випро-
мінювання двох електронів для випадку, коли вони 
рухаються один за одним вздовж гвинтової лінії. 
Крива 6 визначає спектральний розподіл потуж-
ності випромінювання окремого електрона. = 

=0,7298⋅10-17 ерг/с, =0,745⋅10-17 ерг/с.  

tot
vacP 6

int
vacP 6

Крива 7: 077 /1,0 ωπ=∆t

088 /2

, =0,3042⋅10-16 ерг/с, 

Крива 8: 

int
vacP 7

ωπ=∆t

099 /4

,  =0,2705⋅10-16 ерг/с. 

Крива 9: 

int
vacP 8

ωπ=∆t , =0,1821⋅10-16 ерг/с  int
vac9P
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Рис.5. Спектральний розподіл потужності випро-
мінювання двох електронів для випадку, коли вони 
рухаються один за одним вздовж гвинтової лінії. 
Крива 10: 01010 /ωπ=∆t

01111 /3

, =0,1351⋅10-17 ерг/с. 
Крива 11: 

int
vacP 10

ωπ=∆t . =0,8547⋅10-17 ерг/с. 
Для кривих 6-11: V⊥vac=0,2⋅1010 см/с, V||vac=0,5⋅1010 
см/с, ω06=ω07=ω08=ω09=ω010=ω011=0,173⋅108 рад/с, 
r06=r07=r08=r09=r010=r011=115,6 см  

int
vacP 11

На основній частоті ω0j функція спектрально-
го розподілу потужності випромінювання двох 
електронів дорівнює нулю, якщо різниця часу 
між ними на гвинтовій лінії дорівнює (2n+1)π/ ω0j 
(n=0, 1, 2,…). 

З проведених досліджень спектральних розпо-
ділів потужності (рис.1-5) випливає, що коре-
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ляція електромагнітних збурень, які зумовлені 
електромагнітними полями випромінювання кож-
ного із двох електронів, є єдиним процесом і роз-
повсюджується у вигляді хвиль. Ці результати 
узгоджуються із даними досліджень [26-30]. 

Спектральний розподіл потужності випро-
мінювання окремого електрона у вакуумі 

Дослідимо, як залежить характер спектрально-
го розподілу потужності випромінювання окре-
мого електрона, що рухається вздовж гвинтової 
лінії, від зміни співвідношення складових швид-
кості електрона. Розглянемо спочатку спектраль-
ний розподіл потужності випромінювання для 
випадку малої поперечної складової швидкості. 

Для компонент швидкості V⊥vac=0,2⋅1010 см/c, 
V||vac=0,29⋅1011 см/с (крива 14 на рис.7) верхня 
границя смуги першої гармоніки суттєво змі-
щена відносно основної частоти ω014 в сторону 
високих частот. 

Розглянемо зміну спектрального розподілу 
потужності випромінювання окремого електрона 
(рис.8-12) в залежності від зміни співвідношен-
ня між поздовжніми і поперечними складовими 
його швидкості (V=const). Для складових швид-
кості V⊥vac=0,1⋅1011 см/c, V||vac=0,25⋅1011 см/с 
спектральний розподіл потужності випроміню-
вання наведений на рис.8 (крива 15). Верхня 
границя першої смуги знаходиться на частоті 
6ω015 [8]. 
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Рис.6. Спектр випромінювання окремого електро-
на, що рухається по гвинтовій лінії у вакуумі.  
Крива 12: n=1, V⊥vac=0,2⋅1010 см/с, V||vac=0,2⋅1011 см/с, 

 рад/с,  см, = 

=0,1283⋅10-16 ерг/с,  ерг/с.  

8
012 101305,0 ⋅=ω 3,153012 =r

1610128,0 −⋅=

tot
vacP 12

12
int

vacP
Крива 13: n=1, V⊥vac=0,2⋅1010 см/с, V||vac=2,5⋅1010 см/с, 

 рад/с,  см, = 

=0,235⋅10-16 ерг/с,  ерг/с (об-
ласть інтегрування 0–  за співвідношеннями 
(16) і (17)) 
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Рис.7. Спектр випромінювання окремого електро-
на, що рухається по гвинтовій лінії у вакуумі.  
Крива 14: n=1, V⊥vac=0,2⋅1010 см/с, V||vac=2,9⋅1010 см/с, 

 рад/с,  см, = 

=0,1181⋅10-16 ерг/с,  ерг/с (об-
ласть інтегрування 0–

7
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Рис.8. Спектр синхротронного випромінювання 
окремого електрона.  
Крива 15: n=1, V⊥vac=0,1⋅1011 см/с, V||vac=2,5⋅1010 см/с, 

 рад/с,  см, = 

=0,913⋅10-15 ерг/с,  ерг/с. 

7
015 10773,0 ⋅=ω 1,1293015 =r

151091,0 −⋅=

tot
vacP 15

15
int
vacP

Крива 16: n=1, V⊥vac=2,5⋅1010 см/с, V||vac=0,1⋅1011 см/с, 

 рад/с,  см, = 

=0,5708⋅10-14 ерг/с,  ерг/с. (об-
ласть інтегрування 0–

7
016 10773,0 ⋅=ω 8,3232016 =r

105066,0 −⋅=

016

tot
vacP 16

14
16

int
vacP

40ω ) 

Для складових швидкості V⊥vac=0,25⋅1011 см/c, 
V||vac=0,1⋅1011 см/с (крива 16 на рис.8) ширина 
смуг гармонік значно менша, ніж для складових 
швидкостей V⊥vac=0,1⋅1011 см/c, V||vac=0,25⋅1011 
см/с (крива 15 на рис.8). 

Для V⊥vac=0,265⋅1011 см/c, V||vac=0,5⋅1010 см/с 
(крива 17 на рис.9) окремі смуги добре виділя-
ються на спектральному розподілі потужності 
випромінювання електрона. 
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Рис.9. Спектр синхротронного випромінювання 
окремого електрона. Крива 17: n=1, V⊥vac=0,265⋅1011 
см/с, V||vac=0,5⋅1010 см/с, =0,773⋅107 рад/с, 

=3421,2 см, =0,639⋅10-14 ерг/с, = 
=0,387⋅10-14 ерг/с. (область інтегрування 0–20ω017) 
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Рис.10. Спектр синхротронного випромінювання 
окремого електрона 

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0

50

100

150

200

250

300

 

 

 

 

W(ω)⋅ω0j , 10-17ерг/с

181

ω/ω0j

 
Рис.11. Спектр синхротронного випромінювання 
окремого електрона. Крива 18: n=1, V⊥vac=0,2685⋅1011 
см/с, V||vac=0,2⋅1010 см/с, =0,773⋅107 рад/с, 

=3472,2 см, =0,658⋅10-14 ерг/с, = 
=0,573⋅10-14 ерг/с. (область інтегрування 0–40ω018) 
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Рис.12. Спектр синхротронного випромінювання 
окремого електрона.  
Крива 19: n=1, V⊥vac=0,269⋅1011 см/с, V||vac=0,1⋅1010 

см/с, 019ω =0,773⋅107 рад/с, =3479,4 см, = 

=0,6612⋅10-14 ерг/с,  ерг/с. (об-
ласть інтегрування 0–10

019r

216,0=

019

tot
vacP 19

14
19 10−⋅int

vacP
ω ) 

Для компонент швидкості V⊥vac=0,29⋅1011 
см/c, V||vac=0,2⋅1010 см/с (крива 18 на рис.10, 11) і 
V⊥vac=0,269⋅1011 см/c, V||vac=0,1⋅1010 см/с (крива 
19 на рис.12) дискретність спектрального роз-
поділу потужності випромінювання на перших 
гармоніках зумовлена малою величиною поздов-
жньої компоненти швидкості. 

Відмінність у поведінці функції спектраль-
ного розподілу потужності випромінювання на 
границях першої та смуг наступних гармонік 
(рис.8-12) зумовлена тим, що тільки для першої 
смуги функція спектрального розподілу потуж-
ності випромінювання відмінна від нуля для θ=0 і 
для θ=π. Це викликане поведінкою функцій Бес-
селя цілого індексу при прямуванні її аргументу 
до нуля і структурою підінтегрального виразу. 

Отже, при русі по гвинтовій лінії для малих 
складових швидкості випромінювання має місце 
в основному на першій смузі у двох напрямках 
осі Oz, тобто перпендикулярно до площини кола, 
вздовж якого рухається електрон. 

Спектральний розподіл потужності синхро-
тронно-черенковського випромінювання в 
низькочастотній області 

Розглянемо випадок непоглинаючих середо-
вищ, коли ε=const і µ=const, тобто в низькочас-
тотній області спектра. Отже, ми нехтуємо час-
тотною дисперсією в однорідних середовищах. 

Для показника заломлення n=2 при швидко-
стях V⊥m=0,15⋅1010 см/c, V||m=0,1493⋅1011 см/с і 
V⊥m=0,12⋅1010 см/c, V||m=0,1496⋅1011 см/с (криві 
20, 21 на рис.13), виконуються умови існування 
синхротронно-черенковського випромінювання. 
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Синхротронно-черенковське випромінювання в 
середовищі являє собою єдиний процес [5-7]. У 
тому випадку, коли поперечна до магнітного поля 
компонента швидкості мала в порівнянні з вели-
чиною повної швидкості, спектр синхротронно-
черенковського випромінювання мало відрізня-
ється від спектра випромінювання Черенкова при 
прямолінійному русі в ідеальному діелектрику 
(крива 22, рис.13, 14). 
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Рис.13. Спектральний розподіл потужності син-
хротронно-черенковського випромінювання за від-
носною частотою. 
Крива 20: n=2, V⊥m=0,15⋅1010 см/с, V||m=0,1493⋅1011 

см/с, =0,1523⋅108 рад/с, =98,5 см, = 
=0,4688⋅10-11 ерг/с. 

020ω 020r int
mP

Крива 21: n=2, V⊥m=0,12⋅1010 см/с, V||m=0,1496⋅1011 

см/с, =0,1523⋅108 рад/с, =78,8 см, = 
=0,4692⋅10-11 ерг/с. 

021ω 021r int
mP

Крива 22: n=2, V⊥m=0,1⋅108 см/с, V||m=0,15008⋅1011 

см/с, =0,1523⋅108 рад/с, =65,7 см, = 

=0,699⋅10-11 ерг/с, =0,6979⋅10-11 ерг/с 
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Рис.14. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронно-черенковського випромінювання за віднос-
ною частотою. 
Крива 23: n=2, V⊥m=0,4⋅109 см/с, V||m=0,15003⋅1011 

см/с, =0,1523⋅108 рад/с, =26,3 см, = 
=0,6920⋅10-11 ерг/с. 

023ω 023r int
mP

Крива 24: n=2, V⊥m=0,7⋅109 см/с, V||m=0,1499⋅1011 

см/с, =0,1523⋅108 рад/с, =46,0 см, = 
=0,7385⋅10-11 ерг/с 

024ω 024r int
mP

Потужність черенковського випромінювання 
при прямолінійному русі визначається співвід-
ношенням (  – постійна величина): n











−ω= 22

2
2

2

2
1

2
max

nV
cV

c
ePtot

ch .        (25) 

Потужність випромінювання Черенкова при 
прямолінійному русі =0,6979⋅10-11 ерг/c, 
(співвідношення (25)) добре узгоджується з по-
тужністю синхротронно-черенковського випро-
мінювання =0,699⋅10-11 ерг/с, яка розрахована 
згідно з (16) і (17), замінюючи  на 

tot
chP

int
mP

) )(2 ωS (1 ωS =1, 
при русі зарядженої частинки з малою попереч-
ною (V⊥m=0,1⋅108 см/c) компонентою швидкості 
(модулі швидкостей однакові). 

Проведені з досить високою точністю розра-
хунки спектрального розподілу потужності син-
хротронно-черенковського випромінювання 
електронів показали, що спектральний розподіл 
при V||<c/n (криві 20, 21 на рис.13) суттєво відріз-
няються від спектрального розподілу при V||>c/n 
(криві 23, 24 на рис.14). Числові та аналітичні 
розрахунки показали, що вплив ефекту Доплера 
на особливості спектрального розподілу потуж-
ності випромінювання електронів суттєвий по-
близу черенковського бар'єра. 

Врахування частотної дисперсії мало змінює 
спектральний розподіл потужності випроміню-
вання в низькочастотній області й приводить до 
ряду цікавих особливостей у високочастотній 
області спектра [31]. 

Висновки 
Фактор когерентності, зумовлений розташу-

ванням електронів вздовж гвинтової лінії, ви-
значає перерозподіл енергії випромінювання за 
частотами. 

Для малих різниць часу між електронами, що 
рухаються вздовж гвинтової лінії, фактор коге-
рентності S2=(ω)≈4, а два електрони випроміню-
ють як заряджена частинка з зарядом 2e і масою 
2m0, тобто в чотири рази більше, ніж окремий 
електрон. 

Зміна співвідношення між компонентами 
швидкості приводить до суттєвої зміни спект-
рального розподілу потужності випромінювання 
окремого електрона у вакуумі. Величина поздов-
жньої компоненти швидкості визначає ширину 
смуг окремих гармонік. 

Ефект Доплера зумовлює вигляд спектрально-
го розподілу потужності синхротронно-черенков-
ського випромінювання. 

Отримані спектральні розподіли потужності 
синхротронного, черенковського і синхротронно-
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черенковського випромінювань електронів у 
низькочастотній області спектра можуть знайти 
практичне застосування при створенні нових дже-
рел електромагнітної енергії та при трактуванні 
деяких явищ в астрофізиці і у фізиці плазми. 
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ВПЛИВ  ІМПЛАНТАЦІЇ  ІОНІВ  O+, C+  НА  ПЕРЕРОЗПОДІЛ  
І  ЕЛЕКТРИЧНУ  АКТИВНІСТЬ  АРСЕНУ  

НА  ГРАНИЦІ  РОЗДІЛУ  СТРУКТУР  SiO2-Si 

Досліджено структури SiO2-Si з мілкими p-n переходами, сформованими шляхом низько-
енергетичної імплантації арсену та додаткової імплантації іонів кисню та вуглецю. Проведено 
вимірювання поверхневого опору легованих шарів після термічних відпалів у діапазоні темпе-
ратур 500…950оС, в тому числі швидких відпалів. Досліджено профілі розподілу арсену за допо-
могою методу мас-спектрометрії нейтральних частинок. Показано, що тривалі відпали струк-
тур, додатково імплантованих киснем дозволяють зменшити поверхневий опір легованих шарів, 
тоді як імплантація вуглецю приводить до прискореної дифузії арсену за участю вакансій. Під-
тверджено, що електрично-неактивні кластери арсену містять вакансії кремнію. 

SiO2-Si structures with ultra shallow junctions (USJ), performed by low energy arsenic implanta-
tion and additionally implanted oxygen and carbon ions were investigated. Sheet resistance measure-
ments of doped layers were carrying out after furnace and rapid thermal annealing in the range of 
500…950оС. Secondary neutrals mass spectrometry was used for arsenic depth profile examination. It 
is shown that long-duration annealing allows decreasing sheet resistance of oxygen-implanted struc-
tures. At the same time carbon implantation leads to transient enhanced diffusion by means of vacan-
cies. Vacancy content in inactive arsenic clusters was confirmed. 

Стан проблеми 
Зменшення розмірів елементів великих інте-

гральних схем вимагає отримання надмілких p-n 
переходів і збільшення провідності високолего-
ваної області переходу. Для отримання областей 
n-типу використовується низькоенергетична 
імплантація арсену з концентрацією більше 1020 
см-3. Такі концентрації перевищують розчинність 
арсену у кремнії, особливо при низькотемпера-
турних відпалах. Це, в свою чергу, приводить до 
кластеризації легуючої домішки і її електричної 
деактивації [1]. Для збільшення провідності об-
ластей n-типу, як правило, збільшують дозу ім-
плантації або використовують лазерний відпал. 
Разом із тим, збільшення дози приводить до під-
силення процесу кластеризації [2], а використання 
низькотемпературних відпалів після лазерного 
відпалу викликає деактивацію As [3]. 

Для пояснення процесів деактивації арсену 
були запропоновані різні моделі кластерів. Роз-
винуто модель створення кластерів As-вакансія. 
Ця модель підтверджується дослідженнями при-
скореної дифузії бору під час кластеризації арсену 
[4], яка викликається інжекцією міжвузлових 

атомів з областей кластеризації арсену. Також 
запропоновано модель, яка враховує наявність 
рівноважної концентрації кластерів Si-As [5,6], 
які електрично неактивні. Розрахунки загальної 
енергії системи показали, що кластер As4-V – най-
більш енергетично вигідний [7,8]. 

З теоретичних і експериментальних робіт ви-
пливає, що важливим фактором, який впливає 
на кінетику кластеризації As є точкові дефекти, 
які можуть змінювати як розчинність As в лего-
ваній області, так і входити до складу кластерів 
арсену, а також впливати на процеси дифузії. 

Отже, в залежності від надлишку вакансій 
або міжвузлових атомів процес деактивації ар-
сену може змінюватись. 

Зміна рівноважної концентрації точкових де-
фектів може бути реалізована за рахунок нанесен-
ня на поверхню зразків шарів SiO2 (збільшують 
концентрацію міжвузлових дефектів) або Si3N4 
(збільшують концентрацію вакансій). Водночас 
плівка на поверхні напівпровідника викликає 
сегрегацію в ній арсену [9,10,11], тим самим 
зменшуючи його концентрацію в активній об-
ласті Si. 
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Перспективний метод для управління кон-
центрацією і типом точкових дефектів – іонна 
імплантація різних домішок, які, за рахунок ство-
рення хімічних зв’язків з Si в процесі відпалу 
структур, дозволяють змінювати концентрацію 
точкових дефектів відносно їх рівноважної вели-
чини при даній температурі. 

Саме вивченню цих процесів присвячена ця 
робота, в якій кремнієві структури з тонким по-
верхневим шаром SiO2 після низькоенергетичної 
імплантації As додатково імплантувались іонами 
вуглецю або кисню. Ці домішки по-різному впли-
вають на концентрацію генерованих імплантацією 
точкових дефектів: кисень, маючи великий кова-
лентний радіус і створюючи преципітати SiOх 
сприяє збільшенню концентрації міжвузлових 
дефектів, тоді як вуглець, розташовуючись у 
позиції заміщення, збільшує концентрацію ва-
кансій. 

В роботі нами проведено дослідження впливу 
імплантації іонів O2 і С на процеси деактивації 
As і його перерозподілу після відпалів. Отримані 
результати аналізуються з врахуванням моделей 
впливу точкових дефектів на кінетику кластери-
зації арсену. 

Експеримент 
Кремнієві зразки р-типу провідності з опором 

10 Ом⋅см імплантувались іонами As з енергією 
10 кеВ в інтервалі доз 4⋅1014÷5⋅1015 см-2. Частина 
зразків далі додатково імплантувались іонами 
O2+ з енергією 30 кеВ та дозами 1,6⋅1014 і 6⋅1014 
см-2, а також іонами С+ з енергією 30 кеВ та до-
зою 6⋅1014 см-2. Зразки відпалювались в атмос-
фері аргону в інтервалі температур 500–1000°С. 
Час відпалу змінювали від 30 секунд до 3 годин. 

Вимірювався поверхневий опір імплантованих 
зразків за допомогою чотиризондової методики. 
Профілі товщинного розподілу арсену вимірю-
вались із застосуванням методу мас-спектрометрії 
нейтральних частинок на установці INA-3. 

Пошарове високочастотне розпилення зразків 
проводилось іонами аргону з енергією 350 еВ, 
що дозволяло отримати роздільну здатність по 
глибині ~2 нм. Для калібрування профілів розпо-
ділу домішок по глибині вимірювалась глибина 
кратера із застосуванням профілографа Dektak. 

На рис.1 зображені розраховані профілі роз-
поділу арсену, кисню та вуглецю в кремнієвих 
зразках для умов, що відповідають застосовува-
ним в експерименті. Бачимо, що розподіл іонів 
кисню більш близький до розподілу As, тоді як 

іони вуглецю локалізовані глибше. 
Вибір нами таких розподілів зроблено так, 

щоб у першому випадку збільшити концентрацію 
міжвузлових дефектів в області розташування 
кисню та арсену (за рахунок створення мікро-
преципітатів SiOx), а в другому випадку – збіль-
шити концентрацію вакансій в глибині зразка з 
метою використання їх як "стоків" для міжвуз-
лових атомів кремнію, що виникають в процесі 
кластеризації арсену, тим самим вивчити вплив 
вакансій на процес кластеризації арсену. 

На рис.2 наведено експериментально отримані 
профілі розподілу арсену в структурах SiO2-Si з 
товщиною шару окису 5 нм після імплантації As 
та відпалів в інтервалі температур 750…950°С 
впродовж 5 хвилин. Як видно з рис.2, починаючи з 
температури 750°С спостерігається перерозподіл 
As і його накопичення на границі розділу SiO2-Si,  
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Рис. 1. Профілі розподілу іонів As+: з енергією 10 кеВ 
і D=1015 см-2 (1); О2

+ (2) та С+ (3) з енергією 30 кеВ і 
D=6⋅1014 см-2, які розраховані за допомогою про-
грами TRIM 
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Рис. 2. ВІМС профілі розподілу іонів As+ у SiO2/Si 
структурі з енергією 10 кеВ і дозою D=1015 см-2 до 
та після відпалів впродовж 5 хв 
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а також в плівці SiO2. Процес перерозподілу йде 
більш інтенсивно зі збільшенням температури 
відпалу. Отже, значна частина імплантованого 
арсену видаляється з зони імплантації і стає елек-
трично неактивною. На рис.3а наведено залеж-
ності поверхневого опору Rs від температури 
відпалу контрольних зразків (без додаткової 
імплантації) і зразків, додатково імплантованих 
киснем і вуглецем. 

При низьких температурах величина поверх-
невого опору значна (Rs=1500–2000 Ом/�), що 
свідчить про слабку активацію арсену. Електрич-
на активація As стає помітною починаючи з тем-
ператури 650°С і досягає максимального значення 
при Т=700°С (Rs=280 Ом/�). При подальшому 
збільшенні температури спостерігається неве-
лике зростання Rs. Часові залежності Rs (відпал 
при температурі 700°С ) свідчать про кластери-
зацію домішки (Rs монотонно зростає з часом 
відпалу). В зразках, додатково імплантованих 
киснем і вуглецем, величина Rs – дещо більша 
і наведена точками на рис.3а для температури 
відпалу 700°С. 

На рис.3б наводяться часові залежності Rs 
для контрольних зразків та зразків, додатково 
імплантованих іонами О2+. Збільшення часу 
відпалу зумовлює збільшення величини Rs для 
контрольних зразків і зразків, імплантованих 
іонами О2 з дозою 1,6⋅1014 см-2. Збільшення дози 
імплантації кисню до 6,4⋅1014 см-2 зумовлює 
зменшення Rs при тривалих відпалах порівняно 
з контрольними зразками. 

На рис.4 зображено профілі розподілу арсену 
після термічних відпалів контрольного зразка та 
зразків, імплантованих киснем і вуглецем. Як 
видно з рис.4, додаткова імплантація вуглецю 
зумовлює суттєве уширення профілів, зменшення 
концентрації As в максимумі розподілу та появу 
значного затягування профілю у глибину. В свою 
чергу, імплантація кисню спричинила деяке зву-
ження профілю і невелике зміщення розподілу в 
бік поверхні зразка. Зауважимо, що перед вимірю-
ванням профілів плівка SiO2 видалялась з поверх-
ні, так що в цьому випадку, порівняно з рис.2, 
вимірювався розподіл домішки лише в кремнію. 

Обговорення результатів 
В структурах SiO2-Si, імплантованих арсеном, 

слід виділити низку процесів, що протікають при 
відпалах і визначають характеристики легова-
ного шару: 
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Рис. 3. Залежність поверхневого опору Rs від тем-
ператури відпалу SiO2/Si зразків імплантованих 
іонами As з енергією 10 кеВ і D=1015 см–2. Наведені 
значення Rs для зразків додатково імплантованих 
іонами О2

+ і С (а). Залежності Rs від часу відпалу 
зразків, імплантованих іонами As (1) та додатково 
імплантованих іонами O2

+ з дозою 1,6⋅1014 см–2 (2) 
6,4⋅1014 см–2 (3). Температура відпалу 700°С (б) 
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Рис. 4. ВІМС профілі розподілу імплантованих іонів 
As+ (10 кеВ, D=1015 см–2) до та після відпалу (750°C, 
30 c RTA) (1), після відпалу в присутності додатково 
імплантованих іонів O2

+ (50 кеВ, D=6,4⋅1014 см–2) 
(2), після відпалу в присутності додатково імплан-
тованих іонів C+ (30 кеВ, 6⋅1014см –2) (3) 
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1. Рекристалізація аморфного шару кремнію, в 
процесі якої відбувається електрична актива-
ція домішки і її просторовий перерозподіл. 

2. Квазіхімічні реакції за участю точкових де-
фектів. 

3. Сегрегаційний перерозподіл домішки між 
кремнієм і SiO2. 

4. Кластеризація домішки при концентраціях що 
перевищують її розчинність при даній тем-
пературі відпалу. 

5. Дифузія домішки при відпалах. 
В процесі швидкого відпалу зразків частина 

атомів As займає позиції у вузлах гратки й стає 
електрично активною. Твердофазна рекристалі-
зація аморфного шару Si відбувається в інтер-
валі температур 500…550°С, але, як показують 
наші досліди, при таких температурах лише не-
значна частина атомів As електрично активна. 
Профіль розподілу арсену при цих температурах 
майже не змінюється, що свідчить про те, що для 
активації домішки необхідною умовою є дифу-
зійне зміщення атомів As. На границі розділу 
SiO2-Si існує значна концентрація пасток для 
арсену (за оцінками деяких авторів ~7⋅1014 см-2), 
а також присутні розтягуючі напруження. Це 
стимулює дифузію As у напрямку до поверхні й 
накопичення його на границі розділу SiO2-Si, що й 
підтверджується нашими експериментами. Мак-
симум розподілу арсену зміщується на 5–7 нм, 
що відповідає середньому коефіцієнту його ди-
фузії 10-18 см2/с. З літератури відомо, що такі 
коефіцієнти дифузії мають місце для значно біль-
ших температур відпалу. Збільшення коефіцієнта 
дифузії пов'язане з впливом точкових дефектів. 

Слід зазначити, що при сегрегації домішки 
в шарі SiO2 утворюється сполука типу SiAsxOy 
зі значно меншою температурою пластичності, 
ніж SiO2. Це, в свою чергу, зменшує механічні 
напруження на границі розділу. 

Збільшення часу відпалу приводить до росту 
кластерів, в яких арсен є електрично неактивним, 
що й підтверджується залежністю Rs від часу 
відпалу (рис.3б). 
В структурах, додатково імплантованих доміш-

ками, особливо такими, що утворюють сполуки 
з кремнієм, при одночасній інжекції точкових 
дефектів того чи іншого типу, процеси активації 
домішки і її перерозподілу значно ускладнюють-
ся. Встановлення рівноваги в такій багатоком-

понентній системі протікає в декілька стадій: 
утворення метастбільних сполук, їх розпад, ін-
жекція точкових дефектів, ріст-розпад кластерів, 
дифузійні процеси за участю точкових дефектів. 
Динаміка цих процесів визначається рядом квазі-
хімічних реакцій. 

В зразках, імплантованих киснем, на почат-
ковій стадії відпалу створюються зв'язки Si-O, 
As-O, частина арсену займає позиції в вузлах 
гратки. Кількість електрично активного арсену 
менша, ніж у контрольних зразках, найімовірніше, 
за рахунок з'єднання As з киснем. Збільшення 
часу відпалу приводить до одночасного зароджен-
ня і росту як SiOx-кластерів, так і кластерів, які 
містять As. Ріст фази SiO2 супроводжується інжек-
цією міжвузлових дефектів. Пересичення області 
локалізації розподілу As міжвузловими дефектами 
зсуває термодинамічну рівновагу між As, який 
знаходиться в позиції заміщення і кластерами 
типу Asn-Vm, де V – вакансія, в бік зменшення 
концентрації кластерів, що містять вакансії. Вод-
ночас це приводить до збільшення концентрації 
As в електрично активному стані і підтверджу-
ється нашими експериментами (рис.3б). 

У випадку імплантації вуглецю значна частина 
міжвузлових атомів, які мають великий коефі-
цієнт дифузії, захоплюється в області розподілу 
вуглецю, і концентрація вакансій є значно біль-
шою, ніж в контрольних зразках. Це стимулює 
дифузію арсену вглиб пластини Si (рис.4, крива 3), 
а також додаткову кластеризацію As і зменшення 
його концентрації в електрично активному ста-
ні (рис.3а). 

Висновки 
При формуванні мілких p-n переходів із гли-

биною залягання ~15 нм шляхом імплантації 
іонів арсену важливими факторами, що знижу-
ють провідність легованих шарів, є накопичення 
домішки на границі поділу SiO2-Si і кластерізація 
домішки за участі точкових дефектів. В роботі 
вперше показано, що додаткова імплантація 
домішок, які змінюють концентрацію точкових 
дефектів дозволяє керувати як дифузією арсену, 
так і його кластеризацією. За допомогою імплан-
тації кисню вдалося зменшити поверхневий опір 
легованих шарів при тривалих низькотемпера-
турних відпалах. Експерименти підтверджують 
розвинуті в теоретичних роботах моделі класте-
ризації арсену за участю вакансій. 
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СПЕКТРАЛЬНА ФОТОЧУТЛИВІСТЬ ТОНКОПЛІВКОВОЇ Au/CdTe 
ДІОДНОЇ СТРУКТУРИ 

Досліджено діоди Шотткі, одержані вакуумним напиленням напівпрозорого шару золота на 
тонку плівку n-CdTe, електроосаджену на металеву підкладинку. Одержані в актуальній для 
напівпровідникових сонячних елементів області 0,25-0,9 мкм спектри фоточутливості аналізу-
ються на основі рівняння неперервності з урахуванням дифузійної та дрейфової складової, а 
також поверхневої рекомбінації. Для пояснення спаду фоточутливості в короткохвильовій об-
ласті залучається ефект Шотткі. 

Au/n-CdTe Schottky diodes fabricated by vacuum evaporation of a semitransparent Au film over 
thin CdTe layer electrodeposited onto the metal substrate are investigated. In the actual for solar cells 
0,25-0,9 mm region, the photoresponse spectra are analyzed in terms of the continuity equation with 
account made for diffusion and drift components as well as surface recombination. To explain a sharp 
decay in the short-wavelength region the Schottky effect is involved in the discussed model. 

Дослідження останніх десятиліть довели без-
сумнівну перспективність тонкоплівкових фото-
вольтаїчних структур і модулів на основі CdTe 
для широкомасштабного виробництва сонячних 
елементів [1,2]. Розроблено декілька взаємно 
доповнюючих конструкцій сонячних модулів на 
цьому матеріалі. У багатьох випадках оптималь-
ними є фотовольтаїчні перетворювачі на скляній 
підкладинці, в інших привабливішою є конструк-
ція на гнучкій полімерній або металевій основі. 
Зокрема, сонячні модулі на фользі з нержавіючої 
сталі, мають малу товщину, незначну вагу та 
дозволяють здійснювати у процесі виготовлення 
високотемпературну обробку. Однак, впрова-
дження їх у виробництво, потребує розв'язання 
ряду проблем, серед яких – з'ясування механізмів, 
що визначають спектральний розподіл фото-
електричної квантова ефективності Au/CdTe 
тонкоплівкових діодів. CdTe – це напівпровідник 
з оптимальною шириною забороненої зони Eg і 
прямими міжзонними переходами. Останнє зу-
мовлює ефективне оптичне поглинання фотонів з 
енергією hv≥Eg, а отже забезпечує високу ефек-
тивність фотоперетворення в широкій спектраль-
ній області. З огляду на це – незрозуміло, чому 
спектр фоточутливості є доволі нерівномірним 
[3], а в області довжин хвиль, коротших ~450 нм, 
спостерігається різкий спад [4]. З'ясуванню цих, 
важливих для ефективності сонячного елемента 
питань, присвячена дана робота. 

Експериментальні результати 
Шар CdTe n-типу провідності товщиною ~1мкм 

наносився на фольгу (50 мкм) з нержавіючої сталі 
методом електрохімічного осадження [2]. Бар'єр 
Шотткі створювався вакуумним напиленням на-
півпрозорої плівки золота (10-12 нм) при темпе-
ратурі підкладинки 150°С. Спектральні характе-
ристики зразків знімалися в діапазоні 300-900 нм 
на дифракційному монохроматорі ДМР-23 з квар-
цовою галогенною лампою як джерела випромі-
нювання. Розподіл спектральної густини фотонів 
на вихідній щілині установки визначався за допо-
могою паспортизованого кремнієвого фотодіода. 
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Рис. 1. Типові спектри квантової фоточутливості 
тонкоплівкових Au/n-CdTe діодів при кімнатній 
температурі. 
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На рис. 1 наведені криві, що відображають 
найбільш характерні риси спектрів фоточутливо-
сті Au/CdTe діодів. В ряді випадків спостерігаєть-
ся більш-менш рівномірна чутливість в інтервалі 
500-700 нм з різким спадом у короткохвильовій 
області (зразок №1). для інших зразків в інтерва-
лі 500-700 нм чутливість зростає при зменшенні 
довжини хвилі, а після досягнення максимуму 
стрімко спадає з характерним "плечем" при λ≈ 
≈350 нм (зразки №2 і 3). Зі зміною температури 
форма кривих дещо видозмінюється, але зазначені 
характерні риси спектрів зберігаються (рис. 2). 
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Рис. 2. Спектри фоточутливості одного з Au/n-CdTe 
діодів (№2), виміряні при різних температурах. 
Інтерпретація одержаних результатів  
Розглянемо фотоелектричну квантову ефек-

тивність діода Шотткі, виходячи з рівняння не-
перервності, яке для неосновних носіїв (дірок у 
даному разі) має вигляд 
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де ∆p – надлишкова концентрація дірок, F(x) – 
напруженість електричного поля у збідненому 
шарі, µp – рухливість дірок, τp – їх час життя, α – 
коефіцієнт оптичного поглинання, Φo – число 
фотонів, що падають на одиницю площі за оди-
ницю часу (із врахуванням відбивання). 

Ширина збідненого шару та напруженість 
електричного поля в ньому задаються відомими 
формулами: 
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де εo і ε – діелектрична проникливість вакууму 
і напівпровідника, ϕo – висота бар'єру з боку 
напівпровідника при нульовому зміщенні, q – 
заряд електрона, V – прикладена напруга, Nd−Na – 
концентрація некомпенсованих донорів. 

Рівняння (1) розв'язується за певних граничних 
умов: на межі збідненого шару з нейтральною 
областю (x=W) значення ∆p повинні співпадати, 
∆p=0 при x→∞, а на поверхні напівпровідника 
(x=0) поверхнева рекомбінація повинна урівно-
важуватись притоком дірок до поверхні:  
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де S – швидкість поверхневої рекомбінації, Dp – 
коефіцієнт дифузії дірок. 

Розв'язування рівняння (1) з урахуванням (2)-
(3) призводить до доволі громіздкого виразу для 
фотоелектричного квантового виходу [5], який 
при S=0 переходить у формулу Гартнера [6]: 
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де Dn – коефіцієнт дифузії електронів, Lp – ди-
фузійна довжина дірок, а також використані по-
значення: 
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Значення параметрів, необхідних для знахо-
дження залежності η від коефіцієнту поглинання 
α, а також – від довжини хвилі λ, були вибрані, 
виходячи з наступного розрахунку. Висота ба-
р'єру ϕo прийнята рівною 1 еВ, що відповідає її 
типовому значенню, коефіцієнт дифузії електро-
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нів Dn=kTµn/q=25 см2/с при µn=1000 см2/(В⋅с), а 
для дірок відповідно Dp=kTµp/q=4 см2/с при 
µp=80 см2/(В⋅с). Відомо, що навіть найчистіші 
зразки CdTe містять неконтрольовані домішки з 
концентрацією, не меншою 1015-1017 см–3 [7,8]. 
Тому, високий питомий опір електрохімічно 
осаджених плівок CdTe (106-107 Ом⋅см) засвідчує 
їх частково компенсовану провідність, далеку 
від власної провідності, для якої питомий опір 
складає ~ 1010 Ом⋅см (Eg=1,46 еВ, mn=0,11mo, 
mp=0,35mo, T=300 K). Виходячи з цього, концен-
трація Nd−Na приймалась рівною 1016 см–3 як 
середнє значення із зазначеного вище інтервалу, 
що відповідає W≈0,3 мкм (для CdTe ε=10,6). Дов-
гохвильова ділянка кривої оптичного поглинання 
α(λ) була знайдена з експериментально виміряної 
кривої пропускання з урахуванням багаторазо-
вого відбивання, а в області великих значень 
фотонів (hv=1,5-5,4 еВ) – доповнена даними з 
праці [9]. 

На основі викладеного, на рис. 3 наведені ре-
зультати розрахунку спектрів фотоелектричного 
квантового виходу діода Шотткі на основі CdTe. 
Одна група кривих розрахована для швидкості 
поверхневої рекомбінації S=107 см/с та різних 
значень часу життя дірок (а отже і їх дифузійної 
довжини) в інтервалі τp=10−6-10−12 с.  
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Рис. 3. Спектральні криві фотоелектричного кван-
тового виходу Au/CdTe діода Шотткі, розраховані 
при швидкості поверхневої рекомбінації S=107 см/с і 
S=0 та різних значеннях часу життя дірок τp. Для 
всіх кривих Nd−Na=3⋅1015 см−3. 
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Рис. 4. Спектральні залежності коефіцієнта погли-
нання та відбивання для CdTe. 

Друга група кривих відповідає S=0 і тим же 
значенням τp. Звертає на себе увагу те, що по-
верхнева рекомбінація проявляє себе досить слабо 
(не більше 10-15% у короткохвильовій області), 
що пояснюється дією сильного електричного поля 
біля поверхні напівпровідника (при Nd−Na=3⋅1015 
см−3), напруженість якого згідно (3) рівна F= 
=2(ϕo−eV)/qW≈4⋅104 В/см (ϕo=1 еВ, V=0). Зміна 
часу життя дірок проявляється тільки у зміщенні 
довгохвильового краю фоточутливості у бік біль-
ших довжин хвиль при збільшенні τp. Це пояс-
нюється тим, що у довгохвильовій області, де 
коефіцієнт поглинання є відносно малим, зростає 
внесок дифузійної складової фотоструму. Через 
збільшення дифузійної довжини Lp~τp1/2 ефектив-
ність збирання дірок, фотогенерованих у нейт-
ральній частині діодної структурі, зростає. Звер-
немо увагу також на те, що структура в коротко-
хвильовій області, зокрема максимум при λ≈350 
нм, зумовлена особливістю спектрів поглинання 
та відбивання (рис. 4). 

Рис. 5 ілюструє вплив концентрації некомпен-
сованих донорів Nd−Na на спектральний розподіл 
фоточутливості діода. Розрахунки проведені для 
часу життя дірок 10−10 с, швидкості поверхневої 
рекомбінації 107 см/с при різних значеннях Nd−Na. 
Як видно, спектральні криві, побудовані для 
різної концентрації некомпенсованої домішки 
досить сильно відрізняються між собою. 

В міру збільшення Nd−Na фоточутливість діода 
помітно зменшується, що пояснюється потоншен-
ням збідненого шару, При цьому, однак, збіль-
шується напруженість електричного поля, що  
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Рис. 5. Спектральні криві фотоелектричного кван-
тового виходу, розраховані при швидкості поверх-
невої рекомбінації S=107 см/с, часу життя дірок 
τp=10−10 с і різній концентрації некомпенсованих 
донорів Nd−Na. 

стримує поверхневу рекомбінацію. Тому в корот-
кохвильовій області λ<400-450 нм фоточутливість 
при збільшенні Nd−Na, навпаки, дещо зростає. 
Коли Nd−Na змінюється в межах реальних значень 
(3⋅1015–1017 см−3), форма розрахованих спект-
ральних залежностей непогано відтворює екс-
периментальні криві, представлені на рис.1,2, але 
тільки в області λ>400-450 нм. Спостережуваний 
спад у короткохвильовій області формула (3) не 
описує. Звичайно, розрахунок дає такий спад при 
зменшенні концентрації некомпенсованих до-
норів, але за межами реальних значень Nd–Na, 
що продемонстровано штриховою кривою, роз-
рахованою для Nd–Na=1014 см−3 [7,8]. При цьому 
форма спектральної кривої в області λ>400-450 
нм стає відмінною від реальної (максимум спо-
стерігається при λ≈780 нм, а не при λ≈480 нм). 

Врахування ефекту Шотткі 
Ефект Шотткі полягає не тільки в пониженні 

потенціального бар'єру на контакті метал/ напів-
провідник, але також у виникненні біля поверхні 
напівпровідника шару, в якому електричне поле 
діє в напрямку, протилежному до поля у решті 
збідненого шару (рис.6а). Назвемо цей шар "мерт-
вим" у тому сенсі, що генеровані там електронно-
діркові пари не дають внеску в формування фо-
тоструму. Товщина мертвого шару залежить від 
напруженості електричного поля, яка, в свою 
чергу залежить від висоти бар'єру і концентрації 
некомпенсованих домішок. 

З урахуванням відштовхуючої сили дзеркаль-
ного зображення потенціальна енергія електрона 
як функція віддалі від поверхні напівпровідника 
задається формулою [10]: 
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де F(x) – напруженість електричного поля в збід-
неному шарі, що визначається (3). 

На рис.6б наведені криві потенціальної енергії 
електрона, розраховані за формулою (9) для трьох 
значень Nd−Na. При зменшенні Nd−Na максимум 
на кривих ϕ(x) помітно віддаляється від поверхні 
напівпровідника, та й при x>xmax напруженість 
поля не зразу стає близькою до тієї, якою вона 
була б у відсутності сили дзеркального відобра-
ження. Введемо деяку "ефективну" товщину 
мертвого шару do. Тоді виключити внесок елек-
тронно-діркових пар у формування фотоструму 
можна, ввівши у вираз (5) множник exp(–α do). 
При цьому, не вносячи істотної помилки, можна 
знехтувати поверхневою рекомбінацією, тобто 
покласти S=0:  
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Рис. 6. Енергетична діаграма Au/n-CdTe контакту з урахуванням ефекту Шотткі (а). Хід потенціальної енергії 
електрона в приповерхневому шарі CdTe, розрахований при різних концентраціях некомпенсованих донорів (б). 
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Рис. 7. Спектри фоточутливості Au/n-CdTe діода Шотткі, розраховані при різних значеннях do і Nd−Na, а також 
часу життя дірок: τp=10–12 с (a) і τp=10–9 с (б). 
Спектри квантової ефективності, розраховані 

за формулою (10) при різній товщині мертвого 
шару do і двох значеннях Nd−Na наведені на 
рис.7а – для часу життя дірок τp=10–12 с і рис.7б – 
τp=10–12 с. 

Як видно з рис.7, врахування ефекту Шотткі 
дає пояснення різкого спаду фоточутливості діода 
в короткохвильовій області (λ<400 нм). Звертає 
на себе увагу схожість залежностей, розрахова-
них за формулою (10), з експериментальними 
кривими на рис.1,2. Як уже зазначалось, поступо-
вий спад чутливості при збільшенні λ на ділянці 
λ>450 нм (штрихова лінія на рис.7a) пояснюється 
тим, що при високій концентрації некомпенсо-
ваних донорів збіднений шар є за надто вузьким. 
Через це помітна частка довгохвильового випро-
мінювання поглинається поза збідненим шаром і 
при малій дифузійній довжині дірок (~0,01 мкм 
при τp=10−9 с, Dp=2 см2/(В⋅с)) фотогенерований 
заряд збирається неефективно. 

На ділянці λ<450 нм коефіцієнт поглинання 
перевищує 105 см−1 (рис. 4) і тому переважна бі-
льшість фотонів поглинається навіть у вузькому 
збідненому шарі. Отже, максимум, спостережу-
ваний на експериментальних кривих №2 і №3 
(рис.1) і на розрахованих при Nd−Na=1017 см–3 
(рис.7a), є комбінованим ефектом – (1) зростанням 
чутливості зі спадом λ через те, що все більше 
фотонів поглинається у збідненому шарі, і (2) 
спадом чутливості в короткохвильовій області 
в результаті ефекту Шотткі. Якщо концентрація 

Nd−Na відносно низька, практично всі фотони 
поглинаються в широкому збідненому шарі, де 
збирання заряду є ефективним, і ми маємо доволі 
рівномірну чутливість на ділянці 400-800 нм (спад 
при λ<400 нм зумовлений, знову таки, ефектом 
Шотткі). У цьому разі розрахований спектр фото-
чутливості є подібним до кривої №1 на рис. 1. 

З рис.7 видно, що квантова ефективність діода, 
розрахована при τp=10−9 с вища у порівнянні з 
τp=10−12 с і, особливо, при високій концентрації 
некомпенсованих донорів (Nd−Na=1017 cм−3). При-
чиною цього є те, що для τp=10−9 с дифузійна 
довжина дірок стає ~0,4 мкм, і тому помітна част-
ка фотогенерованих дірок приймає участь у ство-
ренні фотоструму. 

Висновки 
Відома з літератури теоретична модель, що 

враховує дрейфову та дифузійну складову фото-
струму, а також поверхневу рекомбінацію, не 
може пояснити особливості спостережуваних 
спектрів фоточутливості Au/n-CdTe діодів Шотткі, 
виготовлених на металевій фользі з нержавіючої 
сталі, особливо значний спад у короткохвильо-
вій області λ<450 нм. Залучення ефекту Шотткі 
дозволяє усунути розходження теорії з резуль-
татами вимірювань. Варіюючи параметри мате-
ріалу (концентрацію некомпенсованих донорів 
і часу життя дірок) і товщину "мертвого" шару 
(як результату ефекту Шотткі), вдається досягти 
задовільного узгодження розрахованих і експе-
риментальних кривих. 
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�������������������������������� ���!�"��#���$���!�"%&��'()*+,(-./01�*2-+3*24.*01�5*+,()607(7�+8��9�:(;./3,0<2=�'()*+,-+�>?@AB�C�C�DEB@B�AD!$F G�HBIDJ$K�G>@CECHLMIAG�EDHD>IAC��$N�O)3,(;(*3�<06(4.*(�83;(4P,2**Q�73R3S)2T+<*0U�V	�R)38(*(,0U�W3X)2Y(*.�3/)(80U�/3,W2	P<0U�+�R)0W8270<*0U�;0643/2-+1*0U�R(7(4.�5�/)06724+�/)(8*+P�,�S(38(7)+Z�[25(��O3/2W2*3=�\3�;4Q�)+W*0U�/)067243S)2T+<*0U�+�R)3673)3,0U�)3W8+\(*.�,+;X5,2P7.6Q�W*2<*+�7)2*6T3)82-+Z�;0T)2/-+1*0U�W3X)2Y(*.�;0643/2-+1*0U�R(7(4.��]̂_�̀abcdefagh�gi�fgjgkleĵam�abek_̀�gi�̀ahkd_�kdanahk�ehn�jlàbefam�nàdgmefagh�dggj̀�ah�f̂_�̀ada	mgh�mlòfed�ah�f̂_�pec_�k_gb_flo�à�j_liglb_n��qf�à�̀̂grh=�f̂ef�ah�f̂_�mè_�gi�naii_l_hf�mlòfedgkleĵam�ehn�̀jem_�dgmefagh�f̂_�̀akhaiamehf�fleh̀iglbefagh̀�gmmcl���st&uv5<26*+�;36QS*(**Q�5�7(U*343S+Z�,0)3\5,2**Q�,063/3;36/3*240U�83*3/)06724+,�S()82*+P�+�/)(8*+P�;3W,34QP7.�R3WX2,4Q706Q�,+;�3Xwx8*0U=�R436/0U�+�4+*+1*0U�;(T(/7+,��O)37(=�Q/�6,+;<27.�(/6R()08(*724.*+�;364+;Y(**Q=�;4Q�X(W;0643	/2-+1*0U�/)06724+,�U2)2/7()*2�,(40/2�S5670*2�8+/)3;(T(/7+,��y(�R3Q6*Px7.6Q�,+;657*+67P�673/+,�;4Q�*2;40z/5�73</3,0U�;(T(/7+,����;0643/2-+1	*0U�/)067242U�/)(8*+P�73</3,+�;(T(/70�/3*-(*	7)5P7.6Q�*2�;0643/2-+QU=�2�,�X(W;0643/2-+1*0U�57,3)PP7.�6/5R<(**Q�{�/4267()0=�Q/+�/4260T+/5	P7.�W2�)3W8+)280�+�W2�363X40,367Q80�ZU�;(/3)2-+Z�;38+z/280|�}	/4267()0�)3W8+)280�~��{����8/8=��	/4267()0�~�{���8/8�+�\(�X+4.z�8+4/+��	�/4267(	)0�{�8(*z+�W2���8/8���	�����6/+4./0�8+/)3;(T(/70�82P7.�,+;*36*3�824(�+�z,0;/36R2;*(�R34(�;(T3)82-+1=�73�3;*3/)06	724.*+�73R3S)2T+<*+�8(73;0�,0Q,4QP7.�8+/)3	;(T(/70�5�73,670U�/)067242U�7+4./0�R+64Q�6R(-+	24.*3S3�;(/3)5,2**Q�;38+z/280���2/3Y�8+/)3;(T(/70�,;2x7.6Q�,0Q,070�82/	60824.*3�3642X0,z0�;0*28+<*5�;0T)2/-+P�5�/)06724+�;4Q�73S3=�\3X�*2)3;Y(*2�U,04Q�R)3Q,0	426Q�*2�T3*+�R3642X4(*3S3�R)2,04.*3S3�,+;X0	,2**Q����R)2-+�����X5;5x7.6Q�7(3)+Q�T3)85,2**Q�W3X)2Y(*.�8+/)3;(T(/7+,��O3/2W2*3=�\3�R)0�;3	6727*.3�,063/+1�/34+82-+Z�R2;2P<3S3�R)38(*Q�83Y*2�*(�7+4./0�,0Q,070�72/+�;(T(/70=�24(�1�37)08270�W3X)2Y(**Q�ZU�R)5Y*+U�R34+,�R)2/70<*3�X(W�;0T)2/-+1*3S3�)3W8077Q��O)0<385�,/4P<(**Q�,�+W37)3R*385�*2X40Y(**+�3R065x7.6Q�6T()0<*3	608(7)0<*08�R34(8�W8+\(*.���,73)0�����,672*3	,4PP7.�/+4./+6*(�6R+,,+;*3z(**Q�8+Y�)3W8+)280�/+*(8270<*3S3�W3X)2Y(**Q�72�)3W8+)280�,/4P	<(**Q����W267365,2**Q�2608(7)0<*0U�,+;X0,2*.�R)0�;364+;Y(**+�8+/)3;(T(/7+,�5�/)(8*+Z�W2�;3R3	83S3P�R436/3U,04.3,3Z�;,3/)06724.*3Z�V	�R)3	8(*(,3Z�73R3S)2T+Z�WX+4.z5x�<5740,+67.�8(73;5�+�;3W,34Qx�,0Q,070�824+�W2�)3W8+)280�8+/)3;(	T(/70������O34(�W8+\(*.�;4Q�R)0W8270<*3Z�;0643/2-+1	*3Z�R(74+�5�*(6/+*<(*3�824+1�2R)3/6082-+Z=�R)0�Q/385�W3X)2Y(**Q�*(�W*0/2x�*2,+7.�R)0� ������ ��=�U3<2�,3*3�+�*2X2S273�642Xz(�W2�,0R2;3/� ������ ��=�)3WS4Q*573�,�R)2-+������O)0)3;2�V	�R)38(*(,3S3�W3X)2Y(**Q�;0643/2	-+1�5�604.*3R3S40*2P<0U�/)067242U�,0,<2426Q�,��
�=�;(�;3,3;07.6Q=�\3�,0*0/2P<01�5�-.385�,0	R2;/5�7+*.3,01�/3*7)267�R3,wQW2*01�*(�W�R3S40	*2**Q8�X43U+,6./0U�U,04.=�2�W�8+YW3**08�)3W	6+Q**Q8=�\3�R3)5z5x�R)3U3;Y(**Q�X43U+,6./0U�U,04.=�Q/+�642X/3�R3S40*2P7.6Q=�R3X40W5�Q;)2�;0643/2-+ZZ��O3/2W2*3=�\3�+*7(S)24.*2�+*7(*60,	*+67.�*(�W24(Y07.�,+;�583,�(/6R()08(*75�+�,0W*2	<2x7.6Q�7+4./0�,(40<0*3P� ������ =�R)0<385�+*7(	S)24.*2�Q6/)2,+67.�;0643/2-+Z�;4Q� ������ ���*2�����R()(,0\5x�Q6/)2,+67.�W3X)2Y(**Q�;4Q�,0R2;/5������� �����2R)3R3*3,2*01�8(73;�,0W*2<(**Q�70R5�;0643/2-+1�R3�+*7(S)24.*+1�Q6/)2,367+�W3X)2Y(**Q�;0643/2-+1=�\3�,08+)Px7.6Q�W2�V	�R)38(*(,080�73R3S)28280�5�,0R2;/5�;0T)2/-+Z�*2�R)3U3;Y(*	*Q���W2S24+=�)3673,+�8+/)3;(T(/70�,�/)067242U�/)(8*+P�x�/3*-(*7)273)280�*2R)5S�/)06724+<*3Z�S)27/0�+�W2�R(,*0U�583,�83Y57.�67270�;Y()(4280�;0643/2-+1���*3;+�-+�583,0�)(24+W5P7.6Q�R)0�,0	)3\5,2**+�/)06724+,���4(�583,0�;4Q�R)3Q,4(**Q�;0643/2-+1*3Z�2/70,*367+�8+/)3;(T(/7+,�83Y57.�X570�)(24+W3,2*+�R)0�7(U*343S+<*0U�3X)3X/2U����������������� ¡¢���¡£¤��¥������¡¢��¦¡¦�§�̈©©ª§���«����̈¬§�®�̄���§°±¡�¦¢�����§� ��



����������	�
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ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ОКСИДУ  НІКЕЛЮ 

Проведені дослідження температурної залежності провідності σ(Т) оксиду нікелю в інтер-
валі температур 300−550 К, визначена енергія активації процесу, що контролює провідність e 
цій температурній області, встановлено взаємозв'язок між енергією активації і товщиною окис-
лу (тривалістю окислення). 

The conductivity temperature dependence σ(Т) of nickel oxide has been investigated in the tem-
peratures interval of 300−550 K; the activation energy of process, which controls the conductivity in 
this range has been obtained; the relation with activation energy and oxide thickness (duration of oxi-
dization) has been received in this work. 

Постановка проблеми  
Кінетика окислення нікелю залежить від ба-

гатьох зовнішніх факторів. Фізичні властивості 
окисних плівок на нікелі досліджені недостатньо. 
При окисленні нікелю у повітрі утворюється не-
стехіометричний за складом оксид NіО. Нестача 
іонів нікелю у гратці NіО приводить до виникнен-
ня вакансій акцепторного типу (3Ni2+=3Ni3++VNi) 
[1]. Електронні дірки, що з'явилися, зумовлюють 
провідність оксиду по 3d-зоні, мала ширина якої 
приводить до локалізації дірок на катіонних ва-
кансіях, а їх рухливість носить стрибковий харак-
тер [2]. 

Температурні залежності власної електро-
провідності нестехіометричних кристалів опи-
суються співвідношенням типу [3] 

)/exp()( /1 rTPTA m ε−=σ ,                 (1) 
де A(T) – деяка степенева функція температури, 
Р – парціальний тиск кисню, m>0 – константа, ε – 
ефективна енергія активації процесу, k – стала 
Больцмана. Для NiO величина ε складає близько 
2 еВ в області високих температур [4]. При тем-
пературах, які передують власній провідності, 
залежність σ(T) досліджувалась для чистих ок-
сидів при збереженні стехіометрії [5]. Для не-
стехіометричних за складом зразків такі дані 
відсутні. 

Тому в даній роботі проведені електрофізичні 
дослідження оксиду нікелю різної товщини та 
встановлено взаємозв'язок між енергією активації 
процесу провідності і товщиною окислу (трива-
лістю окислення). 

Експеримент і аналіз результатів 
Зразки для вимірювання готувались з листо-

вого нікелю марки НП-2, який окислювався у 
муфельній пічці у повітряному середовищі при 
1100 К протягом 2–8 годин. Структурний стан 
окисної плівки контролювався рентгенографіч-
ним і металографічним методами. 

На рис.1 показані рентгенограми, отримані як 
від зовнішньої, так і від внутрішньої поверхонь 
окалини. Аналіз показує, що при даних умовах 
окислення утворюється структура NiO, інших 
можливих для нікелю окислів (Ni2O3 і Ni3O4) не 
спостерігається. При цьому, окисел однофазний 
за товщиною: від межі розділу "окисел –газ" 
до межі "метал – окисел". 

На рис.2 показано протравлений поперечний 
шліф досліджуваних зразків і прокладок із не- 
окисленого нікелю між ними. Чітко видно, що із 
збільшенням часу окислення товщина окисного 
шару зростає. 

Для вимірювання електропровідності на по-
верхню окисних плівок наносились контактні 
площадки з нікелю методом вакуумного напилен-
ня. Для надання їм необхідної форми застосову-
вались маски з алюмінієвої фольги. Джерелом 
іонів була смужка нікелю, що нагрівалась прямим 
проходженням струму. Температура нікелевої 
смужки підтримувалась трошки нижчою темпера-
тури плавлення. На зразок наносились одночасно 
6–8 контактних круглих площадок діаметром 
2–3 мм, що давало можливість відібрати контакти 
з лінійними вольтамперними характеристиками. 
Вимірювання провідності проводилось за допо-
могою нановольтамперметра Р341 і вольтметра  
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Рис. 1. Рентгенограми, отримані від зовнішньої (1) 
і внутрішньої (2) поверхні окалини, що сформува-
лась на полікристалічному нікелі за 4 години окис-
лення на повітрі при 900°С при перервному (а) і 
безперервному (б) способі окислення. 

В7-21. Нагрівання зразків здійснювалось в ар-
гоновому середовищі. Результати вимірювань 
оброблялись серіями, кожна з яких складалась з 
шести зразків. 

Експериментальні результати, оброблені ме-
тодом найменших квадратів, наведені на рис.3. 
Залежності σ(T) показані для зразків, окислених 
протягом різного часу. Ці залежності апроксиму-
ються прямими у координатах lnσ–1/T, тобто в 
даному випадку має місце співвідношення виду 
(1). В результаті цих досліджень виявилось, що 
величина енергії активації, яка контролює про-
відність у цій температурній області виявилась 
набагато меншою за 2 еВ, і залежить від часу 
окислення. На рис. 4 показана зміна енергії акти-
вації ε в залежності від часу окислення (товщини 
окисної плівки) (енергія активації змінюється від 
0,37 еВ до 0,57 еВ). Можна припустити, що ця 
енергія активації відповідає деякому типу дефек-
тів, які проявляються у даному температурному 
інтервалі. Однак слід враховувати, що в окислах 
перехідних металів, як зазначалося вище, має міс-
це стрибковий механізм провідності, при якому 
рухливість носіїв визначаються виразом: 

)/exp()/( 2 kTUkTer −ν=µ ,           (2) 
де r – довжина перескоку, ν – частота спроб, U – 
енергія активації міграції. 

 

а1 

б1 

 

 
Рис. 2. Поперечний шліф досліджуваних зразків, 
окислених протягом: 2 годин (а), 4 годин (б), 6 го-
дин (в) 
Якщо досліджуваний температурний інтер-

вал провідності попадає в область домішкового 
виснаження, то концентрація електронних дірок 
буде постійною, і температурна залежність про-
відності  

επµ=σ                             (3) 
визначатиметься температурною залежністю 
рухливості. Знайдена енергія активації при цьому 
відповідає енергії активації міграції електронних 
дірок. 

При збільшенні товщини окислу зростає енер-
гія активації, що можна пояснити так. В елек-
тронно-діркових напівпровідниках р-типу, вна-
слідок хімічної адсорбції кисню, утворюється 
граничний шар із підвищеною концентрацією 
електронних дірок [1]. Надлишкова концентрація 
∆p відрізняється від рівноважної р через больц-
манівський множник 

kTxeVpp /)(exp(/ =∆ ,                (4) 

а

а2 

б2 б

в
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де V(x) – потенціал, зумовлений утвореним прос-
торовим зарядом на глибині х від межі фаз газ− 
окисел. Тоді провідність для області просторо-
вого заряду, згідно з (2)–(4), можна подати у 
вигляді: 

( kTUxeVkTer /))((exp)/( 22 −ν=µ ) .       (5) 
Розгляд залежності V(x), виходячи з рівняння 

Пуасона, приведе до виразу: 
)/exp( 00 xxVV −= ,                  (6) 

що застосовується для товстих плівок [6], і вико-
нується у нашому випадку, де V0 і х0 константи. 
З рівняння (6) видно, що V(x) зменшується з рос-
том товщини плівки, а показник експоненти ви-
разу збільшується за абсолютною величиною 
(|U|>|Е eВ|), що й спостерігається на досліді, адже 
модуль енергії активації процесу збільшується. 
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Рис. 3.Температурна залежність провідності зраз-
ків, окислених протягом різного часу 
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Рис. 4. Залежність енергії активації від часу окис-
лення зразків 

Висновок 
Відносно низька енергія активації провідно-

сті в інтервалі температур 300–550 К може від-
повідати енергії міграції електронних дірок. Її 
залежність від товщини окислу зв'язана, найімо-
вірніше, з наявністю просторового заряду на 
межі фаз. 
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ЗАСТОСУВАННЯ  БАГАТОХВИЛЬОВОЇ  ДИФРАКТОМЕТРІЇ   
ДЛЯ  АБСОЛЮТНОГО  ВИЗНАЧЕННЯ  ПОСТІЙНОЇ  ГРАТКИ 

ВИСОКОДОСКОНАЛИХ  КРИСТАЛІВ 

Запропоновано методику абсолютного визначення постійної ґратки для кубічних монокристалів. 
Використовується випадкова багатохвильова дифракція, яка реалізується суміщенням двох 
трихвильових відбивань нагріванням зразка до певної температури. На прикладі кристалів крем-
нію та телуриду кадмію показано ефективність даної методики. Шляхом порівняння експери-
ментальних результатів з розрахованими продемонстровано можливість визначення знаку 
деформації і побудови тензора деформації. 

The technique of the absolute lattice parameter determination for the cubic single crystals have 
been proposed, where the coincidental multiple diffraction is realizable at the superposition of two three- 
beam reflections at the certain temperature of the sample. Using example of silicon and cadmium tel-
luride the efficiency of this technique have been demonstrated. By the comparison of experimental results 
and calculated ones the possibility of strain sign determination and strain tensor construction have 
been shown. 

Вступ 
Визначення періоду ґратки а кристалічних 

об'єктів за допомогою X- променевих методів з 
максимальною точністю має важливе практичне 
значення для багатьох областей фізики і мате-
ріалознавства. Вивчення розподілів внутрішніх 
напруг, складу і природи багатокомпонентних 
фаз, закономірностей осадження з твердих роз-
чинів, точної локалізації границь фаз і вимірю-
вання коефіцієнтів термічного розширення – це 
лише деякі з традиційних напрямків застосування 
X- променевої дифрактометрії. На основі аналізу 
зміни періоду ґратки можна отримати необхідну 
інформацію про природу, концентрацію і влас-
тивості дефектів ґратки в металах і напівпровід-
никах. На даний час накопичено значний обсяг 
інформації про методи визначення періодів ґратки 
кристалічних матеріалів, а також про способи і 
методики покращення точності їх визначення 
[1-20]. Зазначимо, що точність вимірювання пе-
ріоду ґратки кристалічних об'єктів для більшості 
X- променевих методів обмежена спектральною 
шириною дифракційної лінії (дисперсією) і, як 
правило, ∆a/a≥10–5 [1, 2]. 

Разом з тим розвиток новітніх напівпровід-
никових технологій при виготовленні великих 
за площею, високочистих і високодосконалих 

бездислокаційних кристалів Si i Ge не можливий 
без розвитку оригінальних методик, здатних да-
вати абсолютну і відносну точність визначення 
періодів ґраток на рівні ∆a/a≈10–7÷10–8. Тому 
розробка нових методів X- променевої дифракто-
метрії має не тільки прикладне, але й фундамен-
тальне значення, оскільки це дає змогу визначити 
ряд базисних фізичних констант. Проаналізуємо 
деякі з найбільш перспективних методів визна-
чення періодів ґратки високодосконалих криста-
лічних матеріалів. 

1. Методи вимірювання періодів ґратки 
високодосконалих кристалів 

Вимірювання абсолютних значень міжпло-
щинних віддалей. Найбільш точні значення а 
отримані за допомогою методу трикристальної 
LLL-інтерферометрії, для якої не потрібно знання 
довжини хвилі X- променів [2]. Наприклад, визна-
чений за допомогою даного методу період грат-
ки для чистого Si при 25°С у вакуумі становить 
а=5,4310646Å±0,15×10–6 Å [4]. 

Вимірювання відносних міжплощинних 
віддалей. Для конкретного випадку вибір мето-
дики повинен бути таким, щоб вона дозволяла 
вимірювати δθ з такою прецизійністю, яка достат-
ня для забезпечення необхідної точності ∆a/a. 
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Водночас точність визначення δθ пов'язана з ши-
риною і формою дифракційного профілю, форму-
вання якого залежить від багатьох інструмен-
тальних факторів – зміщення зразка, обертання 
і т. ін. [5-7]. 

Відомі дисперсійна і псевдобездисперсійна 
схеми двокристальної дифрактометрії, за якими 
проводяться вимірювання міжплощинних від-
далей ґратки відносно цих самих віддалей в 
еталонному кристалі без врахування довжини 
хвилі [8]. 

Шляхом вдосконалення даної схеми і врахову-
ючи всі можливі похибки експерименту, автори 
роботи [9] забезпечили точність визначення ∆a/a 
на рівні 10–6 і менше, оскільки в даній методиці 
не потрібно враховувати поправки на заломлення. 
За цією методикою отримані дані про концен-
трацію дислокаційних петель, що утворюються 
внаслідок опромінення. 

Водночас, "брегівський міжплощинний ком-
паратор", розроблений у [10-11] – найкращий в 
області вимірювань відносних міжплощинних 
віддалей ґратки. У цьому методі використовують-
ся два багатократні відбивання між зразком та 
еталонним кристалом, а також три детектори. 
Досягнута точність вимірів – ∆a/a≈3⋅10–8. 

Вимірювання періоду ґратки, пов'язані з 
довжиною хвилі X- променів (метод Бонда) 

У роботі [12] Бондом продемонстровано, що 
для високодосконалих монокристалів точність 
визначення міжплощинних віддалей ґратки за-
дається точністю вимірювання довжини хвилі. 

Оскільки дифрагований пучок не сканується, 
а вимірюється його кутове положення, то на ви-
значення θ не впливають ефекти поглинання, 
центрування зразка, похибки у виборі нуля куто-
вої шкали. Врахування вказаних похибок створює 
найбільші труднощі для традиційних методів. 
Найбільш вагомими похибками, які необхідно 
враховувати у методі Бонда: заломлення, кутова 
залежність множника Лоренца, осьова розбіжність 
падаючого пучка, зміщення падаючого пучка і 
нормалі до площини відбивання одне відносно 
одного і відносно осі обертання а також похибки у 
кутовій шкалі [6,7]. За методом Бонда ∆a/a≤10–6 
[1]. 

Зауважимо, що при наявності у кристалі роз-
виненої субзернистої структури падає точність 
визначення періоду гратки. Зумовлено це існу-
ванням границь субзерен в об'ємі, які вносять 
значний внесок у розширення кутового розподілу 
інтенсивності дифрагованих променів. 

Методи, що базуються на явищі багато-
хвильової дифракції 

Аналіз систематичних похибок визначення 
періодів ґратки за допомогою методу багато-
хвильової дифрактометрії [3,13-15] показав, що 
цей метод не має похибок, пов'язаних з погли-
нанням, зміщенням зразка, неточністю відліку 
кутових положень детектора дифрагованого ви-
промінювання. Крім того метод багатохвильової 
дифрактометрії не поступається жодному з най-
більш точних двохвильових методів вимірювання 
періодів ґратки, зокрема методу Бонда. Інші сис-
тематичні похибки, властиві більшості методам 
вимірювання періодів ґратки, для багатохвильової 
дифрактометрії також є несуттєвими. Водночас, 
на відміну від методу Бонда, даний метод воло-
діє "внутрішнім" критерієм точності юстування 
зразка, оскільки юстування виконується при ази-
мутальному повороті монокристала навколо век-
тора первинного (базисного) відбивання і відпо-
відна похибка, як правило, не перевищує 1–3 кут. 
сек, а прецесія вектора дифракції на вказану ве-
личину з точністю до ∆a/a≈10–7 не впливає на 
результати визначення періодів ґратки. У методі 
Бонда відхилення вектора дифракції від площини, 
перпендикулярної до осі гоніометра, може вно-
сити помітні і важко контрольовані похибки [16-
18]. Для методу багатохвильової дифрактометрії 
несуттєвою є похибка, зумовлена вертикальною 
розбіжністю падаючого пучка, тоді як у методі 
Бонда аналогічна похибка може бути суттєвою 
і потребує введення відповідних поправок [6-7]. 

Важливо, що на характерній багатохвильовій 
дифрактограмі отримується ціла система відби-
вань, з аналізу яких можна визначити серію пері-
одів ґратки тільки за одним азимутальним скану-
ванням і, як наслідок, отримати кращу статистич-
ну точність по визначенню а. Вибір первинного 
відбивання, при цьому, є вирішальним, оскільки 
він визначає рівень фонової інтенсивності розсі-
яння X- променів. Водночас індексація багато-
хвильвих максимумів відбивань є набагато склад-
нішою, ніж для двохвильових дифракцій [19]. 

При вимірюваннях періодів ґраток Si, Ge і 
алмаза отримано точність ∆a/a~(0,8–2)⋅10–6 за 
допомогою відносно простої апаратури. Очевид-
но, що дана методика – одна з найефективніших 
для визначення деформацій ґратки і побудови 
тензора деформацій [9]. 

Методи з використанням широкого роз-
біжного пучка 

Відомо, що найбільш придатним методом до-
слідження синтезованих кристалів алмаза, бага-
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тьох сплавів, керамік і мінералів, які мають дуже 
малі розміри (~1 мм) і структурно недосконалі 
й неоднорідні, є метод широкого розбіжного X- 

пучка (метод Коселя). Будь-яке порушення триви-
мірної періодичності розміщення атомів викликає 
відповідну зміну процесу розсіяння X- променів. 
Одночасна дифракція X- променів від декількох 
систем кристалографічних площин приводить 
до збільшення кількості дифрагованих хвиль і, 
відповідно, до якісних і кількісних змін у про-
цесах розсіяння. По зміщенню дифракційних 
ліній на коселеграмах визначаються зміни пері-
одів ґраток у різних кристалографічних напря-
мках і на їх основі розраховуються компоненти 
тензора деформацій. Зміна тонкої структури по-
перечного профілю інтенсивності вздовж лінії 
Коселя дає змогу визначати локальні структурні 
порушення кристалічної ґратки. Крім того роз-
поділ інтенсивності у багатохвильових областях 
дифракції X- променів дуже чутливий до слабких 
полів деформацій [21, 22]. 

Точність визначення періоду гратки методом 
Коселя становить ∆a/a≈1,5⋅10–6 [23-25]. 

Основний недолік методу Коселя полягає у 
нагріванні електронним пучком малого за об'ємом 
кристалу, що відповідним чином відображаєть-
ся на X- променевих зображеннях. Цей недолік 
відсутній для псевдо-коселівського методу [24]. 
Крім того, досить складним є також геометричний 
опис кривих дифракційного відбивання [25]. 

2. Експериментальні дослідження 
У даній роботі продемонстровано оригіналь-

ний метод визначення абсолютного значення 
періодів гратки кристалів за допомогою багато-
хвильового методу Ренінгера [26]. 

Зазначимо, що періоди ґратки монокристалів 
за допомогою методу багатохвильової X- проме-
невої дифрактометрії кремнію можна визначати 
з експериментально виміряних кутових віддалей 
між відповідними максимумами багатохвильової 
дифракції на фоні інтенсивності двохвильового 
первинного відбивання при відомій довжині хвилі 
X-  променів [13,14]. Найбільш інтенсивні багато-
хвильові максимуми виникають при азимуталь-
ному скануванні кристалу довкола вектора диф-
ракції первинного відбивання, забороненого стру-
ктурою [27]. 

Зміною періода ґратки або довжини хвилі 
можна стимулювати зміщення багатохвильових 
максимумів на дифрактограмі один відносно 
одного. Можуть виникати такі випадки [3, 13]: 
а) однойменні піки, що відповідають входу і ви-

ходу вузла оберненої ґратки на сферу Евальда, 
зближаються і врешті решт накладаються (ком-
планарна дифракція); б) різнойменні піки збли-
жуються і накладаються (випадкова дифракція). 
Це важливо, оскільки для випадкової дифракції не 
потрібно вимірювати кутову відстань між піками. 
Отже виникає унікальна можливість підвищити 
точність вимірювань абсолютних значень пері-
одів ґратки. 

Розглянемо більш детально даний метод. 
Схема експерименту. У залежності від ступе-

ня досконалості кристалу похибка вимірювання 
періодів гратки, як уже зазначалась, за даним 
методом складає 10–4÷10–6 Å [3,13,14]. 

Для експериментальних досліджень викорис-
тано X- променеву трубку з кобальтовим анодом 
(CоKα1-випромінювання). Схема експерименту 
наведена на рис.1. З джерела І вертикальний пу-
чок X- променів падає на кристал Si – монохро-
матор, після чого дифрагуючи від площин (111) 
поширюється у горизонтальній площині. Для 
даної схеми кристал-монохроматор крім моно-
хроматизації і поляризації відіграє роль колімато-
ра, що обмежує вертикальну розбіжність пучка 
до значення 

∆θ=∆λ/2d cosθ=4,                 (1) 
де ∆λ – власна ширина Кα-лінії, θ – кут Брега. 

Інтенсивність основного брегівського відби-
вання при неперервному азимутальному скану-
ванні навколо забороненого структурою відби-
вання для кремнію реєструється детектором Д. 
При цьому, вузол оберненої ґратки, що відповідає 
основному брегівському відбиванню, постійно 
знаходиться на сфері Евальда, а інші вузли почер-
гово виходять на сферу Евальда. Це відповідає 
появі багатохвильових максимумів інтенсивності 
на фоні забороненого структурою відбивання. 
Такі максимуми виникають у разі, коли з трьох 
векторів дифракції хоча б два відповідають не-
забороненим X- променевим відбиванням. 

І z

Рис. 1. Схема експерименту. І – X- променева трубка, 
Щ – щілини, М – кристал-монохроматор, К – до-
сліджуваний кристал, Д – детектор випромінювання, 
θ і φ – брегівський і азимутальний кути повороту 
кристала 
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Аналіз багатохвильових дифрактограм 
Положення кожного з виміряних дифракційних 

максимумів інтенсивності визначається як центр 
маси профілю інтенсивності над рівнем фону. Для 
кожної пари структурно еквівалентних макси-
мумів багатохвильової дифракції віддаль між 
ними є різницею їх азимутальних положень. 

Кутова відстань між двома довільними мак-
симумами на дифрактограмі азимутального ска-
нування [14]: 

ijijij ϕ∆−β±−β±=ϕ ~)( ,                 (2) 
де βi і βj – половина кутової відстані між макси-
мумами, що відповідають входу і виходу вузла i 
та j на сферу Евальда, ijϕ∆~  – різниця азимуталь-
них координат вузлів i та j: 
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Виходячи з геометрії азимутального скану-
вання і враховуючи вектор дифракції зв'язуючого 
відбивання ici HHH

rrr
−= , характеристичний кут 

βi для трихвильової дифракції, брегівський кут 
відбивання θ і кут σi між векторами дифракції 

iH
r

 та ciH
r

, отримуємо співвідношення 

i
i σ

θ
=β

tg
tg

cos .                      (4) 

Для кубічної сингонії маємо 

θ
++λ

=
sin2

222 lkh
a .                  (5) 

Для максимумів багатохвильової дифракції, 
що відповідають одному й тому самому вузлу 
оберненої ґратки, період ґратки визначається з 
(4) і (5): 

1
)2/(cos

ctg
2 2

2222
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ϕ

σ++λ
=

ii
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a .    (6) 

Очевидно, що φii=2βi. 
Похибка обчислення періоду ґратки в зале-

жності від похибки експериментально виміря-
них міжпікових кутових відстаней така 

iii d
a
a

ϕ⋅θ−σ
θ
θ

=
∆ 22

2
gttg

tg
cos

.           (7) 

Зі співвідношення (7) випливає, що зменшення 
похибки визначення періоду ґратки можна отри-
мати при виборі таких максимумів багатохвильо-
вої дифракції, для яких σi≈θ, тобто, виходячи з 
(4), при малих значеннях характеристичного 
кута βi. 

Для компланарної багатохвильової дифракції 
з (4) і (7) випливає, що при ∆ϕ→0, ∆a→0. Для 
випадкової дифракції не потрібно вимірювати 
кутову відстань між багатохвильовими макси-
мумами, оскільки багатохвильові піки на дифрак-
тограмі суміщаються один з одним. У випадку 
близько розміщених багатохвильових максимумів 
можна підвищити точність вимірювань абсолют-
них значень періодів ґратки шляхом зміни темпе-
ратури. Відповідна методика визначення періодів 
ґратки пропонується у даній роботі. 

Вимірювання абсолютних значень пері-
одів ґратки 

Випадкова багатохвильова дифракція має 
місце, коли чотири або більше некомпланарних 
вузлів оберненої гратки одночасно розташовані 
на сфері Евальда. У цьому випадку радіус сфе-
ри Евальда фіксований і для кубічних кристалів 
дорівнює: 

2
0

2
0

2
0 zyx

an
++=

λ
,                  (8) 

де а – період гратки, n – показник заломлення, λ – 
довжина хвилі у вакуумі, x0, y0, z0 – координати 
точки Лорентца (деякі раціональні числа, що ви-
значаються індексами Міллера вузлів оберненої 
ґратки). Як випливає з (8), відношення періоду 
ґратки до довжини хвилі не пов'язано з кутови-
ми величинами. Критерієм експериментального 
накладання піків взято мінімум напівширини їх 
спільного профілю. 

Для реалізації випадкової багатохвильової 
дифракції СоКα1-випромінювання на монокрис-
талі кремнію були обрані трихвильові максимуми 

)311/111,222(  і )151/131,222(  (рис. 2). Дослі-
джуваний кристал знаходився у термостаті, в 
якому температура зразка змінювалася в діапазоні 
25÷180°С. Профілі багатохвильового піка вимі-
рювалися за схемою азимутального сканування 
при обертанні кристала навколо напрямку [222] 
із кроком 5 кут.сек. При цьому температура зразка 
підтримувалася з точністю 0,05°С. Мінімум напів-
ширини піка на рис.3 спостерігався при темпе-
ратурі зразка 74,5±0,3°С. При цій температурі 
для розглянутої конфігурації з (6) маємо an/λ= 
=1/8 590 . Для λ=1,78890 Å і n=0,999989 при 
T=74,5°С період ґратки кремнію а=5,431588± 
±5⋅10–6Å. 

Аналогічні дослідження проведені для мо-
нокристалу CdTe і базисного відбивання (600) 
CuKα1- випромінювання. На рис.3 рівні двохви-
льового фона розміщені у відповідності зі зна-
ченнями параметра а/λ при кожній температурі. 
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Рис. 2. Експериментальні профілі трихвильових 
максимумів )311/111,222(  і )151/131,222(  в за-
лежності від температури 

 
Рис. 3. Експериментальні профілі багатохвильових 
максимумів в залежності від температури для CdTe 
Отже, запропонована методика вимірювання 

абсолютного значення періоду ґратки, в якій 
використано ефект суміщення двох трихвильових 
максимумів шляхом зміни температури, не міс-
тить похибок, пов'язаних з неточністю лімба го-
ніометра, і характеризується високою прецизій-
ністю ∆a/a∼10–6. 

3. Теоретичні розрахунки 
Для якісного та кількісного аналізу багато-

хвильових відбивань на основі кінематичної тео-
рії розсіяння X- променів розроблено алгоритм 
та відповідне програмне забезпечення для роз-
рахунку і графічного представлення багатохви-
льових дифракційних зображень при азимуталь-
ному скануванні кристала навколо вектора диф-

ракції первинного відбивання. 
Для розрахунку дифрактограми за Ренінгером 

в [28] та [29,30] розроблені алгоритми на основі 
динамічної теорії розсіяння X- променів у випад-
ку дифракції Брега. Проте, в цих алгоритмах не 
враховано поглинання, розбіжність пучка та його 
спектральна ширина. У наших розрахунках ці 
параметри бралися до уваги. 

В праці [31] показано, що ширина профілю 
інтенсивностей залежить від середньої товщини 
кристалу з поправкою на екстинкцію, а також від 
розбіжності і спектральної ширини падаючого 
випромінювання. Так само це стосується й інтен-
сивності піків. Для розрахунку обрані ті самі 
умови дифракції, що реалізувались експеримен-
тально. Вибрано кутовий діапазон азимутального 
сканування, в який входять трихвильові макси-
муми )311/111,222(  і )151/131,222( . Для порів-
няння з експериментальними результатами, крім 
аналізу кутових положень піків, використано 
значення відносної інтенсивності (таблиця 1). 
Розрахована інтегральна ширина профілю відби-
вання )311/111,222(  практично не змінювалась 
при повному накладанні з профілем відбивання 

)151/131( ,222  внаслідок значної різниці їх інтен-
сивностей. 

З врахуванням зміни періоду гратки за лі-
нійним законом 

)(1085,1 5
0 CoTaa ⋅⋅+= −  

отримано серію відповідних ділянок дифрак-
тограм для різних температур зразка кремнію 
(рис.4). На рис. 4 спостерігається добре якісне 
узгодження результатів розрахунку з експери-
ментальними, і демонструється зміна місцеполо-
жень )311/111,222(  і )151/131,222(  максимумів 
Таблиця 1. Кутова відстань ∆φ між піками )311/111,222(  

і )151/131,222(  відбивань, максимальна інтенсивність 

Imax для )311/11( 1,222  відбивання та відповідний кут 
на дифрактограмі φmax 

Т, °С ∆φ Imax φmax, кут. град 
0 –0,029 138,60 67,019 

25 –0,019 141,83 67,018 
50 –0,008 148,99 67,017 
72 0 155,2939 67,016 

72,5 0 155,3881 67,016 
73 0 155,1718 67,016 
75 0,001 155,44 67,016 

100 0,012 154,19 67,015 
125 0,022 150,66 67,014 
150 0,033 148,03 67,013 
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Рис.4. Розраховані профілі багатохвильових макси-
мумів )311/111,222(  і )151/131,222(  в залежності 
від температури. 
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Рис.5. Температурні залежності розрахованої куто-
вої відстані ∆φ між максимумами інтенсивності 

)311/111,222(  і )151/131,222(  (а) та експеримен-
тально отриманої ширини ∆θ спільного профілю 
інтенсивності (б) при їх накладанні 

з температурою. Це дало змогу уточнити кількісне 
значення періоду кристалічної ґратки кремнію 
та температуру зразка, при якій відповідні мак-
симуми повністю збігаються: 

a=5,431550±10-6Å при Т=72,5±0,5 °С. 
Невідповідність у кількісних значеннях пе-

ріодів ґратки і відповідних температур (рис.5), 
отриманих експериментально та за допомогою 
розрахунку, пояснюється тим, що, імовірно, до-
сліджений кристал кремнію був не достатньо 
досконалим, а містив преципітати мікродефектів, 
які можуть суттєво вплинути на кутове поло-
ження багатохвильових максимумів і на їхню 
ширину профілю [2, 3]. Виміряний період ґратки 
виявився більшим за рахунок деформацій, зумов-
лених дефектами, що привело до збільшення 
кутової відстані між розглянутими багатохвильо-
вими максимумами. Оскільки критерієм експе-

риментального накладання піків використано 
мінімальну ширину профілю, то у цьому випадку 
період ґратки слід визначати з використанням 
поправок на дифузне розсіяння [32]. Подальші 
дослідження і більш детальний аналіз поведінки 
багатохвильових максимумів дозволять визначити 
знак деформацій, а також компоненти тензора 
деформацій даного зразка. 

Висновки 
1. Зміною періоду ґратки шляхом нагрівання 

(охолодження) зразка можна викликати зміщен-
ня дифракційних максимумів інтенсивності на 
ренінгерограмах з різними швидкостями, реалі-
зуючи випадки їх накладання (компланарна або 
випадкова дифракція). 

2. Запропонована методика абсолютного ви-
значення постійної ґратки кубічних монокриста-
лів відносно довжини хвилі X- випромінювання, 
що виключає вимірювання абсолютних значень 
кутових інтервалів. Вимірюваними величинами 
є напівширина багатохвильового піка і темпера-
тура кристала. 

3. Дана методика по визначенню постійної 
ґратки не містить похибок, пов'язаних з неточніс-
тю лімба гоніометра, і характеризується високою 
прецизійністю – ∆a/a∼10–6. 

4. Невідповідність експериментальних та роз-
рахованих значень періодів ґраток пояснюється 
деформаціями, зумовленими комплексами мікро-
дефектів у кристалі кремнію. 
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ВПЛИВ  γ-ОПРОМІНЕННЯ  ТА  ТЕХНОЛОГІЧНИХ  ДЕФЕКТІВ   
НА  ПОЛОЖЕННЯ  РІВНЯ  ФЕРМІ  В  ГЕРМАНІЮ 

Досліджено вплив глибоких енергетичних рівнів e монокристалах германію, які утворюються 
при введенні у його об'єм дефектів технологічним способом у процесі вирощування кристалів 
або γ-опроміненням, на зміну положення рівня Фермі від температури у напівпровіднику. По-
казано, що в n-Ge з глибоким енергетичним рівнем Ec–0,2 еВ та p-Ge з глибоким рівнем Ev+0,27 еВ 
не спостерігаються аномальні температурні залежності концентрації носіїв заряду та положення 
рівня Фермі на відміну від германію з глибокими рівнями, що знаходяться ближче до середини 
забороненої зони. 

The influencing deep power levels is explored in monocrystals to the germanium, which appear in 
case of introduction in his volume of defects by the technological method in the process of the grow-
ing crystals or by the γ-irradiation, on the change of Fermi level position from temperature in semi-
conductor. It is shown, that in n-Ge with the deep power level Ec–0,2 eV and p-Ge with the deep level 
Ev+0,27 eV do not exist anomalous temperature dependence of concentration of transmitters of charge 
and position of Fermi level on abolition on to the germanium with the deep levels, that are nearer to 
the middle of restricted area. 

Наявність в об'ємі напівпровідника різного 
роду дефектів, які виникають внаслідок легуван-
ня певними домішками у процесі вирощування 
кристала чи дії радіації, приводить до утворення у 
його забороненій зоні глибоких енергетичних 
рівнів. При дослідженні зонної структури напів-
провідників з глибокими рівнями цікаве визна-
чення положення рівня Фермі залежно від тем-
ператури, що дає корисну інформацію про роз-
поділ носіїв заряду в енергетичних зонах. 

Рівноважна статистика електронів і дірок у 
напівпровідниках детально вивчена в працях [1,2]. 
Вивченню температурних залежностей концен-
трації носіїв заряду і коефіцієнта Холла в анізо-
тропних напівпровідниках присвячені досліджен-
ня [3-8]. В працях [3-4,8] розглянуті аномальні 
температурні залежності рівня Фермі в германію 
при наявності глибоких рівнів, розміщених побли-
зу середини забороненої зони. Зокрема, у [8] на 
основі теоретичних і експериментальних дослі-
джень зроблено детальний аналіз аномальних 
температурних залежностей концентрації носіїв 
заряду і положення рівня Фермі у германію, ком-
пенсованому мілкими акцепторами, для двох 
варіантів – глибокий рівень вище середини забо-
роненої зони (степінь заповнення f<<1), глибокий 
рівень нижче середини забороненої зони (1–f<<1). 

В даній роботі досліджено залежності концен-
трації носіїв заряду та положення рівня Фермі 
від температури в n-Ge (вихідна концентрація 
електронів 3,8⋅1013 см–3) з глибоким рівнем Ec–
0,2 еВ, який появлявся внаслідок γ-опромінення 
дозою 1,22⋅1017 імп/см2, і у германії з глибоким 
рівнем Ev+0,27 еВ після n→p конверсії у резуль-
таті опромінення дозою 1,34⋅1018 імп/см2. 

Рівняння, яке виражає умову електронейт-
ральності і дає змогу визначити положення рівня 
Фермі в напівпровідниках з глибокими рівнями, 
можна записати у вигляді  

a dn N n p Nd+ + = + ,               (1) 
де n і p – концентрація вільних електронів і дірок, 
Nd – концентрація центрів з глибоким рівнем, Na – 
концентрація мілких акцепторів, які компенсують 
центри з глибоким рівнем, nd – концентрація не 
іонізованих донорів, яка визначається 

1 exp

d
d

f d

N
n

E E
g

kT

=
− 

+ ⋅  
 

,           (2) 

де g – фактор спінового виродження, Ef – енергія 
рівня Фермі, Ed – енергія активації глибокого 
рівня [1]. 
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Враховуючи співвідношення ni=np (ni – власна 
концентрація носіїв заряду) і n N  
отримаємо кубічне рівняння відносно n: 

exp( / )c fE kT= −
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де 1 exp( / )exp( / )
2c c dN N k E′ = α − kT , Nc – ефек-

тивна густина станів у зоні провідності; α – кое-
фіцієнт, що враховує залежність енергії актива-
ції глибокого рівня від температури. 

Рівноважна концентрація електронів для не-
виродженого напівпровідника дорівнює [1]: 

exp f c
c

E E
n N

kT
− 

= 
 

 .            (4) 

Користуючись розв'язком рівняння (3) при 
низьких температурах (n<<Na<Nd) положення 
рівня Фермі Ef визначається співвідношенням 
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а при високих температурах  

lnf c
c

nE E kT
N

 
= + 

 
 .           (6) 

Використовуючи експериментально отримані 
залежності концентрації носіїв заряду від темпе-
ратури для опроміненого n-Ge і Ge після n→p 
конверсії і формули (5), (6) обчислено залежність 
Ef(T). При розрахунках враховувалась темпера-
турна залежність ширини забороненої зони гер-
манію [9]: 

4( ) 0,785 4 10gE T T−= − ⋅  [еВ] 
і температурна залежність енергії активації гли-
бокого рівня  

4( ) 2 10d dE T E −= − ⋅ T [еВ]. 
На рис.1 наведено розраховані температурні 

залежності положення рівня Фермі Ef для гамма- 

опроміненого n-Ge з глибоким рівнем Ec–0,2 еВ 
(крива 1) та германію після n→p конверсії з гли-
боким рівнем Ev+0,27 еВ (крива 2). Для першого 
випадку (крива 1 рис.1), починаючи від абсо-
лютного нуля, рівень Фермі Ef з підвищенням 
температури опускається від положення глибо-
кого рівня Ec–0,2 еВ до середини забороненої 
зони, перетинає її і далі веде себе, як у власному 
напівпровіднику. В другому випадку (крива 2 
рис.1) при зростанні температури від абсолютного 
нуля Ef піднімається від положення глибокого  

Рис.1. Температурні залежності положення рівня Фермі 
в германії: n-Ge з глибоким рівнем Ec–0,2 еВ (1), Ge 
після n→p конверсії з глибоким рівнем Ev+0,27 eВ (2) 

Рис. 2. Температурні залежності концентрації носіїв 
заряду: n–Ge в області власної провідності (1), n–Ge 
легований домішкою Au; 3 - n–Ge легований до-
мішкою Au і після γ-опромінення дозою 2,4⋅1018 
імп/см2 (2)  

рівня Ev+0,27 еВ і перетинає середину забороне-
ної зони. При подальшому зростанні температу-
ри рівень Фермі веде себе, як в області власної 
провідності. У поданих вище результатах не спо-
стерігаються аномальні температурні залежності 
концентрації носіїв заряду, як у [3,8], оскільки 
досліджувані глибокі енергетичні рівні знаходять-
ся дещо далі від середини забороненої зони Eg/2 
(приблизно у 2 рази ближче до країв зони провід-
ності і валентної зони відповідно), ніж у наве-
дених роботах, де глибокі рівні розміщені близько 
Eg/2. 

Легування n–Ge (вихідна концентрація носіїв 
заряду 3⋅1014 см–3 при T=300 K) домішкою Au у 
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процесі вирощування приводить до появи у за-
бороненій зоні глибокого рівня Ec–0,2 еВ і при 
γ-опроміненні дозою 2,4⋅1018 імп/см2 також ви-
никає глибокий акцепторний рівень Ec–0,2 еВ, 
зумовлений радіаційними дефектами [10], які 
чітко проявляються на температурних залежнос-
тях концентрації носіїв заряду lg(ni, n1, n2)=f(103/T) 
зображених на рис.2. Ккрива 1 на рис.2 відповідає 
температурній залежності концентрації носіїв 
заряду в області власної провідності lg(ni)=f(103/T), 
яка розраховувалась згідно з [1]  

1/ 2( ) exp
2

g
i c v

E
n N N

kT
 

= 
 
−  .           (7) 

Ефективні густини станів у зоні провідності 
та у валентній зоні відповідно дорівнюють [9] 
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Рис.3. Температурні залежності рівня Фермі в n–Ge з 
рівнем Ec–0,2 еВ (1), n–Ge, легований домішкою Au 
(2), n-Ge, легований Au та після γ- опромінення (3) 

де M – кількість мінімумів у зоні провідності, 

0

dem
m

 
 
 

 і 
0

dhm
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  – ефективні маси густини ста-

нів електронів і дірок. 
Розраховані за формулами (5) і (6) темпера-

турні залежності положення рівня Фермі для 
двох випадків зображені на рис.3. З кривих 1 і 2 
рис.3 видно, що рівень Ef (аналогічно кривій 1 
рис.1), починаючи від абсолютного нуля при 
збільшенні температури опускається в обох ви-
падках від положення глибокого рівня Ec–0,2 еВ 
до середини забороненої зони, перетинає її і при 
подальшому зростанні температури веде себе, як 
у власному напівпровіднику. Перехід n–Ge при 
високих температурах в область власної провід-
ності для даного випадку спостерігається й на 
температурних залежностях концентрації носіїв 
заряду, коли n1=ni та n2=ni. 
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ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ  ШАРІВ  GaN:Mn,  
ТЕРМООБРОБЛЕНИХ  У  РАДИКАЛАХ  АЗОТУ 

Проведено дослідження впливу відпалу в радикалах азоту легованих магнієм плівок нітриду 
галію на спектри їх фотолюмінесценції та тип провідності. Виявлено нову вузьку смугу випро-
мінювання з максимумом при 3,27 еВ в ультрафіолетовій частині спектра GaN:Mg після відпалу 
при температурах 573-1173 К у радикалах азоту. Експериментально доведено участь магнію у 
формуванні смуги 3,27 еВ. 

We have investigated the effect of annealing in nitrogen radicals on the photoluminescence spectra 
of GaN films doped with Mg. The new edge ultraviolet band of emission with maximum at 3,27 eV 
was detected after the low temperature annealing at 573-1173 K in the nitrogen radicals. Participation 
of magnesium in formation on the band 3,27 eV has been experimentally proved. 

Нітриди елементів III групи мають значний 
науковий і практичний інтерес як базові матеріали 
оптоелектроніки та приладів високотемператур-
ної силової електроніки. Одержання якісних 
плівок нітриду галію n- і p-типу провідності до-
зволило створити ефективні світлодіоди і напів-
провідникові лазери для блакитної області спек-
тра [1-3]. Основним каналом випромінювальної 
рекомбінації є власні точкові дефекти нітриду 
галію, що утворюють глибокі енергетичні рівні 
в забороненій зоні. 

Підвищення стехіометрії і кристалічної якості 
плівок GaN дозволить не тільки зрушити макси-
мум випромінювання в область ультрафіолетової 
екситоної люмінесценції нітриду галію, але й 
істотно збільшити ефективність електролюмініс-
центних структур. Наші попередні дослідження 
[4] показали донорно-акцепторну природу ви-
промінювання з максимумом при 2,88 еВ, при 
цьому донором є вакансія азоту. Отже, для під-
вищення стехіометрії потрібно проводити відпал 
у атмосфері азоту. Як показано у [5], короткочас-
ний високотемпературний відпал в атмосфері 
азоту не приводить до бажаного результату через 
руйнування поверхні плівки GaN і випарування 
азоту з матеріалу. Тому потрібно збільшення 
ефективного тиску азоту над плівкою GaN при 
одночасному зниженні температури відпалу для 
зменшення випару матеріалу. Це можливо при 
відпалі GaN в активованій атмосфері азоту, де 
частка атомарного азоту на кілька порядків вище, 
ніж при відпалі в атмосфері молекулярного азоту 

за тих самих умов. 
За подібних умов термічної обробки можна 

не тільки зменшити кількість власних дефектів 
донорного типу, але й вплинути на провідність 
плівки. Подібно до широкозонних сполук A2B6, 
нітрид галію також схильний до монополярної 
(n-типу) провідності. Легування нітриду галію 
у процесі росту акцепторними домішками (Zn, 
Mg) внаслідок процесу компенсації призводить 
до формування високоомного матеріалу. Авто-
рам [6,7] лише з використанням опромінювання 
електронним пучком після росту плівок GaN:Mg 
вдалось отримати низькоомний матеріал р-типу 
провідності. Вони також показали, що відпал на-
півізолюючих плівок GaN:Mg в атмосфері азоту 
також веде до утворення діркової провідності [8]. 
Даний ефект автори пояснюють розривом елек-
трично неактивних комплексів магній–водень, 
які утворюються під час росту плівки методом 
MOCVD з одночасним утворенням ізольованих 
акцепторних центрів магнію, що дають ефектив-
ну діркову провідність. 

Отже, доцільно дослідити вплив відпалу при 
різних температурах у радикалах азоту на спек-
три фотолюмінесценції й активацію р-типу про-
відності легованих плівок GaN:Mg. 

Методика експерименту 
У роботі досліджувались напівізолюючі плівки 

легованого магнієм GaN, вирощеного на сапфі-
рових підкладках (0001) методом газофазного 
осадження з металорганічних з'єднань (MOCVD). 
Товщина плівок 0,1–0,3 мкм. 
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Рис. 1. Спектр ФЛ плазми азоту 

Відпал плівок GaN:Mg у радикалах азоту здій-
снювався за технологією радикало- променевої 
гетеруючої епітаксії [9] при температурах 573–
1173 К. Час відпалу – 30-60 хвилин. Отримана за 
рахунок високочастотного розряду плазма азоту 
проходила через сильне постійне магнітне поле 
для усунення іонної компоненти плазми. Про на-
явність радикалів у плазмі азоту також свідчать 
спектри фотолюмінесценції збуджених атомів 
(рис.1). Отже, відпал здійснювався в атмосфері 
радикалів (атомів) азоту. Концентрація атомарної 
компоненти азоту на 5–6 порядків перевищує їх 
концентрацію у неактивованій атмосфері азоту 
при тій же температурі відпалу і тиску. 

Збудження ФЛ здійснювалося імпульсним 
азотним лазером ІЛГІ–503 з довжиною хвилі ви-
промінювання 337,1 нм. Спектри аналізувалися 
монохроматором МДР–12, керованим комп'юте-
ром, що давало при використовуваних щілинах 
спектральне розділення не гірше 1 меВ. Спект-
ри вимірялись в інтервалі температур 4,2–77 К. 

Експериментальні результати 
На рис.2а пзображені спектри ФЛ невідпа-

лених плівок GaN:Mg. Спектри містять незначну 
по інтенсивності блакитну смугу з максимумом 
2,88 еВ, широку крайову смугу з максимумом 
3,22 еВ і піки зв'язаних екситонів 3,45 і 3,47 еВ. 

Смуга 3,45 еВ пов'язана з рекомбінацією ек-
ситонів на акцепторі, а 3,47 еВ - донорі. Акцеп-
тором виступає ізольований власний дефект VGa 
або домішковий дефект MgGa, донором – VN [10]. 

Більшість авторів [10,11] пов'язують смугу 
2,88 еВ з рекомбінацією на донорно-акцепторних 
парах (ДАП), де роль донорів і акцепторів віді-
грають власні точкові дефекти грати вакансії 
азоту і галію відповідно. 

Відпал плівок Ga:Mg у радикалах азоту при-
водить до звуження крайової смуги за рахунок 

Рис. 2. Спектр ФЛ напівізолюючих плівок GaN:Mg 
(а), відпалених у радикалах азоту при Та=673 К (б), 
973 К (в) 

зменшення інтенсивності її довгохвильових скла-
дових. У крайові області (рис.2б) спектра спо-
стерігається ряд вузьких смуг з максимумами при 
3,08, 3,17 і 3,27 еВ. Зі зростанням температури 
відпалу інтенсивність смуг 3,45 і 3,27 еВ зрос-
тає. Інтенсивність смуги з максимумом 2,88 еВ 
при температурі відпалу 973 К значно зменшу-
ється. 

Як показано нами у [12], термообробка GaN 
в атмосфері радикалів азоту зсуває стехіомет-
рію нітриду галію у бік надлишку азоту. Отже, 
превалюючими стають дефекти акцепторного 
типу – VGa. Тому слід очікувати після обробки у 
радикалах азоту, де ефективний тиск атомарного 
азоту значно вищий за молекулярний активації 
р-типу провідності плівок Ga:Mg. 

Обговорення результатів 
Отримані результати свідчать, що термооброб-

ка у радикалах азоту (атомарному) значно більше 
впливає на склад власних точкових дефектів, ніж 
відпал у молекулярному азоті або вакуумі. 

Зі зростанням температури відпалу збільшу-
ється концентрація акцепторних центрів, що 
призводить до збільшення інтенсивності пов'я-
заних із ними смуг люмінесценції. Враховуючи, 
що плазма азоту містить максимальний з усіх 
можливих парціальний тиск атомарного азоту 
над поверхнею плівки, тому практично лише за 
цих умов стехіометрію нітриду галію можна 
змістити в бік надлишку азоту. Одночасно кіль-
кість власних акцепторних центрів – вакансій 
галію – починає зростати. Розрахунки показують, 
що при потоці радикалів азоту JN=1015 см-2с-1 
концентрація вакансій галію в поверхневому 
шарі GaN складатиме 1016 см-2. 
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Фотолюмінісценція шарів GaN:Mg термооброблених у радикалах азоту 

Рис. 3. Температурна залежність інтенсивності смуги 
ФЛ 3,45 еВ 

Автори [13] у сильно легованих магнієм плів-
ках GaN спостерігали смугу з максимумом при 
3,455 еВ інтенсивність якої зростала після корот-
кочасного високотемпературного відпалу при 
Та=973 К у атмосфері з надлишком азоту. На 
думку авторів, таке випромінювання зумовлено 
рекомбінацією носіїв із зони провідності на ак-
цепторний рівень магнію. 

У нашому випадку зростання інтенсивності 
смуги 3,45 еВ (рис.2б) спричинене двома фак-
торами. На нашу думку, зі зростанням температу-
ри відпалу (Та≥673 К) насамперед міжвузловий 
магній починає ефективно заповнювати вакансії 
галію, що генеруються у процесі відпалу. З іншо-
го боку зростання цієї смуги (рис.2в) при Та= 
=973 К свідчить, що при даній температурі розри-
ваються електрично-неактивні комплекси MgGa-H, 
або комплекси типу VN–MgGa. Отже, смуга з ма-
ксимумом 3,45 еВ пов'язана з рекомбінацією ек-
ситонів на акцепторному центрі MgGa. Енергія 
іонізації акцепторного центру MgGa визначеної 
з температурної залежності інтенсивності лю-
мінесценції (рис.3) складає 198 меВ. 

Крайова смуга (рис.2в) має чіткі піки з макси-
мумами при 3,27, 3,17, 3,08 еВ. Випромінювання 
з максимумом при 3,27 еВ виникає в результаті 
рекомбінації носіїв захоплених на ДАП (D0–A0), 
де донором і акцептором виступають власні де-
фекти GaN [13]. Два інших максимуми 3,17 і 
3,08 еВ є фононними повтореннями безфонон-
ної смуги 3,27 еВ. Енергія LO фонону дорівнює 
hωLO=92 меВ. Відсутність цієї смуги у спектрах 
плівок, які не пройшли термообробку, а також 
суттєвий ріст інтенсивності люмінесценції зі зро-
станням Та свідчать про активацію (або, найімо-
вірніше, вивільнення із іншого комплексу) відпо-
відних дефектів. Глибина залягання акцепторного 

центру, визначеного за формулою 

ві
дн

. о
д.
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де =3,5 еВ при 0 К [14], =30 меВ і =15 
меВ, EA=0,215 еВ. Не виключно, що крайова 
смуга 3,27 еВ може бути зумовлена переходами 
електронів із зони провідності на акцепторний 
рівень магнію (e– ) із ЕА=0,230 еВ. 

gE DE CE

0
MgA

Проведені дослідження свідчить про те, що у 
формуванні смуги з максимумом 3,27 еВ беруть 
участь власні точкові дефекти VGa, що утворюють 
енергетичні рівні у забороненій зоні GaN на 0,2 еВ 
вище стелі валентної зони [14]. Оскільки енер-
гетичне залягання рівнів MgGa і VGa близькі за 
значенням, то можна зробити висновок, що за 
формування смуги 3,27 еВ, вочевидь, може від-
повідати домішка магнію на місці галію і вака-
нсія галію. Це підтверджується також різким зро-
станням інтенсивності цієї смуги зі зростанням 
температури відпалу. 

103/T, К-1 

Фіолетова смуга фотолюмінесценції з мак-
симумом при 2,88 еВ характерна для більшості 
епітаксійних технологій, природа якої пов'язується 
з рекомбінацією носії заряду на ДАП [10,11], 
донором у якій є вакансія азоту (або комплекс на 
її основі), а акцептором – домішка заміщення. Як 
акцептор розглядають Mg (Zn, Cd) на місці галію. 
Дана смуга має затягнутий довгохвильовий фронт, 
що пов'язано зі значною різницею у відстані між 
різними компонентами ДАП. Хоча смуга дослі-
джувалась багатьма авторами одностайної думки 
про природу компонентів ДАП не має. 

Якщо припустити, що акцепторним компо-
нентом ДАП є MgGa, а донор – комплекс типу 
(VN–MgGa)' (рис.4), то оцінка глибини донорного 
рівня дає значення ED=0,435 еВ. З іншого боку 
можна припустити, що компонентами ДАП є 
мілкий донор ED=30 меВ та глибокий акцептор 

. У цьому випадку ЕА=0,605 еВ. •− )( NGa VV
Як показано нами в [4], при термообробці ZnO 

у радикалах кисню у спектрах фотолюмінесценції 
спостерігається смуга 3,1 еВ, пов'язана з акцеп-
торним комплексом . Таке припу-
щення зумовлено тим, що при збагаченні ZnO 
киснем зменшується концентрація його вакансій 
і збереження електронейтральності відбувається 
за рахунок перезарядки частини цих вакансій до 
двохзарядового стану – V , і, як наслідок, утво-

рення комплексів типу . Отже, в 

•− )( OZn VV

••
О

−( Zn VV •)O
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матеріалі р–типу GaN:Mg також можливе існу-
вання комплексів . •− )( NGa VV

− )( NGa VV

Інтенсивність смуги 2,88 еВ при заростанні 
Та падає. Це свідчить про те, що відбувається 

розвал комплексів . Це може бути 
обумовлено тим, що при термообробці у ради-
калах азоту стехіометрія кристала зсувається в 
бік надлишку азоту, і отже, зменшується кон-
центрація його вакансій. Підтвердженням цьо-
му може бути той факт, що всі плівки GaN:Mg, які 
пройшли термообробку в радикалах азоту при те-
мпературах 770–970 К, згідно зі знаком термо-
ерс, мають р-тип провідності. 

•

 
Рис. 4. Моделі центрів ФЛ відподних за смугу 2,88 еВ 
Висновки 
Отримані результати засвідчують, що відпал у 

радикалах азоту значно більше впливає на склад 
власних точкових дефектів чим відпал у вакуумі 
або атмосфері молекулярного азоту. Отже, ми 
показали, що відпал у радикалах азоту плівок 
GaN:Mg приводе до зсуву стехіометрії нітриду 
галію в бік надлишку азоту. При цьому зменшу-
ється кількість ДАП за участю вакансій азоту як 
донора, які зумовлюють фіолетову смугу плівок 
GaN:Mg із максимумом 2,88 еВ. 

Показано, що за рахунок активації акцептор-
них центрів після відпалу в радикалах азоту на-
півізолюючі плівки GaN:Mg набувають р-тип 
провідності. У спектрах ФЛ превалюють смуги 
3,45 і 3,27 еВ, пов'язані з акцепторними дефек-
тами MgGa та VGa відповідно. 
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СТРУКТУРНІ  ТА  ОПТИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  ПЛІВОК  ОКСИДУ 
ЦИНКУ,  ОДЕРЖАНИХ  ХІМІЧНИМ  ОСАДЖЕННЯМ  З  ПАРОВОЇ 

ФАЗИ,  МАГНЕТРОННИМ  НАПИЛЕННЯМ  І  РЕАКТИВНИМ 
ТЕРМІЧНИМ  ВИПАРОВУВАННЯМ 

Досліджено структуру, морфологію поверхні та ультрафіолетову люмінесценцію при оптич-
ному збудженні тонких плівок оксиду цинку, осаджених методом реактивного термічного 
випаровування, високочастотного магнетронного напилення, металоорганічного хімічного 
осадження з парової фази, підсиленого плазмою (PEMOCVD). Визначено, що плівки, осаджені 
методом реактивного термічного випаровування, володіють найсильнішою ультрафіолетовою 
фотолюмінесценцією. Зроблено висновок про природу люмінесценції, що відбувається завдяки 
рекомбінації екситонів, зв'язаних на двох дефектах різного типу. 

Thin films of ZnO were deposited by reactive thermal evaporation, r.f. magnetron sputtering and 
PEMOCVD. Crystal structure, surface morphology as well as ultraviolet photoluminescence at optical 
excitation were investigated. It is determined that ZnO films especially deposited by reactive thermal 
evaporation exhibit strong ultraviolet luminescence. We suggest that observed luminescence is 
obliged to recombination of excitons bound on two difference defects. 

1. Вступ 
Оксид цинку – широкозонний напівпровідник, 

який широко застосовується. Базуючись на тек-
стурованих плівках оксиду цинку можна виго-
товляти високоефективні п'єзопольові емітери. 
Також оксид цинку є ефективним катодолюміно-
фором. Плівки ZnO легко витримують електронні 
потоки з потужністю більш як 1 Вт/см2 [1]. Плівки 
ZnO, леговані Al, Ga чи In, мають низький опір 
~10-4 Ом⋅см і високу прозорість ~90%. Цього 
достатньо для застосування їх як прозорого кон-
такту в сонячних батареях, рідкокристалічних 
дисплеях та ін. Діелектричні плівки ZnO мають 
високий коефіцієнт електромеханічного зв'язку, 
що дозволяє використовувати оксид цинку в різ-
них пристроях, що базуються на використанні 
поверхнево-акустичних хвиль (ПАВ): лініях 
затримки, фільтрах, резонаторах, поверхнево-
акустичних перетворювачах. Існують повідом-
лення про створення фотопровідних ультрафіо-
летових детекторів та діодів Шоткі на основі 
ZnO [2, 3]. 

Крім цього, оксид цинку має деякі інші цікаві 
властивості, які роблять його дуже перспективним 
для функціональних пристроїв оптоелектроніки. 
Завдяки великій енергії зв'язку екситонів у ZnO 
(60 меВ) можна досягти ефективної лазерної 
генерації при кімнатній та підвищених темпера-
турах. Дійсно, в ZnO було продемонстровано 
стимульовану УФ емісію при кімнатній темпера-
турі [4-6]. Існують роботи щодо проблеми одер-
жання ZnO р-типу провідності [7,8]. Отже, най-
ближчим часом можна очікувати створення ефек-
тивних світловипромінюючих та лазерних діодів 
на основі оксиду цинку. 

Як напівпровідник, ZnO можна використову-
вати для детектування УФ-А випромінювання 
(300–400 нм). При легуванні магнієм, діапазон 
може бути зсунутий до УФ-В та УФ-С (200-280 
нм) області. Такий інтервал чутливості дає мож-
ливість використовувати ZnxMg1-xO в УФ детек-
торах для виявлення ультрафіолетового випромі-
нювання, вимірювання ультрависоких темпера-
тур, а також у слідкуючих авіаційних системах. 
Монокристалічний оксид цинку володіє значною 
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оптичною анізотропією і може використовува-
тися для модуляції ультрафіолетового випромі-
нювання. На основі ZnO створено модулятор з 
контрастом 70:1 і швидкодією 100 пікосекунд [9]. 
Оксид цинку може бути сегнетоелектриком при 
легуванні його нецентральними іонами, такими 
як Li+, Mg2+ [10]. При легуванні оксиду цинку 
одночасно домішками літію та магнію темпера-
тура Кюрі можна збільшити до 340 К. Нещодавно 
тонкі плівки сегнетоелектрика почали викорис-
товувати для пристроїв RAM-пам'яті та інших 
інтегрованих сегнетоелектричних пристроїв. 
Отже, ZnO є одним із кандидатів для створення 
таких систем. 

Оксид цинку визнано перспективним матері-
алом для розбавлених магнітних напівпровідни-
ків при застосуванні в спінтроніці. Спінтроніка 
(спін + електроніка) зосереджує свою увагу на 
створенні функціональних пристроїв, що грунту-
ються на управлінні феромагнітним упорядку-
ванням за допомогою магнітного поля чи світла. 
Існує декілька теоретичних робіт, які передба-
чають утворення феромагнетика з високою тем-
пературою Кюрі на основі ZnO, легованого до-
мішками перехідних 3d-металів [11]. Крім того, 
оксид цинку оптично прозорий, і тому може бути 
створено прозорий феромагнетик. Отже, ZnO – 
перспективний матеріал для створення різнома-
нітних функціональних пристроїв. 

Група вчених Інституту проблем матеріало-
знавства Національної Академії Наук України 
працює з ZnO від 1987 року і до сьогодні, з неве-
ликою перервою у кілька років [12-19]. Основ-
ною технологією, яку ми використовували для 
осадження п'єзоелектричних та електропровідних 
прозорих плівок ZnO було хімічне осадження із 
газової фази, підсилене плазмою при викорис-
танні металоорганічних сполук як вихідних ре-
човин (PEMOCVD). Ця технологія – найбільш 
приваблива для осадження високоякісних плівок 
при низьких температурах підкладки. Як правило, 
в процесах хімічного осадження з парової фази 
використовують діетилцинк (DEZn) та діметил-
цинк (DMZn). Ці речовини високотоксичні, тому 
ми використовували ацетилацетонати цинку та 
відповідні легуючі елементи як вихідні речовини. 
Останні, у порівнянні з діетилцинком та діметил-
цинком, мають ряд переваг: простоту їх синтезу, 
низьку вартість, низьку температуру випарову-
вання, високий парціальний тиск насиченої пари, 
нетоксичність та хімічну стійкість. Водночас 
ацетилацетонати під дією плазмового розряду 
виділяють метал в активному стані (чи його спо-

луки) та мають невисокі температури розпаду. 
Для одержання провідних плівок оксиду цинку 

використовували легування індієм, алюмінієм і 
фтором. На кристалографічну орієнтацію осаджу-
ваних плівок суттєво впливали такі технологічні 
параметри, як потік газу носія, потужність плаз-
ми, температура підкладки, тиск у камері. На 
основі рентгенодифракційного аналізу були ви-
значені оптимальні технологічні параметри росту 
ZnO плівок із високою текстурою: кристалогра-
фічна орієнтація (001); вісь С перпендикулярна 
поверхні підкладки. Одержані плівки мали елек-
тричний опір порядку 108 Ом⋅см, через їх стехіо-
метричний склад. Діелектрична стала плівок тов-
щиною 1 мкм була ~106 В/см. Оптичні вимірю-
вання показали, що плівки є напівпровідниковим 
матеріалом з шириною забороненої зони 3,34 еВ. 
Також спостерігався високий ступінь прозорості – 
більше 90% у видимій частині спектра. При зміні 
структури плівки від полікристалічної з високою 
орієнтацією до аморфної спостерігалося розмиття 
краю власного поглинання. При довжині хвилі 
630 нм коефіцієнт заломлення дорівнює 1,97 [13]. 
Експериментально визначено величину оптичних 
втрат у ZnO – ~2 дБ/см [14]. П'єзоелектричний 
модуль d33 в одержаних плівках вимірювався 
динамічним методом при використанні еталон-
ного зразка і його величина становить біля 70% 
від d33 монокристала ZnO [15]. Для плівок ZnO:In 
і ZnO:Al визначали залежність опору від вмісту 
легуючої домішки. Найбільш ефективним виявив-
ся вміст легуючих елементів 2–2,2%. Очевидно, 
що висока провідність таких плівок пояснюється 
тим, що в них іони Al3+ та In3+ заміщають іони 
Zn2+, створюючи вільні електрони в зоні провід-
ності. 

Деякі характеристики діелектричних та про-
відних плівок, осаджених методом PEMOCVD 
наведено у таблиці 1. 
Таблиця 1. Параметри ZnO плівок, осаджених методом 
PEMOCVD 

Параметр ZnO  ZnO, лего-
ваний In 

Ступінь розорієнтації  
кристалітів ≤2° – 

Електричний опір, Ом⋅см 109 5·10–5 
Діелектрична стала, В/см 106  – 
П'єзоелектричний модуль 

d33, C/N (6-7)⋅10–12 – 

Оптичне затухання, дБ/см ~0,8 – 
Оптична прозорість ~90% ~90% 
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2. Експеримент 
У даній роботі ми подаємо результати дослі-

дження морфології, кристалічної структури, фо-
толюмінесценції плівок ZnO, осаджених методом 
металоорганічного хімічного осадження з парової 
фази, підсиленого плазмою (PEMOCVD), реак-
тивного термічного випаровування (РТВ), ви-
сокочастотного магнетронного напилення (ВЧ 
МН). 

Для плазмохімічного парового осадження ви-
користовували ацетилацетонати цинку Zn(AA)2 
як вихідну речовину. Основна система була об-
ладнана додатковим пристроєм із резистивним 
нагрівачем, куди періодично подавався порошок 
ацетилацетонату. Одержану пару за допомогою 
газу носія аргону транспортували в камеру. Під 
дією плазмового розряду (13,56 Мгц) в атмос-
фері 20% кисню та 80% аргону ацетилацетонат 
розкладається, іони цинку об'єднуються з кис-
нем і на підкладку осаджується оксид цинку. 

У методі реактивного термічного випаровуван-
ня металічний цинк випаровувався зі спеціальної 
комірки в атмосфері кисню, осадження відбува-
лося на підкладки із слюди та скла. Після оса-
дження плівки відпалювалися в атмосфері на 
повітрі при температурах від 400°С і вище. 

У методі магнетронного напилення ми вико-
ристовували мішень із чистого цинку та з ZnO, а 
як робочий газ суміш аргону і кисню. Осадження 
проводилось на скляні та сапфірові підкладки. 

Полікристалічні плівки оксиду цинку осаджу-
вали при температурах підкладки в інтервалі 
150÷300°С. Досконалість кристалічної структури 
досліджували рентгенодифракційними методами, 
морфологію поверхні за допомогою атомно-си-
лової мікроскопії та скануючого електронного 
мікроскопа. УФ люмінесценція досліджувалася 
при збудженні азотним лазером (337 нм, 10 нс, 
100 Гц) при кімнатній температурі та 77 К; часові 
залежності спектра вивчалися при 77 К та 4,2 К. 

3. Результати та обговорення 
3.1. Структура та морфологія плівок 
На рис. 1 зображено спектр рентгенівської 

дифракції плівок, осаджених за трьома вище-
згаданими технологіями. Плівки, осаджені ме-
тодом РТВ (рис. 1а), не мають чітко вираженої 
орієнтації кристалітів. Імовірно, це пояснюється 
високою швидкістю осадження плівок – 0,3-0,5 
мкм/хв (при такій швидкості плівки ZnO мають 
надлишок Zn, тому такі плівки потребують додат-
кового відпалу). Плівки, осаджені магнетронним 
розпиленням (рис. 1б) є текстурованими з віссю 

С, перпендикулярною до площини підкладки. 
Видно, що зі зростанням температури текстура 
плівок поліпшується. Високотекстуровані плівки 
ZnO були одержані при температурі підкладки 
300°С при осадженні плівки на скло та 200°С при 
осадженні плівки на сапфір Al2O3. 

Плівки, осаджені методом PEMOCVD не були 
високотекстурованими – пік (0002), який відпові-
дає росту плівки вздовж осі С, перпендикулярно 
до площини підкладки, виражений доволі слабо. 
Натомість пік, який відповідає за ріст плівки 
вздовж площини підкладки (0010), найбільш ін-
тенсивний, тобто можна стверджувати, що від-
бувається терасоподібний ріст плівки. 

Методом PEMOCVD найякісніші плівки одер-
жувались, коли технологічні параметри такі: тем-
пература підкладки Тп=200–250°С, потужність 
плазми Wp=300 Вт, витрата газу носія  аргону 
QAr=40 мл/хв, тиск у камері Р=0,3 тор. 

На рис. 2 зображено морфологію поверхні плі-
вок ZnO, осаджених методами РТВ та ВЧ МН. 
Видно, що плівки, напилені методом РТВ, мають 
розмір зерен 0,7–1 мкм, а плівки, осаджені мето-
дом ВЧ МН, мають більш гладку поверхню. 

Для плівок, осаджених методами ВЧ МН та 
PEMOCVD на підкладки з сапфіру та скла, ми 
зробили більш детальний аналіз за допомогою 
атомно-силової мікроскопії. На рис. 3,4 показана 
морфологія плівок, осаджених методом ВЧ МН, – 
максимальний розмір зерен у них 100 нм та се-
редня арифметична шорсткість 2 нм. При збіль-
шенні температури підкладки від 100 до 300°С 
середня шорсткість незначно зростала та серед-
ній розмір зерен збільшувався до 40–60 нм. 

Атомно-силова мікроскопія плівок, осаджених 
методом PEMOCVD, показує, що при поступово-
му збільшенні температури підкладки незначно 
зростає діапазон розмірів зерен: при 200°С спо-
стерігаються зерна, розмірами від 20 до 75 нм; 
при 250°С – від 30 до 60 нм; при 300°С від 25 до 
70 нм. Шорсткість плівок змінювалася так: для 
200°С вона була 5,4 нм, для 250°С – 3,3 нм, для 
300°С – 4,5 нм. Також зі зростанням температури 
самі зерна набувають більш визначеної чотири-
кутної форми, а контури зерен проявляються 
чіткіше, з'являються області з розміщенням зерен 
під кутом 120° одне до одного, що свідчить про 
гексагональну упорядкованість зерен. Отже, вже 
при температурі підкладки 250°С можна одержати 
плівки з якісними структурними характеристика-
ми. 
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Рис. 1. Рентгенівські спектри плівок ZnO/скло, осаджених методами РТВ (а), ВЧ МН (б), PEMOCVD (в). Плівки, 
осаджені методами РТВ і PEMOCVD, було відпалено при 500°С протягом двох годин в атмосфері повітря 

               
                                            а              б 
Рис. 2. SEM-зображення тонких плівок ZnO, осаджених методом РТВ (а) та ВЧ МН (б) та відпалених при 500°С 

а б 

Рис. 3. АСМ зображення тонких плівок ZnO/скло, осаджених методом ВЧ МН при Тп=150°C (a), 300°C (б) 
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 а    б   в 
Рис. 4. АСМ зображення тонких плівок ZnO/Al2O3, осаджених методом PEMOCVD при Tп=200°C (a), 250°C (б), 
300°C (в) 
3.2. Оптичні властивості та УФ люмінес-

ценція. 
Всі осаджені плівки мали оптичне пропус-

кання 65–85% у діапазоні 400÷800 нм. Висока 
прозорість і різкий край власного поглинання при 
380 нм вказують на високу структурну і оптичну 
якість плівок. На рис. 5 зображено спектр люмі-
несценції при кімнатній температурі для плівок 
оксиду цинку, осаджених методом ВЧ МН та РТВ. 
Вражає те, що плівки, осаджені такою простою 
технологією, як РТВ, володіють найпотужнішою 
ультрафіолетовою люмінесценцію. Для таких плі-
вок люмінесценція спостерігалася, починаючи з 
густини збудження 1,2 МВт/см, а для плівок, оса-
джених методом ВЧ МН, люмінесценція почи-
нала спостерігатись при значно більшій густині 
збудження 9 МВт/см. На рис. 6а зображено спектр 
фотолюмінесценції при температурі 77 К при ви- 

користанні того ж джерела збудження. На рис.6б 
подано спектр фотолюмінеценції при низькому 
збудженні He-Cd лазером з довжиною хвилі 325 
нм і потужністю 6 мВт. Також спостерігалася 
суперлінійна інтегральна інтенсивність фото-
люмінесценції. При низькій інтенсивності збу-
дження спостерігаються дві лінії фотолюмінес-
ценції при 369 нм та 374 нм. (рис. 6а). Інтенсив-
ність цих піків зростала із збільшенням інтенсив-
ності збудження. Крім того, сильно розширюва-
лася довгохвильова частина спектра. При низько-
му збудженні He-Cd лазером ми спостерігали три 
лінії (рис. 6б). Дві з них розташовані на тих самих 
місцях, а третя – при 382,5 нм. Різниця енергій 
між другою та третьою лініями складає 73 меВ, 
що відповідає енергії LO-фонона. Заувавжимо, що 
ультрафіолетову люмінесценцію в усіх осаджених 
плівках ми спостерігали лише після термічного 
відпалу при температурах 500° С і вище. 
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Рис. 5. ФЛ спектри при кімнатній температурі плівок ZnO, осаджених методом ВЧ МН на сапфір (а) та РТВ на 
слюду (б) з наступним відпалом при 500°С 
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Оскільки ми спостерігали розширення лінії
при збільшенні інтенсивності накачки, можна
вважати, що відбувається стимульована емісія з
одночасною генерацією акустичних фононів. Ви-
мірювання поведінки фотолюмінесценції в залеж-
ності від часу збудження при 77 К показує, що
при часі затримки 0–2 нс спостерігалася сильна
УФ ФЛ (рис. 7). В стаціонарному режимі роботи
спостерігалася жовто-червона емісія, пов'язана з
люмінесценцією дефектів. Звідси можна зробити
висновок, що рекомбінація екситонів значно
швидший процес, ніж рекомбінація через гли-
бокі рівні. 
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Рис. 7. Нормалізована спектральна залежність ФЛ 
по часу у плівках ZnO, осаджених методом 
PEMOCVD 

в

Рис. 6 ФЛ спектр плівок ZnO, осаджених методом РТВ на
слюду та відпалені при 500°С при високому рівні збу-
дження азотним лазером (а), при низькому рівні збудження
гелій-кадмієвим лазером (б), інтегрована фотолюмінесцен-
ція при збудженні азотним лазером (в) 

4. Висновки 
Плівки оксиду цинку було осаджено методом

РТВ, ВЧ МН, PEMOCVD. У випадку РТВ плів-
ки мали великий розмір зерен і не мали чітко
вираженої орієнтації кристалітів. Навпаки, плівки,
осаджені методом ВЧ МН і PEMOCVD, мали доб-
ру зернисту структуру із розміром зерен 40–60 нм.
Як правило, плівки ZnO текстуровані і вісь С у
них перпендикулярна до площини підкладки.
Плівки, осаджені методом РТВ, мають значно
кращу УФ ФЛ при кімнатній температурі, з піком
при 383 нм. При 77 К цей пік розщеплюється на
два, розташованих при 369 нм та 374 нм. 



Структурні та оптичні властивості плівок оксиду цинку ... 

Отже, їх  інтенсивність  зростає лінійно зі 
збільшенням збудження. Ми вважаємо, що УФ 
ФЛ, яку ми спостерігали, відбувається за рахунок 
рекомбінації екситонів, зв'язаних на двох різних 
центрах. Довгохвильовий хвіст спостерігається 
при високому рівні збудження. Така поведінка 
свідчить про лазерний ефект із генерацією акус-
тичних фононів. Час переходу екситонних про-
цесів вимірюється в субнаносекундах 

Ми вдячні А.Ю. Пирятинському, В.М. Кадану, 
А.В. Комарову, П.М. Литвину за їх допомогу у 
процесі виконання даної роботи. Особлива подяка 
Інституту монокристалів НАН України за надані 
сапфірові підкладки. Ця робота частково підтри-
мана програмою "Наносистеми, наноматеріали, 
нанотехнології" (проект H27-04). 
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ВПЛИВ ШАРІВ РОСТУ НА ЕЛЕКТРИЧНІ ЕФЕКТИ  
В МОНОКРИСТАЛАХ АНТИМОНІДУ КАДМІЮ,  

ЛЕГОВАНИХ ТЕЛУРОМ 

Вивчався вплив шарових неоднорідностей домішки Те на ефект перемикання в кристалах 
CdSb. Знімалися вольт-амперні характеристики зразків CdSb(Te), вирізаних паралельно і перпен-
дикулярно росту кристала, при різних рівнях інтенсивності освітлення. Отримані залежності 
j=f(E) демонструють зменшення величини напруженості електричного поля перемикання з високо-
омного стану кристала в низькоомний зі зростанням рівня освітлення як для зразків вирізаних 
паралельно, так і перпендикулярно росту. Суттєву різницю в порогових значеннях напруженості 
електричного поля у зразках різних груп при однакових умовах автори пов'язують з існуванням 
компенсуючих електричних полів між шарами росту. 

The influencing stratified heterogeneities of admixture was studied. That on effect of the switching 
in the CdSb crystals volt-ampere characteristics of the CdSb(Te) standards, cut out parallel and 
athwart growth crystal were taken off, at the different levels of illumination intensity. Got dependence 
of j=f(E) demonstrate reduction of size of tension of electric field of the switching from the high ohm 
state crystal in low ohm state with growth of illumination level, both for standards of cut out parallel, 
and athwart growth. Substantial difference in the threshold values of tension of electric field in stan-
dards of different groups at the identical terms, both for unlit, and at the different levels of illumina-
tion the authors link to existence of compensating electric fields between the growth layers. 

Дана робота присвячена дослідженню елек-
тричних ефектів у монокристалах CdSb, вироще-
них методом Чохральського та легованих телуром 
до концентрації активної домішки 1018см-3. 
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За результатами вимірювань двохзондовим 
компенсаційним методом одержано експеримен-
тальні криві розподілу питомого опору по дов-
жині кристала для зразків двох груп: вирізаних 
вздовж росту (І група) та перпендикулярно росту 
кристалу (ІІ група). На рис.1 приведені усеред-
нені залежності відносних відхилень питомого 
опору від середнього значення ∆ρ⁄ρc=ƒ(х) для 
зразків обох груп. 

   1     2     3  4     5     6            8     9    10   х,мм
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∆ρ/ρc 
Значно більші відносні відхилення питомого 

опору в зразках, вирізаних вздовж росту кристала, 
свідчать на користь існування в даному напрямі 
шаруватих неоднорідностей з великою ампліту-
дою великомасштабного потенціального рельєфу. 
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За експериментальними даними вимірюван-
ня ефекту Холла, в досліджуваних кристалах 
розраховано залежність середньої транспортної 
довжини вільного пробігу носіїв заряду від рів-
ня освітлення. 

б 

Рис.1. Відносні відхилення питомого опору від се-
реднього значення для зразків CdSb(Te), вирізаних: 
вздовж (а), перпендикулярно росту кристала (б) 
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 Вплив шарів росту на електричні ефекти в монокристалах антимоніду кадмію, легованих телуром 

Рис. 2. Залежність середньої транспортної довжи-
ни вільного пробігу електронів від освітлення для 
зразків, вирізаних паралельно росту кристалу 

Спосіб освітлення був вибраний так, що до-
зволив виключити: з одного боку – нагрівання 
зразка освітлювачем, з іншого – міжзонні фото-
переходи носіїв заряду. Враховуючи невиродже-
ність електронного газу в досліджуваних крис-
талах, відповідно до [1], вираз для середньої 
транспортної довжини вільного пробігу носіїв 
заряду такий: 
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Розрахована таким чином середня транспорт-
на довжина вільного пробігу λс для електронів 
(рис.2) разом з експериментальними даними роз-
поділу питомого опору (рис.1) підтверджує наяв-
ність у напрямі росту кристала тонкої структури 
потенціального рельєфу. 

Зростання значення середньої транспортної 
довжини вільного пробігу електронів вздовж 
росту кристала при збільшенні рівня освітлення 
(рис.2) автори пов'язують зі зменшенням амплі-
туди потенціального рельєфу, утвореного шару-
ватими неоднорідностями [2], через фотоіоніза-
цію домішкових рівнів телуру. 

Згідно з працею [3]: 
2 2 /

1/ 3
д

екр

e N

n

⋅
δ =

χ ⋅

3

,                           (2) 

де χ – діелектрична проникність, nекр і Nд – від-
повідно концентрації екрануючих носіїв заряду 
і заряджених дефектів. 

0,4 

0,35 Наявність і зміна величини амплітуди потен-
ціального рельєфу зі зміною рівня освітлення в 
напрямі росту кристала значною мірою впливає 
на поведінку вольт-амперних характеристик зраз-
ків CdSb(Te).  
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Розраховані за експериментальними даними 
значення j=f(E) демонструють зменшення по-
рогових величин напруженості електричного 
поля зі зростанням рівня освітлення як для зра-
зків вирізаних паралельно (рис.3), так і перпен-
дикулярно росту кристала (рис.4).  
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Рис. 3. Залежності j=f(E) для зразків CdSb(Te), ви-
різаних паралельно росту (І група), при різних рів-
нях освітлення: крива 1 – без освітлення, криві 2-6 – 
зі зростаючим рівнем освітлення 

0

1

2

3

4

5

6

0 50 100E , B/см

j , A/см2

1
2
3
4
5
6

 
Рис. 4. Залежності j=f(E) для зразків CdSb(Te), ви-
різаних перпендикулярно росту (ІІ група), при різ-
них рівнях освітлення: крива 1 – без освітлення, 
криві 2-6 – зі зростаючим рівнем освітлення 
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Для зразків, вирізаних перпендикулярно росту, 
але в різних кристалографічних напрямах, зна-
чення j=f(E)  практично повторювалися, що добре 
узгоджується з даними праць [4, 5]. Для неосвіт-
лених зразків обох груп зростання напруженості 
електричного поля відбувається до значень, при 
яких джоулева теплота, що виділяється на від-
повідних зразках, стає достатньою для іонізації 
донорного рівня телуру (Ес-0,12еВ). При цьому 
[4] відбувається лавиноподібний перехід електро-
нів у зону провідності, що приводить до стрибка 
густини струму. 

Зі збільшенням рівня освітлення у зразках обох 
груп спостерігається зменшення порогового 
значення напруженості електричного поля, що 
пов'язується із зростаючою фотоіонізацією до-
мішкового рівня телуру[4]. Зростання фотостру-
му дозволяє досягнути необхідного для розігрі-
ву зразка значення густини струму при менших 
електричних полях. 

Суттєву різницю порогових значень напру-
женості електричного поля для зразків різних 
груп при однакових умовах (порогові значення 
напруженості електричного поля в зразках І гру-
пи набувають набагато більші значення) як для 
неосвітлених, так і при різних рівнях освітлення, 
автори пов'язують з існуванням компенсуючих 
електричних полів між шарами росту, що добре 
узгоджується з даними роботи [6] про наявність 
електрично активних шаруватостей в кристалах 
CdSb із донорною домішкою телуру в напрямі, 
що паралельний росту зливка. 

Зростання рівня освітлення приводить до по-
ступового наближення порогових значень напру-
женості поля у зразках першої групи до значень 
для зразків другої групи (рис.5). 
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Рис. 5. Залежності порогових значень напруженості 
електричного поля від рівня освітлення для зразків 
CdSb(Te), вирізаних паралельно (а) і перпендику-
лярно росту кристалу (б) 

Це відповідно до [2], як і для λс, пов'язується 
зі зменшенням амплітуди великомасштабного 
потенціального рельєфу, в напрямі росту крис-
тала, через зростання концентрації екрануючих 
носіїв заряду, яка в свою чергу зв'язана з по-
ступовою фотоіонізацією телуру в електрично 
активних шарах росту. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  МЕТРОЛОГІЧНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК 
РАДІОМЕТРИЧНИХ  ГОЛІВОК  ВИДИМОГО  ДІАПАЗОНУ 

В роботі наведені результати досліджень фотоелектричних параметрів радіометричної голі-
вки видимого діапазону. 

The results of researches of photoelectrical parameters of visible range radiometric capping were 
carried out. 

В умовах сучасного виробництва широко ви-
користовуються джерела оптичного випроміню-
вання, енергія яких значно перевищує допустимі 
норми. Це може бути причиною професійого 
враження органів зору та шкіри працюючого, 
розладу нервової системи, швидкої втоми. Тому 
сучасні вимоги гігієни праці потребують контро-
лю рівня випромінювання оптичного діапазону. 

На сьогодні вимірювання рівня випроміню-
вання проводяться методами і приладами енер-
гетичної фотометрії – радіометрами та спектро-
радіометрами. До таких приладів відносять 
РАТ-2П (Україна), РОИ-82 та РОТС-ІІ (Росія), 
модель 550 (EG&G, США), модель 111А (UDT, 
США) [1]. Проте ці прилади мають широкий 
спекральний діапазон чутливості (від 0,3 до 25 
мкм) і, відповідно, вимірювання потоку випро-
мінювання проводяться в цьому діапазоні. Для 
того щоб визначити енергетичну освітленість у 
більш вузькій спектральній області, наприклад у 
видимій, необхідно коригувати спектральну ха-
рактеристику чутливості радіометра за допомогою 
світлофільтрів. При цьому спектральна харак-
теристика радіометра повинна мати П-подібну 
форму, тобто радіометр повинен бути неселек-
тивним по чутливості у робочій області і не чут-
ливим – поза її межами. Ступінь наближення 
реальної спектральної характеристики до ідеаль-
ної і є основним параметром рівня радіометра. 

Коригувати спектральну характеристику ши-
рокополосого фотоприймача світлофільтрами 
досить складно. По-перше, як скляні так і інтер-
ференційні фільтри можуть пропускати випро-
мінювання поза робочим діапазоном, а наявність 

випромінювання поза робочою областю приво-
дить до значних похибок визначення рівня освіт-
леності у заданій області. По-друге, не вдається 
сформувати плоску вершину спектральної ха-
рактеристики чутливості радіометричної голівки. 
Це призводить до того, що для забезпечення пра-
вильності вимірювань енергетичної освітленості 
від джерел з різним спектральним розподілом 
випромінювання потрібно визначити поправочні 
коефіцієнти, а це ускладнює застосування радіо-
метра. Окрім цього, первинний перетворювач 
радіометра – радіометрична голівка, має забез-
печувати високу точність вимірювання енерге-
тичних потоків. Вона повинна: 
1) мати малу основну відносну похибку ви-

значення величини чутливості δs; 
2) мати незмінну за формою спектральну харак-

теристику чутливості; 
3) бути стабілізована за чутливістю – нестабіль-

ність чутливості δ't протягом 8 годин повинна 
бути менше ±1%; 

4) мати широкий динамічний діапазон – нелі-
нійність енергетичної характеристики δЕ не 
повинна перевищувати ±1%; 

5) мати високу рівномірність чутливості по фото-
чутливому елементові – нерівномірність чут-
ливості δx,y не повинна перевищувати ±1%; 

6) мати скориговану спектральну характерис-
тику чутливості під П-подібну форму; 

7) бути визначені додаткові похибки (темпера-
турна і кутова залежність чутливості, вплив 
фонових засвіток, постійна часу та ін.). 
Нами розроблена радіометрична голівка ви-

димого діапазону, методики та установки для 
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вимірювання фотоелектричних параметрів і ха-
рактеристик, а також проведені дослідження 
метрологічних характеристик голівки. За критерій 
придатності до використання радіометричної 
головки в радіометрі видимого діапазону вибрали 
основну відносну похибку вимірювання енерге-
тичної освітленості, яка не перевищувала б ±10% 
у діапазоні зміни енергетичної освітленості від 
10–12 до 10–4 Вт/м2 [2]. 

Для забезпечення вимог до засобів вимірю-
вальної техніки (у нашому випадку – це радіо-
метрична голівка) були підібрані фотодіоди на 
основі кремнію – фотодіоди типу ФД288, про-
ведені дослідження їх фотоелектричних пара-
метрів, розроблена конструкторська документа-
ція та виготовлені радіометричні голівки (РГ). 

Вимірювання інтегральної чутливості РГ, їх 
спектральних характеристик та нестабільності 
чутливості в часі проводилися методом порів-
няння з еталонним фотоприймачем, атестова-
ним у ВНИИОФИ (м. Москва) [3]. Динамічний 
діапазон вимірювався методом складання освіт-
леностей при зміні потоків випромінювання від 
порогового Фп до 108·Фп [4], нерівномірність чу-
тливості по фоточутливому елементу (ф.ч.е) – 
за допомогою світлового зонда діаметром Øсв=0,1 
мм при переміщенні зонда по поверхні ф.ч.е  з 
кроком ∆x,y=0,01мм. При вимірюваннях темпе-
ратурної залежності чутливості використовува-
лася камера тепла і холоду. 

Інтегральна чутливість РГ Sінт вимірювалася 
на установці, структурна схема якої наведена на 
рис.1. 

Вимірювання проводилися методом порів-
няння чутливості досліджуваної РГ із чутливістю 
контрольного фотоприймача. Як джерела випро-
мінювання використовували лампу розжарю-
вання з кольоровою температурою Тк=2850 К. 
Важливим моментом при калібруванні дослі-
джуваних РГ є дотримання певних умов вимі- 

Рис. 1. Структурна схема установки для вимірювання: 
блок живлення випромінювача (Б5-21) (1), джерело 
випромінювання – лампа типу РН12-100 (2), дослі-
джувана радіометрична голівка (3), непрозорий ек-
ран (4), контрольний приймач (5), вимірювальний 
прилад (6) 

рювання, а саме: джерело випромінювання – 
точкове, тобто світловий потік має бути квазі-
паралельним, необхідно точно встановлювати 
фоточутливий елемент РГ у площину калібру-
вання потоку випромінювання, підтримувати 
стабільним потік випромінювання, ізолювати РГ 
від фонових засвіток, перевідбитих світлових 
потоків та впливу електромагнітних полів, ви-
брати рівень освітленості, при якому похибка 
вимірювання фотосигналу – мінімальна. З вра-
хуванням перелічених факторів впливу, відносна 
похибка вимірювання δSінт не перевищувала 
±1,5%. 

Для дослідження нестабільності чутливості 
зібрано установку, структурна схема якої наве-
дена на рис.1. Точність вимірювання цього пара-
метру залежить, насамперед, від стабільності 
потоку випромінювання та якості контактів дже-
рела випромінювання з блоком живлення, а також 
від вимірювального приладу (поз.6). Вибір скла-
дових установки та оснащення забезпечили ви-
мірювання з відносною похибкою ±1%. 

Після прогріву лампи РН12-100, почергово 
вимірювалися фотосигнали з контрольного фото-
приймача Ік та досліджувоної Ід РГ та визначався 
коефіціент 

к

д
t

I
K

І
= . 

Через кожну годину протягом 8 годин непе-
рервної засвітки досліджуваних радіометричних 
голівок знову вимірювалися фотосигнали і ви-
значався коефіціент Кti. 

Нестабільність чутливості визначалася за фор-
мулою: 

t

tti
t K

KK −
=δ . 

Результати вимірювання нестабільності чут-
ливості (максимальні значення δt ) РГ подані в 
таблиці 1. 

 2  3  1 
 1  2 

Рис. 2. Структурна схема для вимірювання нелінійно-
сті  енергетичної характеристики РГ: джерело ви-
промінювання – лампа типу КГМ24-150 (1,3), по-
слаблювачі випромінювання (2,4), досліджувана 
радіометрична голівка (5) 

 4  5 

 6 
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 Дослідження метрологічних характеристик радіометричних головок видимого діапазону 

Таблиця 1. Результати досліджень фотоелектричних параметрів РГ 

Найменування параметрів, характеристик Позначення Значення параметра 
Спектральний діапазон чутливості (по рівню 0,5), нм λ' – λ" від 380 до 760 нм 
Нерівномірність вершини спектральної характеристики 
в діапазоні 400…700 нм, % 

  ± 5  

Чутливість, мА/Вт Sінт 85 
Діапазон вимірювання енергетичної освітленості, Вт/м2 Ее min-Ее max від 10–12 до 10–4 
Динамічний діапазон при нелінійності енергетичної ха-
рактеристики δЕ=± 1%, не менше разів d 108 
Основна відносна похибка визначення величини чутли-
вості, % δS ± 7 
Нестабільність чутливості, % δt ± 0,3 
Відхилення просторової характеристики чутливості від 
косинусної, % (не більше) 
при куті падіння:  30° 
                                60° 
                                80° 

δcos 

 
 

± 1,5 
± 5,0 
± 9,0 

Нерівномірність чутливості по фоточутливому елемен-
тові, % δx,y ± 0,5 
Температурна залежність чутливості, %/°С – 0,15 
Стала часу, мкс τ 10,0 
Час неперервної роботи, год (не менше) tроб 8 

Розмір фоточутливого елемента  – Ø=11,3 мм  
площа Аф.ч.е=100 мм2 

Не менш важлива характеристика радіомет-
ричних голівок – лінійність перетворення па-
даючого потоку у відповідний вихідний сигнал. 
Вимірювання нелінійності енергетичної харак-
теристики чутливості проводилися на установці, 
структурна схема якої наведена на рис.2, мето-
дом складання потоків випромінювання [5]. 

Sλ, відн.од.
1,0

0,5

Вимірювання проводяться так: відкривається 
один із каналів випромінювання, встановлю-
ється мінімальна величина потоку випроміню-
вання та вимірюється фотосигнал U1, перекри-
вається перший та відкривається другий канал 
випромінювання й аналогічно вимірюється фото-
сигнал U2, відкриваються обидва канали одно-
часно та вимірюється фотосигнал U3. Неліній-
ність чутливості РГ визначається за формулою: 

0,0

1 2 3
1

1 2

( )
100%

U U U
U U
+ −

δ = ×
+

. 

Аналогічно визначається нелінійність чутли-
вості РГ в усьому діапазоні зміни потоку, кожен 
раз збільшуючи потужність випромінювання у 
4–5 разів по відношенню до попереднього зна-
чення потужності одного каналу. 

Похибка вимірювання нелінійності чутливо-
сті при використанні даного методу не переви-
щує ±1% [5]. Максимальні значення з величин 
нелінійності в усьому динамічному діапазону 
подані у таблиці 1. 

Рис. 3. Спектральна характеристика чутливості ра-
діометричної голівки 

0,3       0,4       0,5       0,6       0,7       0,8 
λ, мкм 

Для вимірювання спектральних характеристик 
радіометричних голівок та визначення якості їх 
корекції під П-подібну форму використовувався 
спектральний комплекс типу КСВУ-6 та конт-
рольний фотодіод ФД288 №1894. 

Результати вимірювання спектральних харак-
теристик радіометричних головок наведені на 
рис.3. 

Оскільки радіометричні голівки використову-
ються при калібруванні робочих засобів вимі-
рювання (контрольних фотоприймачів, джерел 
випромінювання і т. ін.), які різняться розмірами 
(розміри від 0,45 до 12 мм), то такі РГ повинні 
мати високу рівномірність чутливості по поверхні 
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фоточутливого елемента. Вимірювання нерівно-
мірності чутливості по фоточутливому елементу 
проводилися на установці, структурна схема 
якої наведена на рис.4, за допомогою світлового 
зонда діаметром Øсв=0,10 мм при переміщенні 
зонда по поверхні ф.ч.е з кроком ∆x,y=0,01мм. 
За критерій придатності досліджуваних РГ за 
цим параметром була вибрана величина нерів-
номірності, яка не перевищує ±1%. 

Для виключення впливу зміни температури на 
чутливість фотоприймачів застосовують термо-
стабілізацію фотодіодів або визначають темпе-
ратурну залежність чутливості і враховують її 
під час вимірювань. Термостабілізація – досить 
складний технічний прийом і, відповідно, зростає 
вартість контрольних фотоприймачів. Окрім цьо-
го, температурні умови використання еталон-
них фотоприймачів близькі до температурних 
умов атестації (відхилення не більше ±2°С) і 
добавка до основної похибки незначна – не біль-
ше ±0,8%. При більших відмінностях температур 
бажано враховувати температурну залежність 
чутливості еталонних фотоприймачів. 

Рис. 4. Блок живлення випромінювача (1), джерело 
випромінювання – лампа типу РН-12-100 (2), оп-
тична система (об'єктив “Геліос-44”) (3), дослі-
джувана фотометрична головка на координатному 
столику (4),  вимірювальний прилад (5) 

Температурна залежність чутливості визнача-
лася за згаданими методиками після витримки 
досліджуваних РГ у камері тепла і холоду (КТХ). 
Потік випромінювання вводився у КТХ за допо-
могою волоконного світловоду. Результати вимі-
рювань подані у таблиці 1. 

Отже, радіометричні голівки видимого діа-
пазону задовольняють вимоги, які встановлю-
ються для засобів вимірювальної техніки і при-
датні для використання як первинні перетворю-
вачі високого класу радіометрів енергетичних 
величин потоків випромінювання видимого діа-
пазону. 
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ОПТИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  CdTe-ГЕТЕРОШАРІВ  
ІЗ  САМООРГАНІЗОВАНОЮ  ПОВЕРХНЕВОЮ  СТРУКТУРОЮ 

Виявлені особливості оптичних властивостей гетерошарів телуриду кадмію пояснюються 
квантово-розмірними ефектами у поверхневій нанокристалічній структурі, яка виникає у ре-
зультаті процесів самоорганізації. 

Exposed features of optical properties of hetero-junctions CdTe are explained quantum-
denominate effects in surface nanocrystal structure. It is appear in result process self-organization. 

Дослідження процесів самоорганізації у на-
півпровідникових кристалах мають не лише нау-
ковий, але й практичний інтерес, оскільки від-
кривають шляхи створення матеріалів і приладів 
з принципово новими властивостями [1]. Зокрема, 
контакти золота з модифікованою поверхнею n-
CdTe мають к.к.д. ~13-15% при 300 К в умовах 
освітлення АМ1,5 [2,3]. Наступні, більш детальні 
дослідження [4] таких зразків виявили низку 
особливостей, які не знаходять пояснення у рам-
ках відомих класичних теорій фотоелектричних 
та оптичних явищ у напівпровідниках і поверх-
нево-бар'єрних діодів на їх базі. Дана робота при-
свячена дослідженню основних оптичних влас-
тивостей гетерошарів телуриду кадмію, створе-
них методом ізовалентного заміщення [5,3] на 
монокристалічних підкладинках телуриду цинку. 

, ωω TN

Результати експерименту 
Фотолюмінесценція утворених шарів товщи-

ною ~10 мкм, на відміну від інтенсивного зелено-
го свічення кристалів ZnTe, візуально не сприй-
мається, а її спектр – це асиметрична крива з 
максимумом в околі 1,5 еВ. Контур цієї А-смуги 
випромінювання, розрахований для міжзонної 
рекомбінації, непогано узгоджується з експери-
ментальним (рис.1). Спектр оптичного пропус-
кання утвореного шару має різкий "звал" у ви-
сокоенергетичній області, а точка перетину кри-
вої Tω з віссю абсцис відповідає ħωm=1,5 еВ, що 
узгоджується з шириною забороненої зони Eg 
телуриду кадмію при 300 К. 

Відпал гетероструктур n-CdTe-p-ZnTe при 
певних умовах призводить до суттєвої зміни оп-
тичних характеристик шарів телуриду кадмію. 
У першу чергу відзначимо різке зростання ефек- 

Рис. 1. Спектри фотолюмінесценції (1) та оптичного 
пропускання (2,3) вихідних (2) та відпалених (1,3) 
структур 

eV,ωh

1,0 

1 

3 

2 0,5 

0 
2,0 1,0 3,0  

тивності випромінювання, яке візуально сприйма-
ється у вигляді сіро-блакитного свічення. Значних 
змін зазнає також спектр фотолюмінісценції, який 
для відпалених зразків складається з двох смуг. 
Перша з них не відрізняється від міжзонної A-
смуги для невідпалених шарів n-CdTe, а друга – 
це широка безструктурна асиметрична B-смуга, 
обмежена діапазоном енергій фотонів 1,8-3,5 еВ 
(рис.1). Із плином часу інтенсивність A-смуги 
зменшується, а максимум ħωm зміщується у 
низькоенергетичну область. Зазначимо, що стаці-
онарні значення інтенсивності і ħωm досягаються 
через декілька хвилин після включення лазерного 
збудження, а наведений на рис.1 спектр випромі-
нювання заміряно саме за таких умов. Звернемо 
також увагу на зміщення високоенергетичного 
краю спектра оптичного поглинання відпалених 
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зразків у сторону менших енергій (крива 3 на 
рис.1). Розглянуті особливості оптик-них характе-
ристик об'єктів досліджень можуть бути зумов-
лені квантово-розмірними ефектами, у зв'язку з 
чим розглянемо це більш детально. 

Обговорення результатів 
Насамеред зауважимо, що поверхня відпале-

них шарів CdTe візуально сприймається матовою, 
на відміну від дзеркальної поверхні невідпалених 
зразків. Дослідження мікрорельєфу за допомогою 
атомно-силового мікроскопу типу Nanoscope-IIIa 
у режимі періодичного контакту свідчать про 
те, що поверхня відпалених зразків характери-
зується зернистою структурою з латеральними 
розмірами зерен 10-50 нм, які можуть об'єднува-
тись у більш великі (100-300 нм) субзерна (рис.2). 
Перші з них – це нанокристали, які, власне, і 
формують B-смугу. Розмитість максимума та 
велика напівширина спектра пояснюється дис-
персією розмірів і форми мілких нанокристалів 
телуриду кадмію. Зауважимо, що В-смуга не може 
бути зумовленою люмінесценцією плівки CdO, 
виникнення якої, у принципі, зовсім не виклю-
чається при проведенні процесу відпалу. Це під-
тверджується декількома експериментальними 
фактами. Перший з них полягає у відсутності 
помітного видимого свічення у спектрах зразків 
зі спеціально вирощеною плівкою CdO, яка має 
дзеркальну поверхню. По-друге, λ-модульований 
спектр відбивання таких зразків має пік, що від-
повідає Eg оксиду кадмію, який відсутній у подіб-
них спектрах відпалених гетероструктур. І нареш-
ті, звернемо увагу на те, що високоенергетичне 
"крило" B-смуги затягується набагато далі, ніж 
того вимагає Eg оксиду кадмію [6]. 

На завершення зазначимо, що запропонована 
вище модель квантово-розмірної поверхні аде-
кватно пояснює також спостережувані особли-
вості фотоелектричних характеристик контактів 
Au-CdTe [2,3]. Достатньо висока ефективність 
крайової A-смуги свідчить про значне зменшення 
швидкості поверхневої рекомбінації, що приво-
дить до зростання ефективності фотоперетво-
рення. Крім того, поверхня відпалених зразків 
характеризується більш розвинутим рельєфом, 
забезпечуючи тим самим більшу ефективну пло-
щу фотоелемента, а у кінцевому результаті – і 
вищий струм короткого замикання. Внаслідок 
багатократних відбивань збільшується також 
коефіцієнт поглинання фотонів, особливо низько-
енергетичних, що й приводить до зміщення краю 
спектра поглинання на кривій 3 рис.1. 

0,5
1,0

1,5 мкм

)

0,5
1,0

1,5 мкм  

а)a бб 

Рис. 2. Топограми поверхонь вихідних (а) та відпа-
лених (б) структур 
Висновки 
Отже, наведені результати показують, що 

поверхневий шар відпалених зразків – це нано-
кристалічна структура, у якій спостерігаються 
квантово-розмірні ефекти. Утворення самої струк-
тури, напевно, зумовлено процесами самоорга-
нізації [7], які є цілком імовірними з врахуванням 
особливостей відпалу. У першу чергу звернемо 
увагу на досить вузькі температурний і часовий 
інтервали відпалу. Крім того, дотримання цих 
параметрів в інших умовах (інертна атмосфера 
або вакуум) не приводять до бажаного ефекту, 
що свідчить про певну роль інгредієнтів атмос-
фери (насамперед, кисню) у формуванні нано-
кристалічної структури. У зв'язку з цим кінцеву 
відповідь на процеси самоорганізації можуть дати 
лише додаткові експериментальні та теоретичні 
дослідження, які виходять за рамки даної роботи. 
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ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ  ВЛАСТИВОСТІ  p-n-ПЕРЕХОДІВ  НА  ОСНОВІ 
p-InSe<Cd>,  СТВОРЕНИХ  ЛАЗЕРНИМ  ОПРОМІНЕННЯМ 

Отримані p-n-переходи, опроміненням поверхні p-InSe<Cd> потужними лазерними імпуль-
сами тривалістю 2 мс. Встановлено значення порогової густини енергії 12 Дж/см2, при якому 
починається плавлення поверхні шаруватих кристалів. Обговорюються температурні залежності 
вольт-амперних характеристик та інтерпретовано механізми проходження струму даних p-n-
переходів. Досліджено спектральні залежності відносної квантової ефективності гетеропереходів  

P-n-junctions are obtained by high-power laser pulse irradiation of surface p-InSe<Cd> duration 2 ms. 
It was established the existence of the threshold energy density of 12 J/cm2 at which melting of the 
layered crystal surface begins. The temperature dependences of current-voltage characteristics are dis-
cussed; current transport mechanisms of the prepared diodes are interpreted. Relative quantum effi-
ciency spectral dependences of p-n-junction are investigated. 

Вступ 
Дослідження взаємодії лазерного випромі-

нювання з шаруватими напівпровідниковими 
кристалами викликає значний інтерес через мож-
ливість модифікації як об'ємних властивостей, 
так і властивостей приповерхневих шарів. На 
сьогодні досить активно вивчаються гетеропере-
ходи виготовлені цим методом [1,2], однак ана-
логічні дослідження на шаруватих кристалах 
носять епізодичний характер [3], а на основі мо-
носеленіду індію не проводились. 

У даній роботі розглянуті електричні і фото-
електричні властивості p-n-переходів на основі 
моноселеніду індію, отриманих методом роз-
плаву поверхневого шару напівпровідникового 
матеріалу імпульсом потужного лазерного випро-
мінювання з наступною його рекристалізацією. 

Симетрія елементарної комірки моноселеніду 
індію належиться до гексагональної (ромбоед-
ричної) сингоній з нетривіальною трансляцією у 
напрямку, перпендикулярному до площин шарів. 
Більшість кристалів InSe, вирощених методом 
Бріджмена, належить до ε-політипу (просторова 
група ). Однак введення невеликої кількості 
домішки приводить до появи γ- і δ-політипів 
(просторова група  і  відповідно). Ши-
рина забороненої зони InSe дорівнює 1,2 eB при 
температурі 300 К. 

1
3hD

5
3vC 4

6vC

Експеримент 
За методикою лазерного опромінення моно-

кристалів, яка застосовувалась нами для утво-
рення відповідних структур, використовувалися 
кристали p-InSe. Вони вирощувалися вертикаль-
ним методом Бріджмена з попередньо синтезо-
ваних зливків і легувалися домішкою кадмію для 
отримання діркової провідності. Монокристали 
були електрично однорідними з концентрацією 
вільних носів p∼5,0⋅1014 см-3 та холлівською рух-
ливістю µ≈35–50 см2/(В⋅с) при кімнатній темпе-
ратурі. 

Зі зливків сколювались тонкі, плоскопара-
лельні пластинки товщиною 0,3 мм з середніми 
розмірами 4×4 мм2. Існування слабких ван-дер-
вальсових зв'язків між шарами (001) робить про-
цес сколювання оптимальним для отримання 
робочих площин з мінімальною кристалографіч-
ною розорієнтацією і без розірваних зв'язків. 
Останнє є наслідком сильної анізотропії між-
атомних сил у напівпровідниках АIIIВVI. Зразки 
p-InSe<Cd> рівномірно по всій площині опро-
мінювалися лазером ГОС-301, що працював у 
режимі вільної генерації (тривалість імпульсу 
τ=2 мс, довжина хвилі λ=1,06 мкм). Хімічним 
осадженням золота створювався омічний контакт 
до базового напівпровідника, а пайкою індієм – 
до опроміненої поверхні. 

Лазерне випромінювання, поглинаючись по-
верхневим шаром напівпровідника, приводить 
до сильного нагрівання і розплаву цього шару. 
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P-n-перехід утворюється на межі поділу фаз – 
на місці початку рекристалізації [4,5]. Глибина 
розплаву і залягання p-n-переходу збільшується 
зі збільшенням густини енергії випромінювання 
[6]. Порогова густина енергії лазерного випромі-
нювання, що викликає плавлення поверхневого 
шару кристалів p-InSe<Cd>, складала 12 Дж/см2. 
При густині потоку 12–22 Дж/см2 відбувалося 
рівномірне плавлення поверхні напівпровідника 
з утворенням після рекристалізації тонкого шару 
n-типу. либина розплаву і залягання p-n- пере-
ходу збільшується зі збільшенням густини енергії 
випромінювання [1-3]. При збільшенні густини 
потоку понад 25 Дж/см2 відбувалося руйнування 
кристала. Підбором відповідних енергетичних 
режимів опромінення вдається одержа и рівно-
мірний по всій поверхні зразка перекристалізо-
ваний шар. 

Г

т

Результати і обговорення 
Для отриманих структур р-n-InSe при освіт-

ленні спостерігається фотовольтаїчний ефект. 
Напруга холостого ходу Vхх при освітленні з гус-
тиною потоку випромінювання Р=100 мВт/см2 
сягала 0,3–0,43 В. Зауважимо, що висота ба-
р'єра, визначена з вольт-амперних характеристик 
(ВАХ), задовільно корелює з Vхх. 

Для діапазону температур 236÷277 К харак-
терний тунельно-рекомбінаційний механізм 
струмопереносу, коли діодний коефіцієнт n≅2,7 
(рис.1). В інтервалі температур 296–314 К коефі-
цієнт n змінюється від 2,3 до 2,1 що відповідає 
рекомбінаційному характеру струму. Для більших 
температур (Т≥328 К) проходження струму по-
ступово набирає надбар'єрного характеру, що 
пов'язано зі зменшенням потенціального бар'єра. 
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Рис. 1. Прямі гілки ВАХ p-n-переходів, створених 
лазерним опроміненням на основі p-InSe<Cd>, при 
різних температурах побудовані у напівлогарифміч-
ному масштабі 
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Рис. 2. Обернені гілки ВАХ p-n-переходів, створе-
них лазерним опроміненням на основі p-InSe<Cd>, 
при різних температурах побудовані в логарифміч-
ному масштабі 
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Рис. 3. Залежність відносної квантової ефективності 
фотоперетворення η від енергії hν для p-n-переходів, 
створених лазерним опроміненням на  p-InSe<Cd>. 
На вставці – процес релаксації для p-n- переходів 
Обернені гілки ВАХ, як видно з рис.2, підля-

гають закону J~Vm в усьому діапазоні напруг 
та температур і характеризується такими ділян-
ками: 1) ділянка в інтервалі напруг 0<V<–1В, де 
J~V1,2÷1,7, 2) перехідна ділянка в області зміщень 
–1<V<–2В, 3) ділянка різкого росту струму J~ 
~V3,2÷4,2 для ще вищих напруг. Такі залежності 
струму від прикладеної напруги характерні для 
струмів, обмежених просторовим зарядом. 

Квантову ефективність η вимірювали на ліній-
ній ділянці залежності фотоструму від інтенсив-
ності падаючого на зразок світла і нормували на 
кількість падаючих квантів. На рис.3 зображено 
спектральну залежність відносної квантової ефек-
тивності фотоперетворення η. Для структури 
n-p-InSe<Cd> характерною рисою спектральної 
залежності відносної квантової ефективності 
фотоперетворення η(hν) є відсутність спаду, почи-
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наючи від краю фундаментального поглинання і 
до коротших довжин хвиль (hν>3еВ). Спектр має 
широкосмуговий характер без явних максиму-
мів. Довгохвильовий край залежності η(hν) при 
hν≤1,2еВ експоненційний і характеризується ви-
сокою крутизною S=10 еВ-1. Енергетичне поло-
ження краю власного поглинання при енергії 
фотонів hν=1,24 еВ відповідає основному екси-
тонному поглинанню і близьке до величини ши-
рини забороненої зони InSe.  

Характерна особливість p-n-переходів, створе-
них лазерною технологією на основі шаруватих 
монокристалів, – добра відтворюваність харак-
теристик діодів, виготовлених з одного і того ж 
зливку, та їх стабільність: не було виявлено істот-
них змін фотоелектричних параметрів протягом 
двох місяців після їх виготовлення (вставка на 
рис. 3). Видно, що напруга холостого ходу Vхх 
стабілізується через 20 діб. 

Висновки 
Методом лазерного опромінення поверхні 

монокристалічного p-InSe<Cd> одержали p-n-
переходи. Встановлено значення порогової гус-
тини енергії 12 Дж/см2, при якому починається 
плавлення поверхні кристалів. Аналіз темпера-
турних залежностей ВАХ в області прямих змі-
щень вказує на наявність двох основних механіз-
мів струмопереносу: рекомбінаційного та тунель-
но-рекомбінаційного. Поведінка обернених гілок 
ВАХ характерна для струмів, обмежених прос-
торовим зарядом. Фотовольтаїчні вимірювання 
свідчать про відсутність короткохвильового спаду 
у спектрі фотоструму. 

Отримані гетеропереходи та наведені резуль-
тати експериментальних досліджень показують 
перспективність даного напрямку. І при інтен-
сивному дослідженні фізичних основ процесу 
взаємодії лазерного випромінювання з шарува-
тими напівпровідниками описана технологія може 
широко застосовуватись для створення стійких 
і стабільних p-n-переходів. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 
1. Товстюк К.Д., Пляцко Г.В., Орлецкий В.Б., Кияк С.Г., 
Бобицкий Я.В. Образование p-n- и n-p-переходов 
в полупроводниках излучением лазера // УФЖ. – 
1976. – 21, №11, – C.1918–1920. 

2. Цюцюра Д.И., Шкумбатюк П.С. Получение р-n- 
переходов на CdTe<In> лазерным отжигом // 
ФТП. – 1993. – 27, №6. – C.1064–1067. 

3. Бобицкий Я.В., Гертович Т.С., Кияк С.Г., Пляц-
ко Г.В., Товстюк К.Д. Фотоэлектрические харак-
теристики In2Se с p-n-переходами, образованны-
ми при облучении лазером // УФЖ. 1977. – 22, 
№4, – C.685–687. 

4. Карпов С.Ю., Ковальчук Ю.В., Погорельский Ю.В. 
Плавление полупроводников под действием им-
пульсного лазерного излучения (обзор) // ФТП. – 
1986. – 20, №11, – C.1945–1968. 

5. Пляцко С.В. Генерация объемных дефектов в не-
которых полупроводниках лазерным излучением 
в области прозрачности кристалла // ФТП. – 2000. – 
34, № 9, – C.1046–1052. 

6.  Арутюнян Р.В., Баранов В.Ю., Большов Л.А., Сер-
бант А.Ю. Воздействие лазерного излучения на 
материал. – М.: Наука, 1983. 

 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2005. Випуск 237. Фізика. Електроніка. 71



 

УДК 543.25.088.8 

© 2005р.  Л.М. Філевська, В.А. Сминтина, Ю.М. Анісімов, В.С. Гріневич, 
C.М. Савін, Т.В. Боровська 

Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова, Одеса 

ОТРИМАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ 
НАНОСТРУКТУРОВАНИХ ПЛІВОК ДВООКИСУ ОЛОВА 

Проведено електрофізичні та оптичні дослідження плівок наноструктурованого двоокису 
олова, отриманих з використанням полімерних матеріалів золь-гель методом. Виявлена люмінесцен-
ція у видимій області (577 нм і 642 нм), що не спостерігалася іншими авторами. У результаті тер-
мічної обробки у наноплівці двоокису олова відбувається зміна механізму люмінесценції. При 
дослідженні температурних залежностей темнового струму виявлено зміну нахилу із 0,98 до 
0,36 еВ, що може говорити про структурну перебудову досліджуваних плівок. Помічено чутли-
вість плівок до вологи. 

Nanostructured tin dioxide films obtained with the help of polymer materials by sol-gel method 
were investigated. Their electrophysical and optical properties were studied. Luminescence in the vis-
ual region of 577 nm and 642 nm was established, which did other authors not report. The lumines-
cent mechanism changes in the tin dioxide films during their thermal treatment. At the investigations 
of the dark current temperature dependence the curve inclination was registered from 0,98 eV to 0,36 
eV, which may witness the structure transformations in the films. The adsorbtive sensitivity of the 
films to water is noticed. 

Вступ 
Сучасний рівень розвитку електронної про-

мисловості потребує наявності широкого спектра 
матеріалів з новими фізичними та хімічними 
властивостями, що забезпечується використан-
ням нанорозмірних матеріалів. Двоокис олова 
давно використовується в електроніці як мате-
ріал адсорбційно-чутливих елементів газових 
сенсорів, світлопропускаючих контактних та 
бар'єрних шарів для фотоелементів. Властивості 
цього матеріалу значно залежать від технології 
отримання і вмісту домішок [1]. Тому ґрунтовною 
проблемою отримання напівпровідникових шарів 
є їх хімічна чистота та відтворюваність власти-
востей. У даній роботі описана техніка отри-
мання пористих наноструктурованих плівок дво-
окису олова і низка їх електрофізичних та оптич-
них властивостей. 

Прозорі плівки наноструктурованого двоокису 
олова отримані з використанням полімерних ма-
теріалів золь-гель методом. Методика отримання 
плівок складалася з декількох етапів: виготов-
лення золя полімерного матеріалу у розчиннику, 
введення в нього олововмісної сполуки, нанесен-
ня створеного гелю на підкладку та подальший 
відпал у муфельній печі. Температура і час від-

палу добиралися з урахуванням температури і 
часу розкладу полімерного матеріалу. Після пов-
ного видалення, внаслідок відпалу, продуктів 
розпаду полімеру і доокислення плівки утворю-
вались тонкі шари двоокису олова з розвиненою 
структурою у наномасштабі, що підтвердилося 
електронно-мікроскопічними дослідженнями. 
Плівки мали різний ступінь прозорості (від мо-
лочно-білих до повністю прозорих) та різні адге-
зивні властивості. Ці властивості залежали від 
використання різних розчинників (вода, спирт, 
ацетон), полімерних матеріалів (полівініловий 
спирт, целюлоза, поліметилматакрилат та ін.), а 
також олововмісних наповнювачів. В результаті 
запропоновано метод отримання прозорих тон-
ких плівок SnO2, що мають добрі адгезивні влас-
тивості. 

Для отримання таких плівок використано золь 
на основі полівінілацетату, який виготовлявся так: 
ПВА очищувався 25% розчином аміаку NH4OH, 
тричі промивався дистильованою водою, після 
чого відокремлювався від води за допомогою 
осушувача CaCl2, полімеризувався за допомогою 
1% розчину пероксиду бензоілу і подрібнювався. 
Потім ПВА вводився у розчинник (ацетон) при 
кімнатній температурі. Після ретельного пере-
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мішування утворювалася гелеподібна структура. 
У цей гель додавався розчин порошку ацетил-
ацетонату олова Sn(AcAc)4 в ацетоні. 

Скляні підкладки очищувалися у 10% роз-
чині біхромату калію K2Cr2O7 з 98% розчином 
сірчаної кислоти H2SO4, після чого промивалися 
дистильованою водою і протягом 10–15 хвилин 
витримувались у 5% розчині плавикової кислоти 
HF, що видаляє верхній шар скла. Після триразо-
вого промивання дистильованою водою підклад-
ка сушилася при 80°С. На скляну підкладку за 
допомогою мікропіпетки наносився один шар 
плівки, який потім витримувався протягом 5 хви-
лин на відкритому повітрі для випаровування 
ацетону. Потім проводився відпал у муфельній 
печі при температурі 500°С протягом трьох годин. 
Полімер, що входить до складу гелю, при цьому 
розкладався, а продукти розпаду випаровувалися. 
Сформована полімером структура повторюєть-
ся неорганічними матеріалами, що залишилися, 
зокрема двоокисом олова. 

Зразками для дослідження електрофізичних та 
оптичних властивостей були обрані плівки SnО2, 
отримані із застосуванням гелю, який є 0,1% 
розчином ПВА в ацетоні, та ацетілацетонатом 
олова (Sn(AcAc)4) (металоорганічна сполука, що 
дозволяє одержувати металеві й оксидні частинки 
нанорозміру при розкладанні). 

Експериментальні результати 
Для з'ясування характеру електронних проце-

сів проведені дослідження температурних залеж-
ностей струму (рис. 1). Матеріалом для контактів 
вибрано індій, що забезпечує омічність контакту. 

Температурні залежності темнового струму 
(ТЗТС) вимірювалися безпосередньо після одер- 
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Рис. 1. Температурні залежності темнового струму 

жання зразків. Енергія активації ТЗТС свіже-
виготовлених шарів SnО2 в області температур 
40–100°С складає 0,98 еВ (рис. 1а). Після першого 
вимірювання ТЗТС ця енергія змінюється вели-
чиною 0,36 еВ (рис. 1б). 

Отримані значення енергії активації значно 
перевищують значення енергії активації з центрів, 
характерних для SnO2. Така відмінність свід-
чить, що температура стимулює інші процеси, у 
результаті яких у зоні провідності з'являється 
значна кількість носіїв, що забезпечують збіль-
шення провідності зразка на три порядки. Оскіль-
ки при повторних вимірах ТЗТС не спостеріга-
лося зміни струму на три порядки, можна гово-
рити про необоротність фізичних процесів, що 
однократно дали значний внесок у провідність. 
Можливо, в досліджуваних шарах з ростом тем-
ператури відбувається необоротна структурна 
перебудова, в результаті якої спостерігається 
викид електронів у зону провідності. Як правило 
шари SnО2 є не стехіометричними і мають не-
достачу кисню [2], тому внаслідок хемосорбції 
під час прогріву кисень може занурюватися у 
плівку на місця кисневих вакансій – вивільнені 
електрони і дають внесок у провідність. 

Шари SnО2, отримані з використанням ПВА, 
тестувались на чутливість до вологи при кімнат-
ній температурі. Електричний опір свіжевиготов-
лених плівок складав 3–10 МОм. При контакті з 
вологим повітрям протягом 20 с опір падав майже 
у три рази, а потім поступово протягом 30–50 
хвилин відновлювалося до вихідного значення. 
Кінетичні зміни опору в присутності вологи на-
ведено на рис. 2. З наведеної залежності опору 
від часу видно, що при кімнатній температурі 
плівки виявляють помітну чутливість до вологи 
і досить швидко відновлюються, що свідчить про 
стійкість плівки до вологи. 
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Рис. 2. Кінетика зміни опору після впливу вологи 
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Досліджувані шари, отримані на скляних 
підкладках, були оптично прозорими. Це дало 
можливість дослідити оптичне пропускання в 
інтервалі довжин хвиль 300–750 нм за методи-
кою описаною у праці [3], що дозволило оцінити 
значення ширини забороненої зони плівок, яке 
становило Eg=3,75 еВ (при 330 нм). 

Відоме з літератури значення Eg для виродже-
ного SnО2 складає ≈3,5 еВ [4]. Для плівки SnО2 з 
вираженою кристалічною структурою величина 
Eg складає 3,7 еВ [5]. Відомо [6], що, наприклад, 
для Si, CdSe має місце збільшення ширини зони 
зі зменшенням розміру пор чи зерен у наномас-
штабі. Велика ширина забороненої зони в порів-
нянні з відомими раніше значеннями також може 
свідчити про наявність наномасштабної струк-
тури у досліджуваних плівках. Відомо також, 
що для CdSe смуга поглинання наночастинок 
зміщується в область коротких довжин хвиль 
при зменшенні їхнього розміру [6]. 

З метою попереднього виявлення фізико- 

хімічної природи і виду дефектів в отриманих 
плівках SnО2 після їх виготовлення досліджу-
валися спектри випромінювання. Експеримент 
проводився за методикою, описаною в [7]. Для 
збудження люмінесценції використовувався азот-
ний лазер із довжиною хвилі випромінювання 
337 нм. 

В літературі відсутні відомості, що описують 
люмінесценцію в SnО2. Можливо, це пов'язано з 
тим, що використані дослідниками зразки SnО2 
застосовувалися як контактні провідні шари і 
були виродженими напівпровідниками з вели-
кою кількістю дефектів. Дефектність структури 
зумовлювала наявність великої кілбкості центрів 
безвипромінювальної рекомбінації у забороненій 
зоні [5], що й приводить до відсутності люміне-
сценції. Результати вимірів люмінесценції при 
кімнатній температурі на досліджуваних шарах 
SnО2 наведені на рис. 3 кривою 1. Як видно, у 
спектрі випромінювання присутні дві вузькі сму-
ги (напівшириною 0,05 еВ) на 577 нм і 642 нм. 
Як порівняльний зразок був використаний шар 
SnО2, отриманий раніше методом електрогідро-
динамічного розпилення рідини (ЕГДРР) (крива 
2). У його спектрі також присутні піки на 577 і 
642 нм, однак їхня інтенсивність значно слабша. 
Збіг піків люмінесценції може свідчити про на-
явність у шарах, отриманих різними методами, 
центрів однакової природи. Велика інтенсивність 
випромінювання у випадку плівок SnО2, отри- 
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Рис.3. Спектри випромінювання SnО2 у досліджу-
ваних зразках (1), у зразках, отриманих методом 
ЭГДРР (2) 

маних з використанням полімерних матеріалів, 
свідчить про більшу кількість центрів випроміню-
вальної рекомбінації. Встановлено [8], що отри-
мана методом ЭГДРР плівка SnО2 мала велику 
частку аморфної фази з включеннями метале-
вого Sn. 

За даними праці [9] відомо, що металевий Sn 
має у своєму спектрі смугу 579 нм, характерну 
для одноразово заряджених атомів. Зіставивши 
ці факти, можна зробити припущення про відпо-
відність смуги 577 нм у плівках обох типів цен-
трам свічення, які відповідають атомам метале-
вого олова або кластерам цих атомів. Наявність 
кластерів металу у плівках SnО2 було встанов-
лено раніше авторами [2], причому відзначався 
їхній помітний внесок в адсорбційну активність 
шарів SnО2. Однозарядний атом кисню має цілий 
ряд спектральних смуг в області 645 нм [9]. 

Після прогріву шару при вимірі ТЗТС була 
помічена значна зміна нахилу залежності провід-
ності від температури. Подібні різкі зміни, найімо-
вірніше, відбивають зміни в структурі шару. Для 
перевірки цих припущень і з'ясування характеру 
процесів, що відбулися, повторно була досліджена 
фотолюмінесценція шарів, спектр якої наведений 
на рис. 4. 

Як видно з рис. 4, відбулася принципова зміна 
виду спектра. Якщо спектр фотолюмінесценції 
вихідних плівок – це дві досить вузькі смуги 
(577 і 642 нм), то після прогріву спектр став рядом 
невеликих піків на тлі широкої смуги випромі- 
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Рис. 4. Спектри випромінювання SnО2 після прогріву 

нювання. У ближній ультрафіолетовій області і 
на краю видимої зони, найімовірніше, також є 
випромінювання, хвіст якого помітний на спектрі 
в області 430–480 нм. Оскільки на хвості крайо-
вої люмінесценції локалізовані невеликі піки з 
відстанню між ними, що відповідає ~0,058 еВ, 
можна зробити припущення про зміну характеру 
люмінесценції з внутрішньо центрової на реком-
бінаційну. 

Обговорення результатів 
З попередніх електронно-мікроскопічних 

досліджень відомо, що досліджувана плівка 
пориста й аморфна. Для аморфних напівпровід-
ників характерна наявність великої кількочсті 
структурних дефектів, концентрація яких в амор-
фних напівпровідниках одного порядку з кон-
центрацією власних атомів. Однак очікуваний 
у такому випадку низький опір зразків не спо-
стерігається. Навпаки, отримані шари високо-
омнимні (R~106 Ом). Пояснити цей факт можна 
наявністю досить глибоких потенційних ям, в 
яких можуть виникати дискретні рівні не доміш-
кової природи [10]. Це можуть бути рівні, які 
створюються за рахунок випадкового потенцій-
ного поля чи структурних дефектів, так звані 
флуктуаційні рівні. Вони можуть існувати у дис-
кретному вигляді і не розмиватися в зону, тому 
що утруднені переходи електронів з однієї гли-
бокої ями в іншу. Такий перехід міг би відбутися 
через тунельний ефект, але для цього центри 
локалізації повинні бути близькі у просторі і мати 
відповідні рівні енергії, що малоймовірно. Тому й 
спостерігається високий опір в отриманих плів-
ках. Нанорозміри пор забезпечують досить велику 
щільність таких потенційних ям із дискретним 
розподілом рівнів. Ці потенційні ями можуть 

створюватися у нашому випадку кластерами 
олова чи поверхневими скупченнями кисню [10]. 
Це припущення підтверджується дослідженнями 
люмінесценції. 

I, відн. од. 

Для зручності аналізу форми смуг світіння 
зручно експериментальні спектри подавати в 
координатах ±(ln(I0/I)1/2~E, де I0 – інтенсив-
ність свічення при v=v0. Розподіл I(hv) нормова-
но до одиниці. Як видно з рис. 5, у зазначених 
координатах спектри добре описуються ліній-
ною залежністю, а отже, можуть бути описані 
функцією Гаусса. Це дає можливість вважати лю-
мінесценцію на зазначених піках внутрішньо 
центровою й описати її за допомогою моделі кон-
фігураційних координат [7]. λ, нм 

Дослідження спектрів випромінювання плівок 
після прогріву показало зміну механізму люміне-
сценції з внутрішньо центрової на рекомбінацій-
ну. Рекомбінація носіїв при цьому відбувається 
між центрами, розташованими досить близько 
один від одного. Тобто, найімовірніше, реалі-
зується механізм рекомбінації на донорно-
акцепторних парах. Енергетичне положення рів-
нів центрів світіння залежить від відстані між  
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Рис. 5. Перебудовані в координатах I*=±(ln(I0/I))1/2~ 
~E залежності інтенсивності випромінювання від 
енергії: для піка з енергією 1,93 еВ (642 нм) (а), 
для піка з енергією 2,15 еВ (577 нм) (б) 
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компонентами донорно-акцепторної пари, таі з 
урахуванням малості величини енергії активації 
донорів ED визначається рівністю [7]: 

EA=Eg–hv+(e2/εR), 
де R – відстань між донором і акцептором у парі. 

Якщо врахувати, що енергія випромінювання 
для даного виду люмінесценції описується за-
лежністю hv=Eg–(ED+EA–( e2/εR)) [7], а енергія 
збудження люмінесценції 3,7 еВ близька до ши-
рини забороненої зони нашого шару 3,75 еВ, то 
зазначений механізм люмінесценції цілком може 
спостерігатися за таких умов. З вимірів темпе-
ратурної залежності темнового струму була ви-
значена енергія активації, що склала 0,36 еВ, що 
відповідає глибині залягання донорів у досліджу-
ваному матеріалі. У такому випадку розрахунок 
енергії акцепторного центра з рівняння EA=Eg–
–hv+(e2/εR) дає значення 1,56 еВ, що відповідає 
глибокому рівню в забороненій зоні. З огляду 
на структуру наших шарів та істотний вплив 
розвинутої поверхні, таким глибоким акцептором 
можна вважати кисень, який адсорбований на 
поверхні раніше і перейшов зі стану, що відпо-
відав фізичній адсорбції, у стан хемосорбції у 
результаті прогріву, або він вбудований у струк-
туру плівки SnО2 внаслідок її попередньої несте-
хіометричності. 

Отже, донорно-акцепторна пара може скла-
датися з близько розташованих атомів Sn і О 
(кластери), що знаходяться в зміщених щодо 
положення рівноваги станах внаслідок сильної 
невпорядкованості структури. Наявність струк-
турних змін, побічно зафіксованих двома видами 
досліджень, говорить про нестабільність струк-
тури плівки, а, отже, про необхідність проведення 
додаткових досліджень процесів, що відбува-
ються. 

Висновки 
У результаті проведених досліджень, за допо-

могою запропонованої нами методики викорис-
тання полімерів, можливе одержання нанороз-
мірних плівок двоокису олова. При вивченні 
спектрів поглинання була визначена ширина забо-
роненої зони наноструктурованої плівки SnО2, що 
склала 3,75 еВ. На досліджених плівках виявлена 
люмінесценція у видимій області (577 і 642 нм), 
що не спостерігалася іншими авторами. У резуль-
таті термічної обробки у наноплівці двоокису 
олова відбувається зміна механізму люмінесцен-
ції. Внутрішньо центрова люмінесценція зміню-
ється рекомбінаційною. При дослідженні темпе-

ратурних залежностей темнового струму було 
виявлено зміну нахилу ТЗТС із 0, 98 до 0,36 еВ, 
що може говорити про структурну перебудову 
досліджуваних плівок. Після впливу вологого 
повітря на плівку опір її різко падав, але протягом 
30 хвилин відновлювався до вихідного рівня, 
що свідчить про чутливість та стійкість плівок 
до вологи. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ  МЕХАНІЗМІВ  РОЗСІЯННЯ  НОСІЇВ  ЗАРЯДУ  
У  ВУЗЬКОЩІЛИННИХ  КРИСТАЛАХ  НА  ОСНОВІ  HgCdTe 

Розраховано температурну залежність рухливості носіїв струму у вузькощілинних напівпровід-
никових твердих розчинах на основі КРТ з шириною забороненої зони Eg≈0,1 еВ і малою кон-
центрацією домішок. Отримано добре узгодження теоретичних розрахунків з експерименталь-
ними даними (максимальна похибка не перевищує 10%). Зроблено висновки про доцільність 
врахування тільки двох механізмів розсіяння: на іонізованих домішках та полярних оптичних 
фононах, а також про подібність характеру температурної залежності рухливості у діапазоні 
77÷300 К. 

This paper deals with the calculation of the temperature dependence of mobility in narrow-gap 
semiconductors on the base of HgCdTe with the energy gap about 0,1 eV and small impurities con-
centration. As the result of the investigations we conclude that the accounting only two scattering 
mechanisms (ionized impurities and polar optic phonons) leads to a good agreement with experimental 
data in the temperature range 77-300 K. The conclusion is very common for all investigated materials. 

Сьогодні кристали Hg1-хCdхTe (КРТ) і багато-
компонентні сполуки на їх основі є основними 
напівпровідниковими матеріалами для виготов-
лення детекторів ІЧ-випромінювання у широкому 
спектральному діапазоні 1÷14 мкм, особливо у 
довгохвильовому вікні 8÷14 мкм [1]. Ці матері-
али мають низку надзвичайних фізичних влас-
тивостей: плавну залежність ширини забороненої 
зони від хімічного складу, малу ефективну масу 
електронів та їх високу рухливість, можливість 
зміни концентрації носіїв як p-, так і n-типу про-
відності у широких межах (1014<n, p<1018 см–3). 
Велика рухливість носіїв заряду дозволяє ство-
рювати достатньо швидкодіючі прилади [2]. 

Основним недоліком КРТ є слабкість хіміч-
ного зв'язку Hg–Te, яка призводить до великої 
кількості вакансій ртуті та створює проблеми із 
забезпеченням стабільної поведінки поверхонь і 
границь розділу у структурах [3]. Зазвичай вка-
зані проблеми частково можна розв'язати за до-
помогою сучасної технології, однак вартість 
матеріалу, що отримується при цьому, багато-
кратно зростає. 

Отже, залишається актуальним пошук шляхів 
поліпшення стабільності та однорідності крис-
талів КРТ або синтез його аналогів з більш до-
сконалою і стабільною кристалічною граткою. 
Досягнення цієї мети можливе шляхом уведен-
ня у твердий розчин елементів із меншим, ніж у 

КРТ, іонним радіусом, що зумовить стабілізацію 
кристалічного зв'язку Hg–Te. Такими ізовалент-
ними елементами, зокрема, є Mn та Zn, іонні 
радіуси яких 1,39 Å та 1,3 Å значно менші, ніж 
у кадмію – 1,56 Å [4]. 

Поява нових, альтернативних до КРТ, матеріа-
лів, таких як HgMnTe (МРТ), HgCdMnTe (КМРТ), 
HgCdMnZnTe (КМЦРТ), ставить задачу вивчен-
ня їх основних параметрів і порівняння їх між 
собою. 

Один із основних параметрів носіїв заряду – 
рухливість. Велика рухливість дозволяє виго-
товляти швидкодіючі прилади. В цьому сенсі до-
слідження механізмів розсіяння носіїв заряду – 
важлива фізична і технічна задача. 

В даній роботі проведені дослідження темпе-
ратурних залежностей рухливості носіїв заряду 
в діапазоні 77÷300 К (тобто у найбільш важли-
вій, з точки зору приладів, області) з урахуван-
ням розсіяння на полярних оптичних фононах 
та іонізованих домішках. 

Дослідження механізмів розсіяння 
Добре відомо [5], що основними механізмами 

розсіяння носіїв заряду, які діють у КРТ із шири-
ною забороненої зони при Т=77 K Eg≈0,1 еВ, є 
розсіяння на іонізованих домішках та полярних 
оптичних фононах. Істотним також вважають 
розсіяння на потенціалі розупорядкування, однак 
в роботі [6] показано, що в твердих розчинах типу 
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КРТ, що містять марганець, цей вид розсіяння 
носіїв можна вважати неістотним. Тому ми вва-
жали, що при низьких температурах домінуючим 
є розсіяння на іонізованих домішках, а при кім-
натних (область власної провідності) – на поляр-
них оптичних фононах.  

Для розрахунків рухливості при розсіянні 
носіїв заряду на іонізованих домішках було ви-
користано формулу Брукса-Херрінга [5]: 
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Тут κ – діелектрична проникність кристалу, Ni – 
концентрація іонізованих домішок, n – концен-
трація вільних носіїв струму. 

Розсіяння на полярних оптичних фононах 
враховувалось за допомогою формули, отрима-
ної Еренрайхом [7]: 
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де  – ефективний заряд іонів, що відображає 
долю гетерополярного вкладу в хімічний зв'язок 
гратки, M – приведена маса атомів кристала, υα – 
об'єм елементарної комірки кристала, ωl – час-
тота поздовжніх оптичних коливань гратки, ζ – 
енергія Фермі, що відраховується від дна зони 
провідності, F1/2 – інтеграл Фермі, G1 – функція, 
значення якої знаходяться в інтервалі 0,6–1. 

*
ce

Припущення відносно діючих механізмів 
розсіяння потребує обгрунтування, тому нами 
були виконані розрахунки рухливості з враху-
ванням дії розсіяння на іонізованих домішках і 
полярних оптичних фононах окремо та проведе-
но зіставлення з експериментом для КМЦРТ. 

Як ми бачимо (рис. 1), наші припущення від-
носно домінуючих механізмів розсіяння вияви-
лись правильними, що дає право використову-
вати даний підхід також й до інших кристалів із 
приблизно рівною шириною забороненої зони. 
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Рис.1. Результати розрахунків рухливості для різ-
них механізмів розсіяння в порівнянні з експери-
ментом для КМЦРТ 

Розрахунок рухливості носіїв заряду з вико-
ристанням формул (1) та (2) було проведено 
для зразків Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe та 
Hg1-x-y-zCdxMnyZnzTe різного складу і концен-
трації домішок. Набір експериментальних даних 
для порівняння з теоретичними кривими було 
вибрано зі зразків, для яких концентрація акцеп-
торних домішок складала 1015–1016 см–3, а до-
норних – 1015 см–3. Такі матеріали, незважаючи 
на те, що концентрація акцепторів більша, ніж 
донорів, мають провідність n-типу за рахунок 
великої електронної рухливості у порівнянні з 
дірковою (в даних матеріалах µn/µp≈100). Це дає 
нам право враховувати тільки електрони провід-
ності і знехтувати впливом дірок. 

В цьому випадку також спостерігається досить 
добре узгодження теоретичних розрахунків з 
експериментальними даними (максимальна по-
хибка не перевищує 10%). 
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Рис. 2. Температурна залежність рухливості:  
Hg1-xMnxTe (x=0,091, Na=1,7⋅1016см–3);  
Hg1-x-yCdxMnyTe (x=0,1, y=0,027, Na=3⋅1015 см–3); 
Hg1-x-y-zCdxMnyZnzTe (x=0,14, y=0,014, z=0,01, Na= 
=5·1015 см–3). Для всіх зразків прийнято Nd=1015 см–3 
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Дослідження механізмів розсіяння носіїв заряду у вузькощілинних кристалах на основі HgCdTe 

Отже, порівняно проста теоретична модель 
та ряд припущень, наведених вище, дозволяють 
досить коректно описувати температурну залеж-
ність рухливості у досліджуваних матеріалах, що 
мають ширину забороненої зони Eg≈0,1 еВ. 

Висновки 
1. Температурна залежність рухливості у 

вузькощілинних напівпровідникових твердих 
розчинах Hg1-xMnxTe, Hg1-x-yCdxMnyTe та  
Hg1-x-y-zCdxMnyZnzTe, що мають ширину забо-
роненої зони Eg≈0,1 еВ (Т≈77 K) та невелику 
концентрацію домішок, може бути описана за 
допомогою розсіяння на іонізованих домішках 
та полярних оптичних фононах.  

2. Виходячи з отриманих результатів, можна 
стверджувати, що досліджувані матеріали ма-
ють схожу поведінку температурної залежності 
рухливості носіїв заряду у діапазоні температур 
77÷300 К. 
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ОПТИМІЗАЦІЯ  ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ  ПРОЦЕСІВ   
У  ПЛІВКОВИХ СОНЯЧНИХ  ЕЛЕМЕНТАХ  НА  ОСНОВІ CdTe 

Розроблено фізичний підхід до оптимізації технології виготовлення плівкових сонячних 
елементів ITO/CdS/CdTe/Cu/Au, в основі якого – моделювання впливу світлових діодних харак-
теристик на коефіцієнт корисної дії приладової структури. 

A physical approach to the optimization of the ITO/CdS/CdTe/Cu/Au thin film solar cells prepara-
tion technology has been developed. The base of this approach is simulation of the influence of light-
diode characteristics on the efficiency solar cells. 

Плівкові сонячні елементи (СЕ) на основі CdTe 
перспективні для широкомасштабного наземного 
використання [1]. Теоретичний к.к.д. таких СЕ 
складає 29% [1], але максимальна ефективність 
лабораторних зразків плівкових СЕ з полікрис-
талічним базовим шаром CdTe значно нижче – 
16,5% [2]. На сьогодні встановлені (див., напри-
клад, [3]) структурні та фотоелектричні пара-
метри сполучених шарів приладної структури, 
які забезпечують максимальну ефективність 
плівкових СЕ. Тому для підвищення ефективності 
СЕ зазвичай проводять оптимізацію фізико-
технологічних режимів для отримання сполу-
чених шарів із такими параметрами [2]. Але за 
останні десять років ефективність СЕ на основі 
CdTe вдалося збільшити всього на 0,8% [2]. Це 
зумовлює актуальність розробки нових фізичних 
підходів до підвищення ефективності плівкових 
СЕ на основі телуриду кадмію. 

Плівковий СЕ на основі СdTe – це багатоша-
рова полікристалічна система, сформована при 
високих температурах осадження. Внаслідок 
цього ефективність СЕ залежить не тільки від 
структурних і фотоелектричних параметрів спо-
лучених шарів, а й від дифузійної і міжфазної 
взаємодії у приладній гетеросистемі, яка відбу-
вається у процесі виготовлення СЕ. 

При освітленні СЕ перетворення сонячної 
енергії в електричну енергію відбувається за ра-
хунок протікання ряду фізичних процесів: гене-
рації, дифузії, дрейфу розділення та збирання 
нерівноважних носіїв заряду. Інтегральна ефек-
тивність цих фотоелектричних процесів зумовлює 
вихідні параметри СЕ: густину струму короткого 

замикання Jкз, напругу холостого ходу Uхх, фак-
тор заповнення світлової вольт-амперної харак-
теристики FF і, в кінцевому підсумку, – коефі-
цієнт корисної дії η [4]: 

η=(Jкз⋅Uхх⋅FF)/Pв,                 (1) 
де Pв – потужність падаючого сонячного випро-
мінювання. 

Згідно з еквівалентною схемою СЕ (див., на-
приклад, [5]) кількісними характеристиками фото-
електричних процесів є світлові діодні характе-
ристики СЕ: густина діодного струму насичення 
J0, густина фотоструму Jф, коефіцієнт ідеальності 
діода А, послідовний опір Rп і шунтуючий опір 
Rш, які розраховуються на одиницю площі СЕ. 
Зв'язок ефективності СЕ зі світловими діодними 
характеристиками у неявному вигляді опису-
ється теоретичною світловою вольт-амперною 
характеристикою (ВАХ) СЕ [6]: 

Jн= –Jф+J0{exp[е(Uн – JнRп)/(А⋅k⋅Т)] –1}+ 

+(Uн⋅–⋅JнRп)/Rш,                     (2) 
де Jн – густина струму, що протікає через наван-
таження, е – заряд електрона, k – постійна Больц-
мана, Т – температура СЕ, Uн – падіння напруги 
на навантаженні. 

Шляхом апроксимації експериментальних 
значень Iн і Uн, теоретично розрахованими за (2), 
можна визначити вихідні параметри, світлові 
діодні характеристики й ефективність СЕ [7]. 

Для ідентифікації домінуючих фізичних ме-
ханізмів впливу фізико-технологічних режимів 
отримання СЕ на його ефективність встановлю-
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вався кількісний зв'язок між світловими діодними 
характеристиками і ефективністю приладної 
структури. Для цього, використовуючи (2), про-
водилось моделювання впливу варіювання, у від-
повідних експериментальних значеннях інтерва-
лів, світлових діодних характеристик на ефек-
тивність СЕ. 

Для отримання лабораторних зразків СЕ на 
підкладку зі скла з шаром ITO товщиною 0,5 мкм 
термічним випарюванням осаджувались плівки 
CdS при тиску 10–6 мм рт.ст. і температурі під-
кладки 200°С. Потім без порушення вакууму при 
температурі підкладки 300°С осаджувались плів-
ки CdTe. На шари CdTe термічним випарюван-
ням при тиску 10–5 мм рт.ст. наносились плівки 
CdCl2 без нагріву підкладки. Отримані гетеро-
системи підлягали відпалюванню на повітрі у 
замкнутому об'ємі при температурі 430°С про-
тягом 25 хвилин. Після травлення відпалених 
гетеросистем у розчині бромметанолу на їх по-
верхні термічним випарюванням наносились 
двошарові електричні контакти Cu-Au, і потім 
проводилося відпалювання СЕ на повітрі при 
температурі 200°С протягом 30 хвилин. 

При проведенні досліджень були отримані 
експериментальні зразки СЕ ITO/CdS/CdTe/Cu/Au 
з різною товщиною шару сульфіду кадмію (dCdS). 
Одержані товщини шарів телуриду кадмію і хло-
риду кадмію, визначені при проведенні відповід-
них експериментальних досліджень, складали 4 
та 0,35 мкм відповідно і були незмінними при 
вивченні фізичних механізмів пливу товщини 
шару сульфіду кадмію на ефективність фото-
електричних процесів у виготовлених СЕ. В ре-
жимі освітлювання АМ 1,5 проводились вимірю-
вання світлових вольт-амперних характеристик, 
одержаних СЕ. Шляхом аналітичної обробки світ-
лових ВАХ визначались вихідні параметри і світ-
лові діодні характеристики досліджених СЕ. За 
характером залежності ефективності від світло- 

вих діодних характеристик можна виділити де-
кілька характерних діапазонів товщини сульфіду 
кадмію, які відповідають зміні фізичних механіз-
мів впливу товщини шару CdS на к.к.д. СЕ. Ви-
хідні параметри і світлові діодні характеристики 
зразків, відповідних цим діапазонам, подано в 
таблиці 1. 

Проведене числове моделювання зміни світ-
лових діодних характеристик на ефективність 
СЕ показало, що при збільшенні товщини CdS 
до 0,1 мкм (зразки 1, 2 в таблиці 1) зростання 
ефективності СЕ від 2,5% до 5,0% визначається 
як і зниженням густини діодного струму наси-
чення, так і ростом шунтуючого електроопору. 
Дійсно, при незмінних Rп=1,8 Ом⋅см2, Rш=57 
Ом⋅см2, A=2,2, Jф=20,5 мА/см2 (зразок 1, табли-
ця 1) зменшення густини діодного струму наси-
чення від J0=9,3⋅10–5 до J0=4,7⋅10–6 А/см2 приво-
дить до збільшення ефективності від 2,5 до 4,2% 
(рис.1а). При незмінних Rп=1,8 Ом⋅см2, A=2,2, 
J0=9,3⋅10–5 А/см2, Jф=20,5 мА/см2 (зразок 1 таб-
лиця 1) зростання шунтуючого електроопору від 
Rш=57 до Rш=178 Ом⋅см2 зумовлює збільшення 
ефективності від 2,5 до 3,2% (рис.1а). Вплив 
зміни інших діодних характеристик на зміну 
ефективності СЕ нижче на порядок. 

Подальше моделювання показало, що зростан-
ня ефективності СЕ від 8,2 до 10,3% при збіль-
шенні товщини CdS від 0,2 до 0,4 мкм (зразки 
3,4 таблиця 1) спричинене зниженням густини 
діодного струму насичення. Дійсно, тільки за ра-
хунок зниження J0 вдається із задовільною точ-
ністю змоделювати експериментальне зростання 
ефективності СЕ (рис.1в). Так, при незмінних 
Rп=3,9 Ом⋅см2, Rш=211 Ом⋅см2, A=2,6, Jф=20,0 
мА/см2 (зразок 3, таблиця 1) зменшення густини 
діодного струму насичення від J0=4,1⋅10–7 до 
J0=5,7⋅10–8 А/см2 приводить до збільшення 
ефективності від 8,2 до 10,1% (рис.1в). 

Таблиця 1. Вплив товщини шару CdS на вихідні параметри і світлові діодні характеристики СЕ ITO/CdS/CdTe/Cu/Au 
Зразок 1 2 3 4 5 

dCdS, мкм 0 0,1 0,2 0,4 0,6 
Vxx, мВ 295 435 749 774 783 

Jкз, мА/см2 19,7 20,3 19,7 20,1 17,0 
FF, відн.од 0,428 0,566 0,558 0,660 0,661 

η,% 2,5 5,0 8,2 10,3 8,8 
Rп, Ом⋅см2 1,8 1,0 3,9 2,8 2,3 
Rш, Ом⋅см2 57 178 211 954 453 
J0, А/см2 9,3⋅10–5 4,7⋅10–6 4,1⋅10–7 5,7⋅10–8 1,2⋅10–8 

A, відн. од. 2,2 1,8 2,6 2,3 2,1 
Jф, мА/см2 20,5 20,4 20,0 20,2 17,1 
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Рис. 1. Моделювання впливу світлових діодних 
параметрів на ефективність СЕ. О – експеримен-
тальні значення, ● – теоретичні значення 

У тонких шарах сульфіду кадмію (dCdS≤0,1 
мкм) методом просвічуваної електронної мікро-
скопії нами були виявлені прохідні пори. Наяв-
ність прохідних пор приводить до шунтування 
гетеросистеми nСdS/pCdTe гетеропереходом 
nITO/pCdTe. Згідно з результатами досліджень 
(зразок 1, таблиця 1), гетероперехід nITO/pCdTe 
має низькі діодні характеристики Це обумовлено 
тим, що різниця у періодах гратки ITO і CdTe 

складає 20%. Тому міжфазна поверхня ITO-CdTe 
характеризується підвищеною швидкістю поверх-
невої рекомбінації, що знижує якість сепаруючого 
бар'єру nITO/pCdTe. Отже, зростання шунтуючого 
електроопору досліджених СЕ при збільшенні 
товщини CdS зумовлено зменшенням концен-
трації прохідних пор у плівках сульфіда кадмію. 

Різниця в періодах гратки СdS і CdTe складає 
9,7%, тому сепаруючий бар'єр nСdS/pCdTe має 
кращі діодні характеристики у порівнянні з ге-
теропереходом nITO/pCdTe. Проведений еле-
ментний аналіз виготовлених СЕ свідчить про 
дифузію сірки у базовий шар телуриду кадмію 
(рис. 2). Дифузії телуру в шар сульфіду кадмію 
не зафіксовано. 

Дифузія сірки приводить до утворення побли-
зу міжфазної межі CdS-CdTe у базовому шарі 
телуриду кадмію прошарку твердих розчинів 
CdSхTe1-х. Згідно з [8], прошарки твердих розчи-
нів CdSхTe1-х мають n-тип електропровідності, їх 
ширина забороненої зони менша, ніж у телуриді 
кадмію [9]. Утворення твердих розчинів знижує 
різницю у періодах гратки телуриду і сульфіду 
кадмію, а також зміщує область вбудованого 
електричного поля в глибину базового шару те-
луриду кадмію. На наш погляд, це й зумовлює 
зниження густини діодного струму насичення 
при збільшенні товщини шару сульфіду кадмію. 
Отже, стає очевидним, що зростання товщини 
сульфіду кадмію до 0,1 мкм приводить до збіль-
шення ефективності СЕ ITO/CdS/CdTe/Cu/Au за 
рахунок зниження концентрації прохідних пор у 
шарі сульфіду кадмію і збільшення товщини про-
шарку твердих розчинів nCdSхTe1-х. Збільшення 
ефективності СЕ ITO/CdS/CdTe/Cu/Au із зрос-
танням товщини CdS понад 0,2 мкм спричинене 
зростанням товщини прошарку твердих розчинів 
CdSхTe1-х, оскільки при такій товщині плівок CdS 
прохідні пори в них зникають. 

 
Рис. 2. Пошаровий елементний аналіз гетеросис-
теми CdS/CdTe (dCdS=0,5 мкм) 
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Таблиця 2. Вплив товщини шару CdCl2 на вихідні параметри і світлові діодні характеристики СЕ ITO/CdS/CdTe/Cu/Au 

Зразок 1 6 4 7 
dCdCl2, мкм 0 0,06 0,35 1,20 

Vxx, мВ 379 640 774 713 
Jкз, мА/см2 10,8 19,8 20,1 18,3 
FF, відн.од 0,287 0,583 0,660 0,410 

η,% 1,1 3,4 10,3 5,4 
Rп, Ом⋅см2 21,6 7,4 2,8 13,2 
Rш, Ом⋅см2 83 507 954 200 
J0, А/см2 3,3⋅10–4 1,4⋅10–6 5,7⋅10–8 4,7⋅10–6 

A, відн. од. 3,9 2,5 2,3 3,2 
Jф, мА/см2 17,0 20,0 20,2 19,6 

 

Подальше збільшення товщини шару суль-
фіду кадмію від 0,4 мкм до 0,6 мкм (зразки 4,5 в 
таблиці 1) приводить до зниження ефективності 
СЕ від 10,3% до 8,8%. Математичне моделюван-
ня свідчить про те, що зменшення ефективності 
обумовлене зниженням густини фотоструму від 
Jф=20,2 до Jф=17,1 мА/см2. Цілком очевидно, що 
зниження густини фотоструму зумовлене змен-
шенням коефіцієнта пропускання шару CdS при 
збільшенні його товщини, що приводить до змен-
шення потоку фотонів, які надходять до базового 
шару СЕ. Це, в свою чергу, викликає зниження 
кількості генерованих під дією світла нерівно-
важних носіїв заряду. 

Важлива технологічна операція при створенні 
ефективних плівкових СЕ на основі CdS/CdTe – 
нанесення на поверхню базового шару плівки 
CdCl2 і наступний високотемпературний відпал 
сформованої структури на повітрі. Згідно з літе-
ратурними даними [1], при проведенні такої тех-
нологічної операції, яка називається "хлоридна" 
обробка, за рахунок збільшення часу життя не-
рівноважних носіїв заряду ефективність СЕ на 
основі телуриду кадмію збільшується у 3–5 рази. 
В роботі були проведені дослідження впливу 
зміни товщини шару хлориду кадмію dCdCl2 при 
проведенні "хлоридної" обробки на ефективність 
СЕ. Товщина шару сульфіду кадмію і телуриду 
кадмію були незмінними і складали 0,4 і 4 мкм 
відповідно. За характером впливу світлових діод-
них характеристик на зміну ефективності можна 
виділити кілька характерних діапазонів товщини 
хлориду кадмію, які характеризують зміну фі-
зичних механізмів впливу параметрів "хлорид-
ної" обробки на ефективність СЕ (таблиця 2). 

Проведене числове моделювання впливу 
зміни світлових діодних характеристик на ефек-
тивність показало, що при збільшенні товщини 

хлориду кадмію до 0,06 мкм (зразки 1, 6, табли-
ця 2) зростання ефективності СЕ від 1,1 до 7,4% 
визначається зниженням густини діодного струму 
насичення від J0=3,3⋅10–4 до J0=1,4⋅10–6 А/см2 і 
послідовного електроопору від Rп=21,6 до Rп= 
=3,4 Ом⋅см2. При збільшенні товщини CdCl2 від 
0,06 до 0,35 мкм, (зразки 9, 4, таблиця 2) визна-
чальний внесок у зростання ефективності СЕ від 
7,4 до 10,3% вносить зниження густини діодного 
струму насичення від J0=1,4⋅10–6 до J0=5,7⋅10–8 
А/см2. Дослідження методами растрової елек-
тронної мікроскопії поперечного сколку прилад-
ної гетеросистеми свідчить про суттєве зменшен-
ня ступеню розвитку зернограничної поверхні 
шару телуриду кадмію при збільшенні товщини 
плівки хлориду кадмію до 0,35 мкм (зіставте 
рис.3а та рис.3б). 

Згідно з [1], рекристалізація базового шару 
телуриду кадмію при проведенні "хлоридної" 
обробки відбувається через рідку фазу, що зумов-
лене наявністю низькотемпературної евтектики 
у системі CdCl2-CdTe. Під час рекристалізації 
розмір зерен базового шару збільшується. Зни-
ження ступеня розвиненості зернограничної по-
верхні базового шару знижує швидкість зерно-
граничної рекомбінації генерованих під дією 
світла нерівноважних носіїв заряду. Внаслідок 
чого знижується густина діодного струму наси-
чення. У праці [10] було показано, що при "хло-
ридній" обробці за рахунок генерації акцепторів 
ClTe–VCd відбувається зниження питомого елек-
троопору базових шарів. Це приводить до експе-
риментально спостереженого зниження послідов-
ного електроопору СЕ. Отже, при збільшенні 
товщини шару хлориду натрію до 0,06 мкм збіль-
шення ефективності фотоелектричних процесів 
відбувається за рахунок двох описаних вище фі-
зичних механізмів. При подальшому збільшенні  
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Рис. 3. Поперечний скол гетеросистем ITO/CdS/CdTe. 
dCdCl2=0 мкм (а), dCdCl2=0,35 мкм (б), dCdCl2=1,2 мкм (в) 

dCdCl2 до 0,35 мкм послідовний електроопір пере-
стає лімітувати к.к.д. і збільшення ефективності 
відбувається, в основному, за рахунок зниження 
швидкості зернограничної рекомбінації. 

Подальше збільшення товщини шару хлориду 
кадмію від 0,35 до 1,2 мкм приводить до знижен-
ня ефективності СЕ від 10,3 до 5,4% (зразки 4, 7, 
таблиця 2). Моделювання показало, що зниження 
ефективності СЕ ITO/CdS/CdTe/Cu/Au при збіль-
шенні товщини шару хлорида кадмія від 0,35 до 
1,2 мкм визначається зростанням густини діодно-
го струму насичення J0=5,7⋅10–8 до J0=4,6⋅10–6 
А/см2. При цьому помітно на зменшення ефек-
тивності впливає зростання послідовного елек-

троопору від Rп=2,8 до Rп=13,2 Ом⋅см2. Дослі-
дження поперечного сколку СЕ свідчить про те, 
що при товщині хлориду кадмію 1,2 мкм розви-
вається рельєф та знижується товщина базового 
шару (рис. 2а). Це може бути зумовлене надмір-
ною інтенсифікацією процесу міжфазної взаємо-
дії [11]: 

CdTe

CdS

CdCl2(т)+O2(г)+CdTe(т)=TeCl2(г)+2CdO(т).  (3) 
Поява рельєфу базового шару при дифузії 

домішки (наприклад, атомів міді) з фронтального 
контакту призводить до погіршення якості се-
паруючого бар'єра, що викликає, зафіксоване 
експериментально, зниженні густини діодного 
струму насичення. Згідно [10], зростання концен-
трації атомів хлору у базовому шарі телуриду 
кадмію викликає еволюцію ансамблю електрич-
но активних точкових дефектів: замість акцеп-
торних центрів ClTe–VCd відбувається генерація 
ізоелектронних дефектів 2ClTe–VCd, що, найімвір-
ніше, й зумовлює спостережене зростання послі-
довного електроопору СЕ (зразки 4,7, таблиця 2). 

ITO

CdTe

CdS
ITO

Виновки 
Нами проведена експериментальна апроба-

ція нового фізичного підходу для оптимізації 
технології виготовлення високоефективних плів-
кових СЕ ITO/CdS/CdTe/Cu/Au. При реалізації 
такого підходу на першому етапі шляхом матема-
тичного моделювання встановлюється кількісний 
плив діодних характеристик на ефективність СЕ 
при зміні його конструктивно-технологічного 
рішення. Це дозволяє ідентифікувати одну або 
кілька світових діодних характеристик, які най-
більше жумовлюють зміну ефективності СЕ. На 
другому етапі відбувається аналіз впливу крис-
талічної та енергетичної структури приладної 
гетеросистеми на виділені світлові діодні харак-
теристики. В результаті таких досліджень вста-
новлюється домінуючий фізичний механізм впли-
ву зміни фізико-технологічних режимів одержан-
ня СЕ на його ефективність. Це дозволяє розроб-
ляти фізичні основи технології виготовлення 
високоефективних СЕ на основі телуриду кадмію. 

CdTe

CdS
ITO

В подальшому розроблений підхід можна 
застосовати при оптимізації технології одержання 
будь-який сонячних елементів. 
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АНАЛІЗ  ВПЛИВУ  ПЕРЕХІДНОГО  ШАРУ  НА  ЕНЕРГЕТИЧНІ 
СТАНИ  КОРОТКОПЕРІОДНИХ  НАДҐРАТОК  (GaAs)N/(AlAs)M. 

Виходячи з першопринципних розрахунків рівноважного стану, оцінено ширину приінтер-
фейсної області у короткоперіодних надґратках (GaAs)N/(AlAs)M. Для розрахунку енергетичних 
станів досліджуваних гетероструктур, на базі одержаних результатів, запропоновано нову модель, 
що враховує наявність перехідного шару. Значення енергетичних проміжків між мінізонами, 
отримані при числовому моделюванні виявилися у доброму кількісному узгодженні з наявними 
експериментальними даними. 

The width of the interface transition region in the short-period (GaAs)N/(AlAs)M superlattices has 
been estimated on the basis of equilibrium state calculations from the first principles. The new model 
that accounts the transition region presence has been proposed for the energy states calculation in the 
heterostructures under investigation. Magnitudes of the energy distances between minibands obtained 
by numerical modeling are in good quantitative agreement with experimental ones. 

Потреби сучасної електроніки щодо твердо-
тільних джерел когерентного випромінення зі 
змінною довжиною хвилі, які працюють у види-
мій області спектра, роблять актуальними дослі-
дження енергетичної структури таких розмірно-
квантованих систем, як надґратки, що широко 
використовуються які матеріали активного сере-
довища для лазерів. Відомо, що поява інтерфейсів 
у системі, які обмежують рух носіїв вздовж од-
ного напрямку, зумовлює квантування енерге-
тичного спектра, причому, у випадку надґраток 
(GaAs)N/(AlAs)M, коли вихідні матеріали мають 
багатодолинну будову енергетичного спектру, 
квантування відбувається в декількох долинах, 
що може зумовити залежність типу переходів у 
надґратці від співвідношення товщин її шарів. 
Така можливість експериментально підтверджена 
у працях [1,2], де встановлено, що так звані аси-
метричні (2N=M) надґратки є прямозонними 
матеріалами, на відміну від симетричних (N=M) 
надґраток, які виявляються непрямозонними. 
У прямозонних надґратках (GaAs)N/(AlAs)M за-
фіксовано оптичне підсилення [3]. Це робить 
такі матеріали перспективними як активне сере-
довище напівпровідникових лазерів. 

Відомо, що у сучасній теоретичній фізиці до-
сягнуті значні успіхи у розробці і застосуванні 
так званих першопринципних методів розрахунку 
фізичних властивостей матеріалів, що базуються 
на теорії функціоналу електронної густини [4,5]. 

Результати, які отримуються з використанням 
цих методів, добре узгоджуються з експеримен-
тальними даними щодо параметрів рівноважної 
структури кристалів і надґраток, проте час роз-
рахунку і необхідні розрахункові потужності 
сильно залежать від розмірів досліджуваної сис-
теми. Проте при використанні цих методів акту-
альне врахування додаткового потенціалу, зв'я-
заного з наявністю різних матеріалів у надкомірці. 
У зв'язку з цим, а також із тим, що надкомірка 
надґратки набагато більша за комірки звичайних 
об'ємних матеріалів і містить велику кількість 
атомів, залишається актуальною задача розробки 
моделей, які були б спроможні відтворювати 
принципові риси енергетичної структури гетеро-
систем. 

Відомо, що чи не найбільш широко вживаним 
методом розрахунку енергетичних станів у гете-
росистемах є метод ефективної маси. Можливість 
застосування цього наближення до гетеросистем 
з малою кількістю моношарів у періоді широко 
дискутувалася у літературі. На сучасному етапі 
розвитку цього методу, завдяки працям [6-10], 
його застосовність до опису енергетичних ста-
нів, навіть короткоперіодних над ґраток, можна 
вважати доведеною. 

У нашій роботі ми використали розрахунки 
для дослідження на мікроскопічному рівні (як 
першопринципні) і на основі одержаної інформа-
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 Аналіз впливу перехідного шару на енергетичні стани короткоперіодних надґраток (GaAs)N/(AlAs)M 

ції запропонували нову модель для розрахунку 
енергетичних станів носіїв у короткоперіодних 
надґратках (GaAs)N/(AlAs)M.  

Для з'ясування розмірів перехідного шару, на-
ми було проведено першопринципні розрахунки 
оптимальної геометрії надкомірок кількох ко-
роткоперіодних надґраток (GaAs)N/(AlAs)M. Ми 
розрахували координати атомів у цих надґратках 
при релаксації структури лише вздовж напрямку 
росту надґратки з утриманням параметрів комірки 
у площині інтерфейсів. Такий тип релаксації 
здається найбільш наближеним до реальної кар-
тини, що реалізується при вирощуванні відносно 
тонкої надструктури на поверхні об'ємного шару 
GaAs, що виконує роль підкладки. Отримані в 
результаті величини зміщень атомів всередині 
надкомірки по відношенню до їх положень у 
повністю релаксованій системі дозволяють оціни-
ти ширину перехідного шару, на довжині якого 
відбувається зміна матеріальних параметрів. На-
ведені результати одержані завдяки використанню 
коду ABINIT [5,10].  

Наведені криві на рис.1а,б ілюструють вище-
вказані зміщення для надґраток (GaAs)2/(AlAs)2 
і (GaAs)5/(AlAs)5 вздовж напрямку росту z. 

Одержані результати дозволяють зробити ви-
сновок, що навіть у випадку ідеального, з ком-
позиційної точки зору, інтерфейсу існує пере-
хідний шар ширина якого сягає кількох моно-
шарів. Ці результати були використані нами при 
побудові моделі надґратки з просторово залеж-
ними матеріальними параметрами. 

Зауважимо тут, що в нашому розгляді ми ко-
ристувалися одновимірною однозонною моделлю, 
яка може бути описана рівнянням Шредінгера з 
узагальненим оператором кінетичної енергії у 
формі [11]: 
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( ) ( ) ( )

2 1

2 1
2

,

d dm z m z z
dz dzm z

U z z E z

α α
α+
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+ Ψ = Ψ

h

 (1) 

де величина α відіграє роль параметра моделі. 
Зауважимо, що α впливає на граничні умови, які 
накладені на обвідну Ψ(z) і її похідну Ψ'(z) на 
гетероінтерфейсі. 

При знаходженні енергетичного спектра носіїв 
у досліджуваних надґратках ми користувалися 
матричним методом [12,13], суть якого полягає 
у побудові матриці перенесення τ(z2, z1), що 
зв'язує значення обвідної Ψ(z) і її похідної Ψ'(z) 
у двох різних просторових точках z1 і z2: 
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Головна перевага цього методу полягає у тому, 
що матрицю перенесення τ можна побудувати на 
базі будь-яких двох лінійно-незалежних функцій-
розв'язків ψ1(z) і ψ2(z). Це дозволяє вибрати цими 
функціями-розв'язками такі, що задовольняють 
найпростішим початковим умовам. Справді, за-
гальний розв'язок диференціального рівняння 
другого порядку (1) можна записати у вигляді: 

( ) ( )1 1 2 2z C z C zΨ = ψ + ψ ( ) .        (3) 
Або з використанням матричного запису:  
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Рис. 1. Зміщення атомів у приінтерфейсній області при аксіальній релаксації в надґратках (GaAs)2/(AlAs)2 (а) і 
(GaAs)5/(AlAs)5 (б) 
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Зауважимо, що матриця W(z) є матрицею Вронсь-
кого і для лінійно незалежних розв'язків ψ1(z) і 
ψ2(z) вона має ненульовий визначник (вронскіан), 
а отже, до неї існує обернена матриця. Розгля-
немо далі значення вектора-стовпчика Ψ(z) у 
точках z1 і z2: 

( ) ( ) ( ) ( )1 21 , .z z z z= ⋅ =Ψ W C Ψ W 2 ⋅C

)1z

)

   (5) 
Шляхом виключення стовпчика вільних невідо-
мих приходимо до рівності: 

( ) ( ) ( ) (1
2 2 1z z z−= ⋅ ⋅Ψ W W Ψ .     (6) 

Порівнюючи (6) і (2), знаходимо вираз для мат-
риці перенесення: 

( ) ( ) (1
2 1 2 1,z z z z−= ⋅τ W W .         (7) 

Очевидно, що початкові умови, яким задоволь-
няють функції ψ1(z) і ψ2(z), – найпростіші: 

( )
( )

( )
( )

1 1 2 1

1 1 2 1

1
,

0' '

z z

z z

   ψ ψ   
=      ψ ψ         

0
.

1
=

)

      (8) 

Ці початкові умови зручні при числовому розра-
хунку елементів матриці перенесення. 

Знання матриці перенесення через період 
структури вирішальне при знаходженні енергети-
чної структури надґраток. Дійсно, використання 
теореми Блоха дозволяє записати: 

( ) (iKdz d e z+ = ⋅ ⋅Ψ 1 Ψ ,            (9) 
де 1 - одинична матриця, d - період надґратки, а 
K – проекція хвильового вектора на напрямок 
росту структури. Об'єднання (9) і (2) дає рівняння 

( )2 1, iKdz z e= ⋅τ 1 .                 (10) 
Оскільки елементи матриці перенесення τij зале-
жать від енергії, рівняння (10) у неявному виді 
визначає закон дисперсії E(K). 

Повертаючись до питання про граничні умови 
на гетероінтерфейсі, зауважимо таке. У випадку 
математично різкого переходу (тобто при стриб-
коподібній зміні матеріальних параметрів на ін-
терфейсі) оператор кінетичної енергії у формі 
(1) приводить до таких граничних умов [14]: 

1 1 2 2

' ' ' '

0,

.

m m

m m
m m m m

α α
+ + − −

+ − + −
+ −α+ α+ α+ α+

+ − + −

Ψ − Ψ =

 Ψ Ψ
− = α Ψ − Ψ  

 

    (11) 

Значками "+", "–" позначені ліві і праві границі 
відповідних функцій на інтерфейсі. Коли =′+m  

, отримуються так звані "діагональні" 
граничні умови, які виявилися достатніми для 
вірного якісного і непоганого кількісного опису 
типу та енергії переходів у короткоперіодних 
надґратках (GaAs)N/(AlAs)M [15]. 

0=′−m

δW δΒ ∆

dW dB 

∆ ∆ z
 

Рис. 2. Схематичний вигляд профілю модельного 
потенціалу, що використовувався при розрахунках 
енергетичних станів надґраток (GaAs)N/(AlAs)M 
При використанні моделі з неперервними на 

гетероінтерфейсі матеріальними параметрами 
(рис.2) як сама обвідна, так і її похідна залишати-
муться всюди неперервними функціями. Порівня-

ємо структуру матриці перенесення без ( )abrτ  і 

при наявності перехідного шару ( )smfτ : 
( ) ( )

( ) ( ) ( ) (
,

,0 0 0, ,
W

W W WB B B BW B

abr
Bd d

d d

− =

= − ⋅ ⋅ ⋅

τ

τ T τ T )d
(12) 

( ) ( ) ( )
( ) ( )
( ) ( )

( )

, , 2

2 , 2 2,0

0, 2 2, 2

2, .

W B W W

W W

B B

B B

smf d d d d

d

d

d d

∆

∆

∆

∆

− = − ∆ − ×

×⋅ ∆ − −∆ ⋅ −∆

× ∆ ⋅ ∆ −∆ ×

× − ∆

τ τ

τ τ

τ τ

τ

×
     (13) 

Тут через TWB, TBW позначені матриці граничних 
умов (матриці переходу) на межі між ямою і 
бар'єром, τ∆ - матриці перенесення через пере-
хідну область, а τW і τB - матриці перенесення 
через ділянки сталих значень матеріальних пара-
метрів, що утворюють ями і бар'єри. Ці останні 
матриці відомі [14] і мають вигляд: 

( )

( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )

2 1

2 1 2 1

2 21

,

1cos sin
,

sin cos

W

W W
W

W W W

z z

k z z k z z
k

k k z z k z z

=

1

 − − − =  
 − − 

τ

 (14) 

( )

( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( )

2 1

2 1 2 1

2 1 2 1

,

1cosh sinh
,

sinh cosh

B

B B
B

B B B

z z

k z z k z z
k

k k z z k z z

=

 − − =  
 − − 

τ

  (15) 

де               ( )( )1 2 12W W Wk m E U −= − h ,  

( )( )1 2 12B B Bk m U E −= − h . 
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В останніх виразах через mW,B і UW,B позначені 
ефективні маси носіїв і значення енергій країв 
зон у відповідних квазідвовимірних областях. 

Цікавими є питання щодо існування і можли-
вості визначення таких граничних умов TWB(0) і 
TBW(dB), які у надґратці з математично різкими 
інтерфейсами давали б енергетичний спектр, 
ідентичний тому, що отримується у надґратці з 
перехідними шарами. З огляду на викладену вище 
методику одержання закону дисперсії, очевидним, 
що для цього необхідний збіг матриць переносу 
τ(abr)=τ(smf). Отже, використавши (12) і (13), мо-
жна отримати шукані граничні умови: 

( )
( ) ( ) ( )

0

0, 2 2, 2 2,0 ,
WB

W ∆

=

= −∆ ⋅ −∆ ∆ ⋅ ∆

T

τ τ τB
  (16) 

( ) ( )
( ) (

, 2

2, 2 2, .
B B B B

)B B W B

BW d d d

d d d d∆

= − ∆ ×

× − ∆ + ∆ ⋅ + ∆

T τ

τ τ B
 (17) 

Можливість врахувати у граничних умовах 
наявність перехідного шару є доволі корисним 
результатом, оскільки порівняно складна задача 
знаходження матриці перенесення через пере-
хідний шар може бути зведеною до більш прос-
того підбору граничних умов. 

При числовому моделюванні профілю потен-
ціалу перехідного шару  

( ) ( ) ( )W B WU z U U U P z= + − ⋅           (18) 
як форм-фактор P(z) ми використовували сплайн 
другого порядку. Вигляд отриманого при цьому 
профілю потенціалу схематично зображено на 
рис.2. Параметром нашої моделі була ширина 
перехідного шару ∆. Отримані залежності вели-
чин енергій переходів між мінізонами, які похо-
дять від станів Г та Х1 долин зони провідності 
об'ємних GaAs і AlAs і мінізонами, пов'язаними 
із зоною важких дірок (hh), від величини ∆ наве-
дені на рис.3. Тут наведено розраховані залежнос- 

ті для симетричної (непрямозонної) і асиметрич-
ної (прямозонної) надґраток (GaAs)10/(AlAs)10 і 
(GaAs)10/(AlAs)5 відповідно. Значення парамет-
ру α у подальшому розгляді вибираємо сталим і 
таким, що дорівнює нулеві. 

З одержаних залежностей видно, що хоча 
якісний щодо типу переходів збіг розрахунку з 
експериментом і має місце, у кількісному від-
ношенні є відмінності. Окрім того, аналіз рис.3 
показує, що для узгодження значень енергій Г-hh 
переходів треба брати більші значення ширини 
перехідної області, ніж для узгодження значень 
енергій Х-hh переходів. Це означає, що при моде-
люванні слід відмовитися від наближення симет-
ричного по відношенню до площини інтерфейсу 
профілю перехідної області. Наш результат вказує 
на те, що ширина перехідної ділянки всередині 
GaAs більша ніж у AlAs. 

Розрахунок у моделі з різними товщинами 
ділянок перехідного шару, що припадають на 
область GaAs (∆W) і AlAs (∆B), дійсно дає краще 
кількісне узгодження з експериментальними 
даними (рис.4). 

Отже, виходячи з результатів ab initio розра-
хунків структури надґраток (GaAs)N/(AlAs)M ми 
встановили наявність перехідного шару, що сягає 
кількох моноатомних шарів навіть у випадку 
ідеального інтерфейсу. 

Модельні розрахунки показали, що за рахунок 
підбору ширини перехідного шару можна отри-
мати якісне і певною мірою кількісне відтворення 
експериментальних даних щодо типу та енергій 
переходів у симетричних та асиметричних ко-
роткоперіодних надґратках (GaAs)N/(AlAs)M. 
Аналіз результатів розрахунків дозволив вдоско-
налити модель перехідного шару шляхом вра-
хування несиметричності формфактору по від-
ношенню до площини гетероінтерфейсу. 
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Рис. 3. Залежності величини енергетичних проміжків від ширини перехідного шару в надґратках (GaAs)10/(AlAs)10 
(а) і (GaAs)10/(AlAs)5 (б) 
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Рис. 4. Залежності величини енергетичних проміжків від ширини перехідного шару для різних співвідношень 
між ∆W і ∆B в надґратках (GaAs)10/(AlAs)10 (а) і (GaAs)10/(AlAs)5 (б) 
Така модифікація дозволила значно поліп-

шити кількісне узгодження розрахункових і 
експериментальних даних щодо величини ене-
ргій переходів між мінізонами. Для досліджу-
ваних надґраток, нами також отримані "ефекти-
вні" граничні умови, які дозволяють врахувати 
вплив перехідного шару у простій моделі з 
прямокутним профілем потенціалу. Ці гранич-
ні умови виявилися доволі слабо енергетично 
залежними і сильно залежними від товщини 
перехідного шару. Останній результат дозво-
ляє стверджувати, що при незмінній формі 
профілю перехідного шару за допомогою від-
повідного вибору інтерфейсної матриці можна 
отримати непогані кількісні результати що-
до величин переходів між мінізонами дослі-
джуваних надґраток навіть у найпростішій 
моделі з прямокутним профілем потенціалу. 
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ЗБІЛЬШЕННЯ  РІВНОМІРНОСТІ  ЗА  ТОВЩИНОЮ  
ПЛІВОК,  ОДЕРЖАНИХ  ЗА  ДОПОМОГОЮ  ВУП-5М 

Проведені дослідження впливу відстані мішень–підкладка на рівномірність плівок за тов-
щиною, осаджених методом магнетронного розпилення на установці ВУП-5М. Показано шляхи 
збільшення ефективності процесу розпилення та досягнення майже 100% рівномірності за 
товщиною плівок, нанесених на поверхню підкладки. 

Investigation of influence target–substrate distance on thickness uniformity of thin films deposited by 
magnetron sputtering technique with setup VUP-5M has been performed.  Ways to increase efficiency of 
sputtering method and achievement of almost 100% thickness uniformity of substrate settled on sur-
face have been shown. 

Ефективність процесу розпилення визнача-
ється насамперед малим часом осадження у пере-
рахунку на одну підкладку і максимальною рівно-
мірністю товщини плівки на всій поверхні під-
кладки. Відповідно до цього при конструюванні 
випаровувачів для випаровування речовини у ва-
куумних установках велике значення має знання 
характеристик випаровування, які істотно впли-
вають на розподіл конденсованої речовини за 
товщиною. Оскільки в більшості випадків, при 
створенні різних мікроелектронних приладів, 
необхідно отримувати плівки заданої товщини, 
то очевидно, що важливим параметром випаро-
вувача є площа поверхні підкладки, яка може 
бути покрита рівномірно плівкою однакової тов-
щини. Закони розподілу плівки за товщиною, 
виведені на основі газокінетичної теорії випаро-
вування для ідеалізованого випадку точкового 
випаровувача і випаровувача з малою поверхнею 
показують, що випаровування речовини відбува-
ється нерівномірно в усіх напрямках, а переважно 
у напрямках, перпендикулярних до випаровуваної 
поверхні і залежить від відстані між випарову-
вачем та підкладкою. Це означає, що кількість 
речовини, яка осаджується на протилежну по-
верхню, залежить як від розміщення цієї поверхні 
відносно випаровувача, так і від відстані між 
ними, а також від форми і розмірів конкретного 
випаровувача (закони Ламберта-Кнудсена) [1]. 

Використовуючи закони випаровування, про-
філь товщини плівки може бути виведений не 
тільки для точкових випаровувачів і випаровува-
чів з малою поверхнею, а й для будь-якої форми 
поверхні підкладки та для будь-якого положення 
підкладки відносно випаровувача. Однак зазвичай 

використовують плоскі підкладки і розташовують 
їх паралельно до ефективної площини випарову-
вання. 

Мета даної роботи – дослідження рівномір-
ності товщини осадження плівок на підкладки 
стандартних розмірів, залежно від положення 
їх відносно випаровувача, одержаних методом 
магнетронного розпилення на установці ВУП-5М, 
та вдосконалення конструкції установки для під-
вищення ефективності процесу осадження за ра-
хунок збільшення площі рівномірності плівок за 
товщиною та кількості підкладок, розміщених на 
підкладкотримачі в одному циклі розпилення. 

Тонкі плівки різних напівпровідникових мате-
ріалів, включаючи метали, виготовлялися методом 
магнетронного розпилення на установці ВУП-5М. 
В якості катодів випаровуваного матеріалу засто-
совувалися круглі диски діаметром 40 мм. Як 
підкладки використовувалися пластини з крем-
нію і сіталу. Перед використанням проводилося 
очищення їх в ацетоні марки ОСЧ. Відстань катод- 
підкладка h змінювалася від мінімальної величини 
20 мм до 80 мм. Тиск робочого газу Ar або O2/Ar 
у камері і потужність на катоді під час процесу 
розпилення підтримувалися сталими. Товщина 
одержаних плівок оцінювалася з допомогою ін-
терференційного мікроскопа Лінника МИИ-4 і 
складала 1–2 мкм залежно від технологічних умов 
нанесення. Швидкість нанесення плівок визнача-
лася матеріалом катода, відстанню катод– під-
кладка та параметрами режиму розпилення. 

Оскільки при одержанні плівок за допомогою 
магнетронного розпилення на установці ВУП-5М 
випаровування матеріалу з катода відбувається з 
кільця кінцевої ширини, то для розрахунку роз-
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поділу плівки за товщиною можна використати 
вираз, одержаний на основі законів випарову-
вання, для тонкого кільцевого випаровувача [1]: 
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де М – випарувана маса, ρ – густина матеріалу 
плівки, h – відстань катод–підкладка, l – відстань 
від центра підкладки до будь-якої точки на під-
кладці, r – радіус кільця випаровувача. 

Використовуючи товщину плівки в центрі під-
кладки d0 при l=0 
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легко описати рівномірність за товщиною на по-
верхні підкладки, яка отримується від тонкого 
кільцевого випаровувача. Величиною, яка харак-
теризує рівномірність плівки за товщиною, є від-
ношення d/d0, що містить два параметри: відносну 
відстань від центра підкладки l/h і відносний ра-
діус випаровувача r/h. 

З рівняння (1) випливає, що при досить малому 
відносному радіусі випаровувача (r/h)2<<1, роз-
поділ конденсату на поверхні підкладки буде 
збігатися з розподілом від одного точкового еле-
мента поверхні випаровувача [2, 3]: 
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Вираз (3) засвідчує, що рівномірність конден-
сату на підкладці підвищується зі збільшенням 
відстані h. При d/d0=0,98 (розкид за товщиною 
±1%) l/h=0,114. Це означає, що підкладка стан-
дартних розмірів 60×48 мм2 повинна розташо-
вуватися від випаровувача на відстані не менше 
260 мм. Ефективність технологічного процесу 
напилення при таких відстанях значно зменшу-
ється, оскільки швидкість осадження спадає вна-
слідок зменшення густини потоку випаровуваного 
матеріалу (для збільшення швидкості осадження 
і збереження рівномірності конденсату на під-
кладці необхідно значно збільшувати розміри 
випаровувача). Подібний розподіл рівномірності 
плівок за товщиною одержується і при викорис-
танні випаровувача з малою поверхнею, яка опи-
сується рівнянням [2, 3]: 
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Результати розрахунку розподілу за товщиною 
плівки від точкового, з малою поверхнею і тон-
кого кільцевого випаровувачів при застосованих 
нами відносних радіусах мішені та фіксованому 
положенні підкладки відносно мішені наведені 
на рис.1 суцільними лініями. Експериментальні 
результати позначені маркерами (на прикладі 
плівок Ni). Спостерігається добре узгодження між 
теоретично розрахованими і експериментально 
отриманими результатами. 

З рис.1 видно, що істотне поліпшення одно-
рідності плівок за товщиною на великій площі 
можна отримати тільки при використанні кіль-
цевого випаровувача, радіус якого близький 
до відстані випаровувач–підкладка. Швидкість 
осадження й ефективність процесу при таких h 
досить високі. Найкраща рівномірність плівок за 
товщиною поблизу центра підкладки спостеріга-
ється при відносному радіусі r/h=0,7–0,8 (рис.1, 
крива 4). При збільшенні радіуса і сталій вели-
чині h, кількість речовини, що випаровується до 
центра підкладки, стає меншою, ніж кількість, 
що випаровується до периферії (рис.1, крива 3). 

На основі експериментальних і розрахункових 
даних проведено розрахунок площі рівномірного 
покриття конденсатом підкладки стандартних 
розмірів, яка нерухома відносно мішені. При 
обраному радіусі тонкого кільцевого випаровувача 
15 мм (стандартний розмір кільця випаровування 
матеріалу магнетроном ВУП-5М) і оптимальному 
значенні r/h=0,75 площа, рівномірно покрита 
плівкою, дорівнює 452 мм2, що становить 16% 
від загальної площі підкладки. Цілком очевидно, 
що збільшити площу рівномірності плівки за 
товщиною можна пересуваючи підкладку пара-
лельно до площини мішені. 
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Рис.1. Розподіл плівки за товщиною для різних ви-
паровувачів: точковий (1), з малою поверхнею (2),  
тонкий кільцевий при відносних радіусах r/h=1 (3), 
0,75 (4), 0,375 (5), 0,188 (6). Маркерами вказані 
відповідні експериментальні результати. 
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Збільшення рівномірності за товщиною плівок, одержаних за допомогою  ВУП-5М 
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Рис.2. Кінематична схема модернізованої робочої 
вакуумної камери установки ВУП-5М: 1 – диск– 

підкладкотримач, 2 – центральний валик, 3 – пру-
жинні затискачі, 4 – підкладка, 5 – випаровувач, 6 – 
додатковий стрижень, 7 –випромінювач тепла, 8 – 
вихідний валик, 9 – електродвигун, 10 – перехідна 
муфта (на вставці зображено розміщення постійного 
магніта 11 та герконових контактів 12). 

З цією метою вдосконалено конструкцію уста-
новки ВУП-5М, за рахунок встановлення у ваку-
умній камері плоского круглого диска– підклад-
котримача 1 на центральному валику 2 та, розмі-
щеного ззовні, механізму його обертання (рис. 2). 
На диску за допомогою пружинних затискачів 3 
закріплюються підкладки 4 так, щоб при обер-
танні диска вони здійснювали рух над випарову-
вачем (катодом) 5. На додатковому стрижені 6 
встановлюється випромінювач тепла 7, який до-
зволяє контрольовано нагрівати підкладкотримач 
з підкладками в межах від 30 до 350°С. Вихідний 
валик 8, з'єднаний з реверсивним електродви-
гуном 9 через перехідну муфту 10, приводить у 
рух центральний валик з диском- підкладкотри-
мачем. На муфті 10 закріплений постійний магніт 
11, який керує герконовими контактами 12 (рис.2, 
вставка а), що дає можливість з допомогою спе-
ціально розробленої електричної схеми проводити 
неперервно як обертання диска- підкладкотримача, 
так і коливальні рухи навколо центральної вісі 
(валика), а також встановити (зупинити) підклад-
ку над будь-яким одним із трьох магнетронів 
ВУП-5М. 

При неперервному русі підкладки паралельно 
до площини мішені рівномірність товщини по-
криття площі підкладки збільшується на 34% і 
становить половину від усієї площі поверхні 
стандартної підкладки. Для досягнення зростання 
рівномірності товщини покриття плівкою всієї 
площі стандартної підкладки (100±2%) при оп-
тимальних умовах розпилення (r/h=0,75) треба 
було б збільшити діаметр мішені не менш ніж 
до 65 мм, що потребувало б підведення значно 

більшої потужності до катода. 
Оскільки конструкція промислової установки 

ВУП-5М не дає можливості проводити розпи-
лення з мішеней, діаметром більше 40 мм, то для 
досягнення однакової рівномірності плівок за 
товщиною на всій поверхні підкладок необхід-
но зменшувати їхній розмір. 

Якщо ж при даних технологічних умовах про-
водити розпилення на підкладки з шириною у 
два рази меншою (24 мм), то рівномірність за 
товщиною буде однаковою у будь-якій точці під-
кладки. Довжина підкладок при цьому лімітується 
тільки конструктивними особливостями підклад-
котримача (кількістю підкладок, що можна роз-
містити на плоскому круглому диску- підкладко-
тримачі так, щоб при його обертанні вони здійс-
нювали рух над мішенню паралельно її поверхні). 

Отже, використання магнетронного розпи-
лення для одержання рівномірних плівок за тов-
щиною має істотну перевагу перед звичайним 
термічним випаровуванням, оскільки збільшити 
розмір випаровувачів у вигляді кільця або круг-
лого тигля порівняно великого діаметра (≈ 65 мм) 
практично неможливо. 

Висновки 
Досліджено вплив відстані мішень– підкладка 

на рівномірність за товщиною плівок на поверхні 
підкладок, осаджених методом магнетронного 
розпилення на установці ВУП-5М. Показано, що 
на підкладці стандартних розмірів (48×60 мм2) 
можна досягнути однакової рівномірності по-
криття плівкою на 16% від усієї площі підкладки 
(без удосконалення установки) при оптимальних 
умовах осадження. Проведені конструктивні удо-
сконалення ВУП-5М дають можливість збільшити 
рівномірність плівок за товщиною до 50% площі 
підкладки, а зменшення при цьому ширини під-
кладки у два рази (24 мм), з одночасним розмі-
щенням на рухомому диску-підкладкотримачі 
більшої кількості підкладок, призводить до од-
накової рівномірності на всій площі осадження 
(100 ± 2%), що значно підвищує ефективність 
процесу розпилення. 
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ДЕТЕКТУВАННЯ  ВИЩИХ  ГАРМОНІК   
МОДУЛЯЦІЙНИХ  СПЕКТРІВ 

Теоретично проаналізовано збільшення чутливості модуляційних методик при проведенні 
спектроскопічних вимірювань на вищих гармоніках синфазної та зсунутої за фазою на π/2 скла-
дової низькочастотного модулюючого збурення. Показано, що використання другого модулю-
ючого збурення приводить до збільшення роздільної здатності вже на першій гармоніці низь-
кочастотного збурення. 

In theory the increase of sensitiveness of modulation methods is analyzed during conducting of the 
spectroscopy measuring on the higher harmonic of in phase and out of phase on π/2 constituent of 
low-frequency modulating excite. It is shown, that the use of the second modulating excite results in 
the increase of resolve ability already on the first harmonic of low-frequency excite. 

Використання модуляційних методик для до-
слідження квантоворозмірних структур зумов-
лює необхідність розвитку квантово-механічного 
підходу до розрахунку модуляційних спектрів. 
У працях [1,2] за допомогою модуляційних мето-
дик визначено ширину лінії, резонансну енергію, 
силу осцилятора і дипольний момент переходу 
для квантових точок. Водночас теорія модуля-
ційних спектрів на вищих гармоніках представ-
лена через аналіз похідних N-го порядку та роз-
клад у ряд гауссіанівської та лоренціанівської 
форми лінії [3-5]. 

У даній статті для розрахунку модуляційних 
спектрів поглинання на вищих гармоніках низько-
частотного модулюючого збурення використано 
аналітичні розв'язки нестаціонарного рівняння 
Шредінгера та числові розв'язки рівнянь Блоха. 
Це надає можливість проаналізувати характе-
ристики модуляційних спектрів у когерентному 
і не когерентному наближеннях. Рівняння опису-
ють взаємодію електромагнітного випроміню-
вання з дворівневою квантовою системою, енер-
гетичне положення кожного з рівнів якої зміню-
ється у часі за гармонічним законом із різною 
амплітудою. Тоді з рівняння Шредінгера отри-
муємо систему двох диференційних рівнянь для 
амплітуд хвильових функцій а1(t) та а2(t) незбу-
реної дворівневої квантової системи: 
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З розв'язку системи в адіабатичному набли-
женні отримано такі ймовірності переходу між 
двома нестаціонарними рівнями дворівневої 
квантової системи при взаємодії з електромаг-
нітним випромінюванням [6]: 
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h
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F 12= ,  

Ω – частота низькочастотного збурення, ω – час-
тота електромагнітного випромінювання, ω12 – 
резонансна частота переходу, d12 – дипольний 
момент переходу, Е – напруженість електромаг-
нітного поля, F – частота Рабі, параметр δ – ви-
ражена у частотних одиницях амплітуда низько-
частотного модулюючого збурення. 

Досліджено залежності збільшення чутливості 
модуляційних методик від величин Ω, δ, d12, E 
або F=d12E/h. Величини змінювались так: Ω від 
0,01 до 100 Гц, δ в межах 107–1014 Гц, F в межах 
107–1011Гц. 

За допомогою числового розв'язку рівнянь 
Блоха, записаних для елементів матриці густи-
ни ρ після заміни змінних 2ρ21(t)exp(iωt)=α(t)– 
–iβ(t) та n(t)=ρ22(t)–ρ11(t): 

)(2)())cos(sin(
)(

tGtntF
dt

td
α⋅−⋅Ωδ−=

α
, 
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проведено дослідження впливу G1-1 поперечного і 
G2-1 повздовжнього часів релаксації на положен-
ня та амплітуду піків у модуляційних спектрах. 

Отримані ймовірності переходу (2) та чис-
лові розв'язки рівнянь Блоха були використані 
для розрахунку залежності від часу коефіцієнта 
поглинання в системах з дискретним та неперер-
вним розподілом густини станів [7,8]. Модуля-
ційні спектри поглинання отримані як частотні 
залежності від ω розкладів у ряд Фур'є часових 
залежностей коефіцієнта поглинання на гармоні-
ках кратних частоті Ω низькочастотного моду-
люючого збурення. 

Розглянемо трирівневу квантову систему, в 
якій енергетичне положення двох рівнів Е2 і Е3, 
що квазірезонансно збуджуються електромаг-
нітним випромінюванням, досить близьке. Тоді 
з отриманих модуляційних спектрів поглинання 
на першій гармоніці синфазної та зсунутої за 
фазою на π/2 складової низькочастотного моду-
люючого збурення їх не можна ідентифікувати. 
Загальний вигляд кривих модуляційного спектру 
такий, що ідентифікувати кількість рівнів, які 
збуджуються електромагнітним випромінюван-
ням, неможливо (рис. 1а). 

Побудувавши модуляційний спектр на вищій 
гармоніці, можна отримати кращу роздільну здат-
ність та ідентифікувати два близько розміщені 
рівні, що взаємодіють з електромагнітним ви-
промінюванням. Так, порівняння кількості піків 
у модуляційних спектрах на сьомій гармоніці дає 
можливість визначити, що з електромагнітним 
випромінюванням взаємодіють два рівні з енер-
гіями Е2 і Е3. Зліва на рис.1 показано модуляційні 
спектри поглинання для окремих рівнів (суцільна 
і пунктирна крива) на першій (рис.1а), другій, 
зсунутій за фазою на π/2 відносно синфазної скла-
дової низькочастотного модулюючого збурення 
(рис.1б) та сьомій (рис.1в) гармоніці. Праворуч 
наведено результуючий модуляційний спектр 
поглинання на першій (рис.1а), другій (рис.1б) 
та сьомій(рис.1в) гармоніці, який отримано для 
двох рівнів. Як видно з рис.1, суттєві відмінності 
у модуляційних спектрах для окремого рівня і для 
двох близько розміщених рівнів, а саме кількість 
піків, спостерігаються лише починаючи з сьомої 

гармоніки. Характерним спектром поглинання на 
сьомій гармоніці для одного збудженого рівня є 
спектр із шістьма піками, тоді як для двох збудже-
них рівнів спектр містить вісім піків (рис.1в). 
Аналогічні результати отримуються як на син-
фазній, так і на зсунутій за фазою на π/2 гармоні-
ках низькочастотного модулюючого збурення. 

Складність інтерпретації модуляційних спек-
трів на ще більш високих гармоніках низькочас-
тотного збурення пов'язана зі зменшенням абсо-
лютного значення низькочастотного відгуку ди-
наміки коефіцієнта поглинання, оскільки відгук 
на кожній вищій гармоніці завжди менший за 
відгук на попередній. 

Дослідження збільшення роздільної здатності 
від параметрів квантової системи та електромаг-
нітного випромінювання показало, що зменшен-
ня: дипольного моменту переходу, напруженості 
електромагнітного випромінювання, часу життя 
рівнів і параметра δ спричинює збільшення 
роздільної здатності спектроскопічних досліджень 
вже на нижчих гармоніках. Так, якщо дипольний 
момент переходів між рівнями d12 і d13 на рис.1 
буде значно менший, то відмінності в модуля-
ційному спектрі можна отримати вже на третій 
гармоніці. Однак, зменшення всіх зазначених 
параметрів спричинює також і до зменшення амп-
літуди піків у спектрах, що ускладнює реєстрацію. 

Останнім часом для експериментів викорис-
товують два модулюючі фактори (модуляція 
амплітуди і частоти електромагнітного випро-
мінювання). На рис.1г, наведено модуляційний 
спектр на першій гармоніці, який відрізняється 
від, зображеного на рис.1а, тим, що, крім моду-
ляції частоти, присутня також і модуляція амп-
літуди електромагнітного випромінювання. Як 
видно з рис.1г ідентифікувати ті ж два близько 
розміщені рівні з енергіями Е2 і Е3 можна не тіль-
ки побудовою модуляційних спектрів на вищих 
гармоніках, але й за допомогою використання 
другого модулюючого фактора. У даному ви-
падку відмінності у спектрах спостерігаються 
вже на першій гармоніці. 

На практиці часто необхідно ототожнити особ-
ливості в модуляційних спектрах із певними де-
талями структури енергетичних зон. На рис.2а 
наведено модуляційний спектр на першій гар-
моніці, що відповідає розподілу густини станів 
з рис.2 (вставка). 

Використання модуляційної спектроскопії 
вищих порядків для дослідження особливостей 
розподілу комбінованої густини станів показав 
(рис.2б), що піки, пов'язані з плавним розподі-
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лом комбінованої густини станів, зникають на 
вищих гармоніках низькочастотного збурення: 
точці перегину а у розподілі густини станів від-
повідає нульовий відгук у модуляційному спек-

трі, у критичних точках m1 і m2 маємо збільшення 
кількості піків у модуляційних спектрах на вищих 
гармоніках, яке характерне для модуляційної 
спектроскопії вищих порядків дискретного рівня. 
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Рис.1. Модуляційні спектри поглинання трирівневої системи на першій (а), другій (б) та сьомій (в) гармоніці ни-
зькочастотного збурення, а також при наявності двох модулюючих факторів (г) 
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Рис. 2. Модуляційний спектр поглинання на синфаз-
ній з низькочастотним збуренням гармоніці sin(Ωt) 
(а) і на гармоніці sin(7Ωt) (б) 
Перевагою запропонованого методу розрахун-

ку модуляційних спектрів на вищих гармоніках 
є те, що аналізувати зміну в часі коефіцієнта 
поглинання можна для різних моделей розподілу 
густини станів. Так, при розгляді переходів без 
збереження хвильового вектора між двома зона-
ми, в яких густина станів ρ=const, у модуляцій-
ному спектрі на третій гармоніці отримуємо у 
точках перетину кривою осі абсцис точне енер-
гетичне положення границь зон. Водночас у 
модуляційну спектрі на першій гармоніці такої 
інформації немає. Крім того, цей метод дає мо-
жливість безпосередньо відстежити вплив таких 
параметрів як дипольний момент переходу, час 
життя рівнів та інших на амплітуду і положення 
піків у модуляційних спектрах. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ДИНАМІКИ  ГРАТКИ   
У  НАДПРОВІДНИКУ  Nb3Sn ПРИ  Т=4,2К 

Показано, що аномально низьке значення дебаївської характеристичної температури у надпро-
віднику Nb3Sn при Т=4,2К  пов'язане з впливом електрон-фононних та сильних ангармонійних 
взаємодій на функцію спектрального розподілу коливань гратки g(ω). 

It is shown, that anomalous small values Debye characteristic temperature at 4,2 K in super-conductor 
Nb3Sn is concerned with the influence of electron-phonon and strong anharmonic interaction on the 
spectral distribution function of lattice vibration g(ω). 

Дебаївська характеристична температура ΘД 

та її ефективні значення є важливим параметром 
при вивченні багатьох фізичних властивостей 
твердих тіл і зокрема динаміки їх кристалічних 
граток. Так, для розрахунків динамічних харак-
теристик інколи досить апроксимувати функцію 
розподілу частот коливань гратки g(ω) дебаїв-
ською параболою, тобто для цього повинен бути 
відомим лише один параметр теорії – дебаївська 
характеристична температура ΘД. 

Важлива інформація про динаміку кристаліч-
ної гратки можливо отримати з данних темпе-
ратурної залежності розсіяння рентгенівських 
променів і теплових нейтронів на коливаннях 
атомів, або при визначенні ймовірності ефекту 
Мессбауера. Отримана із цих даних величина 
М – фактора Дебая-Уоллера і його залежності 
М(Т), яка відображає зміну середньоквадратич-
них зміщень <u2>, надає можливість визначити 
ефективні величини ΘД, які є зручним парамет-
ром для оцінки жорсткості зв'язку у кубічних і 
аксіальних кристалах [1]. 

З огляду на це, викликає особливий інтерес 
аномально низьке значення величини ΘД=56 К 
при Т=4,2 К для сполуки Nb3Sn [2], яка є класич-
ним надпровідником із структурою А–15 (β – 
вольфраму) і достатньо високою температурою 
переходу у надпровідний стан ТС=18 К. Завдяки 
цьому, а також практичному використанні при 
створенні надпровідних магнітів високих полів, 
дана сполука стала об'єктом широкого спектру 
теоретичних та експериментальних досліджень, 
результати яких приведені в оглядах [3,4]. 

В даній роботі запропонована інтерпретація 

аномалії температурної залежності інтенсивності 
рентгенівських інтерференцій у Nb3Sn та обґрун-
тування вище згаданого аномально низького 
значення величини ΘД для Nb3Sn при Т=4,2 К. 

Авторами праці [2] при вивченні температур-
ної залежності ізомерного зсуву у сполуці Nb3Sn 
було виявлено аномально низьку ймовірність 
ефекту Мессбауера при Т=4,2 К, у порівнянні з 
такою ж при Т=298 К, причому середньоквад-
ратичні зміщення <u2> атомів є дуже великими 
як і М – фактор, що робить неможливим застосу-
вання гармонійного наближення при вивченні 
динаміки гратки Nb3Sn. Разом з тим, як відмі-
чено у [2], при кімнатних температурах функція 
розподілу частот коливань атомів добре описуєть-
ся дебаївською параболою для акустичних мод, 
а значення ΘД=290±50 К. 

З метою пояснення цього факту, дещо пізніше, 
було виконано роботу [5], у якій проводилося 
експериментальне дослідження залежності М(Т) 
рентгенівьким методом. Однак пояснити ано-
мально низьке значення величини ΘД при Т=4,2 К 
не вдалося. На кривій температурної залежності 
інтенсивності рентгенівських відбивань (14 1 0) 
(рис.1) в інтервалі 45÷300 К спостерігався чітко 
виражений максимум при температурі Ті=60 К. 
Проте автор праці[5] не надав цьому значення, 
відмітивши "дещо несподіваний хід інтенсивності 
нижче 100 К". Така поведінка температурної за-
лежності інтенсивності I(T) правильних брегівсь-
ких відбивань суперечить теорії Дебая-Уолера [6]. 

З нашої точки зору така аномалія для відби-
вання (14 1 0) у Nb3Sn пов'язана з впливом елек-
трон-фононних і сильних ангармонійних взаємо- 
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Особливості динаміки гратки у надпровіднику Nb3Sn при T=4,2K 

Рис. 1. Температурна залежність інтенсивності рент-
генівських інтерференцій у Nb3Sn [5]. 

дій на форму функції спектрального розподілу 
частот коливань g(ω) саме у тому частотному 
інтервалі (порядку (0,1–0,5)ωmax) до якого особ-
ливо чутливий М-фактор і, відповідно, визначена 
за ним, величина рентгенівської характеристич-
ної температури. Це означає, що основний внесок 
у М-фактор і Θр дають головним чином низько-
частотні акустичні фонони, для яких, згідно з 
даними про розсіяння повільних нейтронів [4], 
спостерігається їх розм'якшення до 0,5 mахqr  у 
зоні Брілюена при зниженні температури від кім-
натної до 46 К. У цьому випадку для них слід 
очікувати аномальної поведінки. Зокрема, ангар-
монійні взаємодії у гратці Nb3Sn відповідають за 
розм'якшення поперечних низькочастотих фоно-
нів з хвильовим вектором [110  ]qr  і поляризацією 

0]1[1 sr  за аналогією до відомої концепції роз-
м'ягчення деяких оптичних мод ("мод Кокрена" 
за термінологією [7]) у сегнетоелектриках типу 
порядок-непорядок. 

Для динаміки кристалічних граток головним 
є гармонійний доданок у розкладі потенціалу за 
степенями зміщень, а відповідні ангармонійні 
доданки – малими збуреннями. Проте у деякій 
області хвильових векторів qr  для конкретних 
структур (А-15, С-15, та ін.) величини квадратів 
частот ),(ω~ 2 jqr , обчислених у гармонійному на-
ближенні, можуть виявитися малими і тоді при 
цих  малі ангармонійні доданки будуть істот-
ними для динаміки їх кристалічних граток [7]. 

qr

Враховуючи вплив ангармонійності на зміну 
інтенсивностей рентгенівських інтерференцій, а 
також відповідальність її за анізотропію M- фак-
тора, навіть у випадку кубічних кристалів можна 
сподіватися, що розм'якшення акустичних фоно-
нів у Nb3Sn з [110  q ]r  буде позначатися не тільки 

на інтенсивностях відбивань типу (hh0), але й на 
відбиваннях (hk0), що спостерігалось у [5] екс-
периментально. Іншими словами, зменшення 
інтенсивностей відбивань (14 1 0) при пониженні 
температури від 60 К у Nb3Sn зумовлене аномаль-
ним зменшенням величини Θр внаслідок високої 
чутливості її до функції g(ω), саме на тій низько-
частотній ділянці де розм'якшення відповідних 
акустичних мод досить істотне. 

I, відн. од. 

(14 0 0)

(14 1 0) Оскільки на сьогодні не існує теорії темпе-
ратурної залежності M-фактора Дебая-Уолера, 
стосовно структур типу А3В проведемо оцінку 
деяких ангармонійних ефектів, використавши 
експериментальні дані роботи [5]. 

50 100 150 200 250 T, К

Температурна залежність інтенсивностей бре-
гівських відбивань згідно [6] визначається так: 
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ція Дебая, θ – кут дифракції, λ – довжина хвилі 
випромінювання. 

Приймаючи до уваги, що θр=θр(Т) не тільки 
внаслідок теплового розширення, але, головним 
чином, за рахунок фонон-фононних та електрон-
фононних взаємодій, запишемо умову екстремуму 
для (1), нехтуючи зміною sin2(θ/λ) з температу-
рою. Отримуємо: 
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де враховано, що ( )
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при )2/( πθ≥Т . Після підстановки dlnθр/dT=  
=–2γiβi [8], де γi –модифікований параметр Грю-
найзена, βi – коефіцієнт об'ємного теплового роз-
ширення, згідно (2) отримаємо співвідношення 
для визначення γi: 

3

2

β144

36)(θ
γ p

ii

ii
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T

TТ

⋅

−
= .              (3). 

Підставляючи у (3) значення θпр=248 К [4], 
βi=12·10-6К-1 [9], Ті=60 К і згідно рису.1, отрима-
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ємо γi=–182 як аномально високе від'ємне зна-
чення, що відрізняється майже на два порядки 
від звичайного значення γГ≈2. 

Фізичний зміст γi можна зрозуміти, виходячи 
з того, що величина параметра Грюнайзена, яка 
визначається рентген-дифрактометрично при 
Т<θp, виражається логарифмічною похідною від 
першого від'ємного моменту функції g(ω) [10] 
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У випадку Nb3Sn електрон-фононні взаємодії 
можна врахувати, зробивши заміну → 

, де  
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α2 – функція електрон-фононної взаємодії, що 
фігурує у теорії надпровідності і визначається 
за експериментальними даними з тунелювання 
у надпровідному стані, а величина , 
наприклад, використовується у модифікованій 
Мак-Міланом формулі теорії БКШ для темпера-
тури Тс [3]. 

>><< +1ω

Оцінена таким чином величина γi буде 
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i , 

що визначає зростання θр при підвищенні темпе-
ратури в області Т<Ті. Слід відмітити, що, отри-
мане з (3), значення γі=–182 у три рази більше 
за абсолютним значенням γ=–60, обчисленим у 
[4] із урахуванням елекрон-фононних взаємодій 
при Т=30 К для ізоструктурної з Nb3Sn надпро-
відної сполуки V3Si. 

Далі, інтегруючи співвідношення dlnθр/dT= 
=–2γіβі в межах від Т0=4,2 К до Т=298 К і, вважа-
ючи γі=–182 та β=16·10-6 К-1 (середне значення 
в межах 4÷298 К [9]) сталими, а θp=304 К при 
Т=298 К [5], отримаємо 

[ ] 6,53
)(βγ2exp

)К298(θ
К)2,4(θ

0

р
р =

−−
=

TTi
 К, 

що досить близько до величини θД=56 К, ви-
значеної в [2]. 

Отже, викладена напівфеноменологічна інтер-
претація аномальної температурної залежності 
рентгенівських інтерференцій у Nb3Sn є прийнят-
ною для пояснення аномально низького значення 
θД при Т=4,2 К. Останнє свідчить про те, що 
внаслідок гігантських ангармонізмів при T≤Tі у 
Nb3Sn практично відсутня область, в якій спра-
ведлива апроксимація функції розподілу частот  
g(ω) дебаївською параболою. Приймаючи до 
уваги той факт, що θр може розглядатися як міра 
жорсткості зв'язку у гратці, що коливається (f≈ 
≈  [1], температура Ті=60 К може бути інтер-
претована як температура максимальної динаміч-
ної стабільності Nb3Sn на відміну від Тт=43 К 
[3] – температури максимальної нестабільності 
за якої спостерігається мартенситне перетворення. 

)θ2
pm
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ВИКОРИСТАННЯ  ФУНКЦІЇ  ЛАМПЕРТА  ДЛЯ  АНАЛІЗУ 
ІНЖЕКЦІЙНИХ  СТРУМІВ  У  ШИРОКОЗОННИХ  МАТЕРІАЛАХ 

З використанням спеціальної LW-функції знайдено аналітичний розв'язок диференціального 
рівняння, що описує інжекційний струм у непровіднику. Знайдено аналітичну функцію спів-
відношення інжекційного та дифузійного струмів, останнім з яких у більшості розрахунків 
прийнято нехтувати. Показано, що дифузійний струм істотний лише у приконтактній області 
непровідника, яку можна не брати до уваги при розрахунках. 

Using specific LW-function, it was found the analytical solution of the differential equation, which 
descripts an injection current in non-conductor. The analytical fraction of injection and diffusion cur-
rents was found. It was shown that diffusion current is considerable only in a little space just near the 
contact. This space may be not taken into consideration in calculation. 

Широке використання діелектричних діодів, 
діелектричних антен та інше спонукають до 
подальших експериментальних та теоретичних 
досліджень електричних властивостей згаданих 
матеріалів. Відповідно до класифікації С. Грея 
[1] при описі електричних властивостей діелек-
триків останні коротко називатимемо непровід-
никами. В ідеальних непровідників власні носії 
заряду відсутні (такі речовини використовують 
для виготовлення ізоляторів), однак за допомогою 
спеціальних контактів (як правило, омічних) у 
непровідник можна інжектувати сторонні носії 
заряду. 

Аналіз вольт–амерної характеристики (ВАХ) 
резисторів із твердих ідеальних непровідників 
вперше провели 1940 р. Н.Ф. Мотт та З.В. Герні 
[2]. Вони отримали квадратичний закон ВАХ 

20
3

9
8

j
L
εε µ

= U

z

,                        (1) 

де j – густина струму, U – напруга на резисторі, 
L – його довжина, µ – рухливість носіїв, ε – діе-
лектрична проникність середовища, ε0 – елек-
трична стала. 

У реальних непровідників наявні власні носії 
заряду. Аналіз ВАХ резисторів із таких матеріа-
лів здійснили М. Ламперт і П. Марк [2]. Зіткну-
вшись із математичними труднощами, вони 
змогли отримати результат лише наближеними 
методами. У даній роботі показано, що з вико-
ристанням нульової гілки LW-функції Ламперта 
[3], такої, що є розв'язком y(z) рівняння 

exp( )y y⋅ = ,                      (2) 
можна провести детальний аналіз ВАХ- аналі-
тичними методами. 

ВАХ резистора з безпасткового непровід-
ника із рівноважними носіями при монопо-
лярній інжекції 

Розглянемо розміщений між паралельними 
омічними контактами непровідник, у якому на-
явні рівноважні носії з концентрацією n0. Якщо 
n – концентрація всіх носіїв, то в одномірному 
випадку електростатичну теорему Гауса запи-
шемо так: 

0
dE ne n e
dx

εε = − 0 ,                    (3) 

де E – напруженість електричного поля, а x – 
вісь, направлена вздовж резистора. Без ураху-
вання дифузії носіїв густина струму буде: 

j en E= µ .                          (4) 
Враховуючи (4), перетворимо рівняння (3) до 
вигляду: 

0

0
1

enjEdE E dx
j

 µ
= − εε µ  

.            (5) 

Розділивши змінні у (5), інтегруванням части-
нами отримаємо: 

( )

2
0 0

2
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0

1 ln 1

const .

en enj E E
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 µ µ − − − = 
 µ  
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εε µ

    (6) 
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Рис. 1. Хід функції Ламперта 

Сталу інтегрування визначимо з граничної умови 
E(0)=0, що характеризує резервуарний тип кон-
такту. Враховуючи також безумовне виконання 
умови 

0en E jµ ≤ ,                           (7) 
доходимо висновку, що аргумент логарифму в 
(6) завжди додатний, тому можна відмовитись 
від запису його модуля. Отже, зв'язок між на-
пруженістю E та відстанню x набуде вигляду: 

0 0

0 0
ln 1

en en xjE E
en j

 µ
+ − = − µ ε  ε

.      (8) 

Аналітичний розв'язок (8) запишемо через фун-
кцію Ламперта: 

2 2
0

0
( ) 1 exp 1 e njE x LW x

en j

   µ= + − − −  µ  
.  (9) 

0


εε 



0  

Графік функції ( )( )exp 1LW yξ = − − −  наведено 
на рис. 1. Знаючи залежність E(x), за формулою 
(4) легко обчислити розподіл концентрації n носіїв 
вздовж зразка. 

Інтегруючи E(x) за x знаходимо явний вираз 
для розподілу напруги U уздовж осі x. При x=L 
він матиме вигляд: 
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3
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2
2

0

0
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exp 1 1

L jjLU L E x dx
en en

en L
LW

j

εε µ
= = −

µ µ

   µ   × − − − +
   εε µ   

∫ ×

.    (10) 

Із (10) видно, що напруга U на резисторі ви-
значається сумою двох складових, обчислених 
відносно лінійного та нелінійного законів. Асимп-
тотика ВАХ такого резистора простежується із 
(10). Так, при малих густинах струму: 

0

LU U j
n eΛ≈ =

µ
.                   (11) 

При великих густинах струму напруга на резис-
торі буде алгебричною сумою напруги UM на 
резисторі з ідеального непровідника (закон Мотта-
Герні) і деякої постійної U0: 

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0
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23 02
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9 3M

n eLjU U U L≈ + = −
εε µ εε

,     (12) -0,4

-0,6 де 
2

0
0

03
en LU = −
εε

.                      (13) 
-0,8

ξ -1,0
Формула (10) отримана без урахування дифузій-
них струмів. Зважаючи на зв'язки (4) і (9), можна 
обчислити просторовий розподіл концентрації 
n носіїв, а звідси і густину дифузійного струму: 

Degraddiffj n= − .                (14) 

Тут D – коефіцієнт дифузії, який за формулою 
De kT= µ ,                     (15) 

можна пов'язати з рухливістю µ, абсолютною 
температурою T зразка і сталою Больцмана k. 
Провівши перетворення в (14), отримаємо залеж-
ність 

02diff
kTj jj e

EeE


=  µεε
.        (16) n 

− 

На рис. 2 наведено хід jdiff/j від x для зразка з 
непровідника при L=1 см, n0=1,3·1013 м–3 та ε=21, 
характер якого практично не залежить від j. Такий 
зразок використовувався для порівняння експе-
риментально отриманих ВАХ та співвідношення 
(10). Видно, що для L>2мм jdiff значне лише біля 
резервуарного контакту і в практичних випадках 
дифузійним струмом можна нехтувати. Для тон-
ких зразків (L<1мм) дифузійний струм необхідно 
враховувати на початкових стадіях аналізу ВАХ. 

jdiff/j

0,3

0,2

0,1

0

Рис. 2. Частка дифузійного струму вздовж зразка 
 

0,002 0,004 0,006 0,008 x
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 Використання функції Ламперта для аналізу інжекційних струмів у широкозонних матеріалах 

Рис. 3. ВАХ у подвійному логарифмічному масш-
табі та апроксимаційні криві 

Основні результати та висновки 
У роботі [2] показано, що величина терму 

2
0

0

en L
εε

 має важливе значення для обчислення 

концентрації неглибоких пасток у реальних не-
провідників, глибини їх залягання тощо. Там 
його значення пропонують знаходити за напругою 
Ux перетину апроксимаційних прямих на графіку 
ВАХ, побудованому в подвійному логарифміч-
ному масштабі, при малих і великих струмах. 
Ці графіки для резистора, з названого вище не-
провідника, наведено на рис. 2. На нашу думку, 
помилка такого підходу полягає в тому, що при 
великих струмах апроксимаційною кривою виби-
рається закон (1), а не (12), а це призводить до 
виникнення значної похибки, адже за розрахунка-
ми, наведеними у [2], напруга Ux дорівнює 8/3U0. 
Крім того, особливість такого підходу вимагає 
виконання детальних вимірювань ВАХ при малих 
(U<<Ux) напругах, де значний вплив на результат 
вносять поверхневі та інші паразитні струми. 

Із аналізу формули (12) ми пропонуємо ап-
роксимувати ділянку ВАХ при великих струмах 
параболою і за точкою екстремуму знаходити 
напругу U0. Результат такої процедури наведено 
на рис. 3. Запропонований підхід значно підви-
щує точність перерахунку отриманих результатів 
у характеристики досліджуваного матеріалу. 

 j, А/м2 10-6 

j, А/м210-7

5⋅10-7 

8⋅10-8

6⋅10-8

10-7 

4⋅10-8

2⋅10-8

10-8 

BU0 –0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0UХ B0,4 0,7 2,0 4,0
непровідник із власними носіями зарядунепровідник із власними носіями заряду

ідеальний непровідник ідеальний непровідник, зміщений на U0 

ВАХ власних носіїв ВАХ власних носіїв 
Рис. 4. ВАХ у лінійному масштабі та апроксима-
ційна крива 
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ГІДРОДИНАМІЧНА  ІНТЕРПРЕТАЦІЯ  
РІВНЯННЯ  ФОККЕРА – ПЛАНКА 

Використовуючи перетворення Фур'є, одержано рівняння, яким задовольняють швидкості і 
напруги, отримані шляхом усереднення розв'язків рівняння Фоккера-Планка. Ці рівняння ін-
терпретуються як рівняння руху в'язкої стисливої рідини. 

We established by means of Fourier transformation equations, which are satisfied by velocities and 
stresses, derived by averaging of solutions of Fokker-Planck equations. These equations are inter-
preted as motion equations of viscous compressible fluid. 

Рівняння Фоккера-Планка останнім часом 
стало об'єктом численних досліджень [1-5]. Його 
актуальність пояснюється корисністю як засобу 
моделювання у різних галузях. Водночас висока 
розмірність задачі утруднює розв'язання рівнян-
ня. 

Мета даного дослідження – виведення рів-
нянь, яким задовольняють локальні середні швид-
кості й напруги для рівнянь Фоккера-Планка. 

Рівняння Фоккера-Планка має такий вигляд: 

( ) nknvF
vx

n
v

t
n

vkk
kk

k ∆=α−
∂
∂

+
∂
∂

+
∂
∂

)( .   (1) 

Тут і надалі використовується угода про підсу-
мування за повторюваним індексом, який пробі-
гає значення 1, 2, 3. Рівняння описує еволюцію 
густини середовища під дією поля зовнішніх сил 
Fk і дифузії в просторі швидкостей. Густина n 
залежить від просторових координат xk та швид-
костей vk.Рівняння (1) – зручна теоретична схема, 
яка дозволяє розглядати ізотермічні процеси на 
субмакроскопічному рівні, не деталізуючи ме-
ханізму взаємодії часточок.  

Коефіцієнт α є відношенням сили до швидко-
сті руху, тобто – величиною, оберненою до рух-
ливості частинок. Величина k – коефіцієнт 
дифузії у просторі швидкостей. 

Розглянемо ситуацію, коли зовнішні сили мож-
на знехтувати. Тоді 
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∂
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  (2) 

Будемо шукати розв'язок рівняння (2) у необ-
меженому просторі 

., +∞<<∞−+∞<<∞− ii vx             (3) 

Скористаємося методом перетворення Фур'є 
для швидкостей vi. Позначимо 

.)exp(
)2(

1
3 zyxkk dvdvdvqvinM −

π
= ∫∫∫   (4) 

Помножимо рівняння (2) на exp(  і про-
інтегруемо по простору швидкостей. Одержимо 

)kk qvi−
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   (5) 

Піддамо рівняння (5) диференціюванню за qj, 
після чого виконаємо підстановку qj=0. В резуль-
таті одержимо співвідношення між похідними 
різного порядку від M по qj в нулі. Ці похідні, як 
відомо, виражаються через моменти густини роз-
поділу швидкості у даній точці простору. Момен-
ти нульового, першого і другого порядків вира-
жаються через густину в точці, середні швидкості 
і напруги. Співвідношення між ними інтерпре-
туються як рівняння нерозривності, рівняння руху 
і визначні співвідношення суцільного середо-
вища. 

Згідно з (4), маємо 

,
)2()2(

1
|

330
π

ρ
=

π
= ∫∫∫= zyxq dvdvdvnM   (6) 

де ),,,( zyxtρ  – густина. 
Диференціюємо (4) за qk. Припустимо, що 

qi=0. Тоді одержимо 
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     (7) 

де uk – середня швидкість. 
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Гідродинамічна інтерпретація рівняння Фоккера–Планка 

Підставимо (6)-(7) у (5) і одержимо 
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                   (8) 

Це – рівняння нерозривності. Позначимо 
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де Sij – матриця других моментів локального 
розподілу швидкостей. 

Подамо швидкість vk у вигляді суми серед-
ньої швидкості uk і флуктуації швидкості wk: 

.kkk wuv +=                       (10) 
Підставимо (10) у (9) і одержимо 

.ρ zyxjijiij dvdvdvnwwuuS ∫∫∫+=   (11) 
Другий момент флуктуацій швидкості вира-

жається через напруги  
.σ ijzyxji dvdvdvnww −=∫∫∫      (12) 

Диференціюємо (5) за qj. Вважаючи, що qk=0, і 
скориставшись (9), (11), (12), одержимо 
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Це – рівняння руху суцільного середовища. Ви-
ключимо  з (13) і рівняння нерозривності 
(8). Одержимо другу форму рівняння руху 
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Система рівнянь нерозривності і руху не зам-
кнута. Щоб замкнути її, треба одержати вираз 
для напруг через густину, середні швидкості та 
їх похідні по просторових координатах – визнач-
не співвідношення. 

Для цього диференціюємо (4) за qj і qk та 
припустимо, що qi=0. Матимемо 

,2 MkM
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M
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∂
   (15) 

де – похідні від M по відповідним q...ijM i в нулі, 
δjk – символ Кронекера. 

У рівняння (15) входить момент третього по-
рядку. Якщо локальна густина розподілу швид-
костей має форму нормального розподілу (розпо-
діл Максвела для швидкостей), то зображення 
Фур'є цього розподілу має також нормальну фор-
му 

( )CqBqqAM kkjiij ++= 2
1exp .     (16) 

Для обгрунтування (16) зішлемося на одер-
жаний у [6] точний вираз для фундаментального 
розв'язку рівняння Фоккера – Планка (1), для 
нього виконується (16). Крім того, з фізичних 
міркувань очевидно, що зі збігом досить вели-
кого відрізка часу і для будь-яких початкових 
умов, які відрізняються від нуля в обмеженій 
області, розв'язок асимптотично прямує до фун-
даментального з тими ж центром мас і початко-
вими швидкостями. 

Якщо (16) виконується, то шляхом несклад-
них перетворень одержимо 

( ) ( ) .exp CBBBBABABA

M
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Підставивши (17) в (15), матимемо: 
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Для стаціонарного розв'язку, коли всі швид-
кості і їх похідні по часу дорівнюють нулю, на-
пруги зводяться до гідростатичного тиску 

.ρδ
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−=σ jkjk
k  

Для загального випадку скористаємося ліне-
аризацією 
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Утримуючи у (18) лише члени першого по-
рядку, одержимо 
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При виведенні (20) ми використали той факт, 

що група доданків 
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обертається на нуль внаслідок рівняння нероз-
ривності (8). 

Рівняння (20) – це звичайне диференціальне 
рівняння з постійними коефіцієнтами і змінною 
правою частиною. Якщо права частина рівняння 
змінюється досить повільно, то розв'язок дифе-
ренціального рівняння експоненційно прямує до  

.
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Об'єднавши (19) і (21), одержимо шукане ви-
значальне співвідношення 
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Це – визначальне співвідношення для стисливої 
в'язкої рідини. При цьому співвідношення між 
густиною і гідростатичним тиском (рівняння 
стану) має вигляд: 

,ρ
α

=
k

p                            (23) 

тобто збігається з рівнянням ізотерми ідеально-
го газу. Це природно, бо середовище, поведінка 
якого описується рівнянням Фоккера – Планка, 
знаходиться у тепловій рівновазі з нерухомим 
середовищем. 

Кінематична в'язкість середовища – 

.
2α

=ν
k                            (24) 

Одержані співвідношення можна проілюст-
рувати на прикладі фундаментального розв'язку 
рівняння Фоккера-Планка [6]. В цьому випадку 
маємо: 
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x0i – початкові координати у просторі, v0i – по-
чаткові координати у просторі швидкостей. 

Виконавши диференціювання та підстановки, 
одержуємо 
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Легко переконатися, що для густини, серед-
ньої швидкості і напруг, визначених рівностями 
(28)-(30), рівняння (8), (13), (14) і (18) викону-
ються тотожно. Останнє рівняння виконується 
точно внаслідок того, що, як було вказано ви-
ще, вираз (25) має нормальну форму (16). 

Рівняння (22) виконується наближено. Знай-
демо відносну похибку цього наближення. Зро-
бити це нескладно, бо в правій і лівій частинах 
(22) ми маємо сферичні тензори. Тому для оцін-
ки відносної похибки можна використати від-
ношення модуля різниці правої та лівої частин 
(22) до модуля точного значення тензора напруг 
(ліва частина (22)). 

Відносна похибка дорівнює 
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Отже, при αt→∞ відносна похибка є 
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Висновки 
Отримані рівняння руху суцільного середови-

ща, яким задовольняють локальні середні швид-
кості і напруги для розв'язків рівняння Фоккера-
Планка. Ці рівняння є рівняннями ізотермічного 
руху в'язкої стисливої рідини. 

Отримано співвідношення між кінематичною 
в'язкістю і параметрами вихідного рівняння. 

Отримані у роботі залежності проілюстровано 
на прикладі фундаментального розв'язку рівняння 
Фоккера – Планка, одержаного раніше в робо-
ті [6]. 
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ТЕРМОРЕЗИСТОРНИЙ  ІНДИКАТОР  ПОТОКУ  ВОДИ 

Досліджено можливість використання терморезисторів для побудови електронного індика-
тора протоку води у системах охолодження дифузійних насосів установок ВУП-4. 

It is researched the possibility of utilization of the thermistors for construction of the electron de-
tector of the stream of water in the cooling systems of the diffusive pumps of plants ВУП-4. 

У промислових і наукових установках з водя-
ним охолодженням є пристрої, які контролюють 
величину її потоку. Основна функція цих при-
строїв – видача певного електричного сигналу 
при зменшенні потоку охолоджуючої рідини 
відносно певного значення. Фактично такі при-
строї вимірюють механічні величини: швидкість 
або тиск, пов'язані з кількістю рідини, яка прой-
шла через поперечний переріз труби системи охо-
лодження. Такі перетворювачі виготовляються на 
основі механічних пристроїв: турбіни, датчиків 
тиску. Зокрема, на установці ВУП-4 для конт-
ролю режиму охолодження дифузійного насосу 
датчиком є гідрореле тиску води у системі охо-
лодження. Гідрореле, як правило, розміщується 
після дифузійного насосу. Забивання зливних 
патрубків після нього не дає можливості протоку 
води за нормального тиску у системі охолодження, 
який ним і фіксується. Отже, цей пристрій є дат-
чиком присутності води в системі охолодження і 
не завжди контролером величини достатньої 
циркуляції води, крім того осадження розчинених 
у воді речовин на стінки пружної мембрани 
частіше приводить до її фіксації у положенні 
нормального тиску у системі охолодження. Для 
забезпечення оптимального теплового режиму 
дифузійного насосу потрібно, щоб водопровідна 
система забезпечувала проходження через сорочку 
охолодження не менше 1–1,2 л води за хвилину. 

Виходячи з вищесказаного, пропонується 
розроблений терморезисторний електронний 
індикатор протоку води, який не має вказаних 
недоліків механічного гідрореле. Застосування 
терморезисторів пов'язано з необхідністю виді-
лення значної потужності на термоанемометрі 
[1] – для нашого випадку приблизно 250–300 мВт. 
Він контролює потік води у системі охолодження 
і видає позитивний сигнал напруги при наявності 

протоку води. Якщо протоку води не має, інди-
катор видає на виході від'ємний сигнал напруги. 
Первинний перетворювач індикатора має най-
більшу чутливість при витратах до 3 л/хв. 

Конструкція пристрою 
Розроблений нами індикатор розрахований 

на роботу у системі охолодження дифузійного 
насоса установки ВУП-4. Тому конструктивні 
особливості поста були враховані при проекту-
ванні датчика, адже він встановлювався у поса-
дочне місце замість гідрореле. Основа датчика – 
водопровід із металевої тонкостінної трубки 
(рис.1), зовнішній діаметр якої D=12 мм, що за-
безпечує його підключення до охолоджуючої 
системи дифузійного насосу. 

 

K1 K2 K3 

VD d
A B 

Рис. 1. Конструкція датчика потоку: А –термометр, 
В – термоанемометр. V –напрям потоку води 

Конструкція датчика розрахована для забезпе-
чення ламінарного потоку води в області розмі-
щення терморезисторів (позиції А, В рис.1). Для 
забезпечування ламінарного потоку води необ-
хідно, щоб прямолінійні ділянки руху води K1 і 
K3 задовольняли співвідношенням [2]: 

K1/d ≥ 5, 
K3/d ≥ 2. 

Виходячи з розміру внутрішнього діаметра 
трубки d=9 мм, довжина ділянок труб K1=45 мм, 
K3=18 мм. Оскільки один із терморезисторів пра-
цює у режимі термометра (А) а інший – в режимі 
термоанемометра (В), то для виключення взаємо-
впливу терморезистори рознесені між собою на 
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Рис. 2. Електрична схема датчика потоку. R1=200 Ом, R3=7,3 кОм, R5=207 Ом, R6=R7=11 кОм, R8=330 кОм , 
R9=1,1 кОм, R10=16 кОм, C1=C2=0,12 мкФ, DА1 – ТL072, DА2 – LM337 

відстані K2=10 мм, при цьому потік води спочатку 
омиває термометр, а потім термоанемометр. Для 
поліпшення відбору тепла, електронні компонен-
ти розміщені на вісі водопроводу, де швидкість 
води максимальна. 

Терморезистори зафіксовані на зрізі припаяної 
до водопроводу трубочки діаметром 4 мм і дов-
жиною 15 мм, через яку проведена пара дротів 
від терморезисторів, за допомогою суміші ебоні-
тової смоли і порошку Аl2O3. Дана суміш також 
наноситься тонким шаром (0,1–0,3мм) на корпус 
терморизистора для його захисту від мікрочас-
тинок, присутніх у воді. 

Електрична схема індикатора (рис.2) побу-
дована на основі вимірювального електричного 
моста. У плече моста включені два терморезисто-
ри, один із яких працює у режимі термометра R4 і 
розміщений у посадочному місці А, а інший – у 
режимі термоанемометра R2, розміщений у по-
садочному місці В (рис.1). 

Для датчиків використані терморезистори 
КМТ-17В з номінальним опором 1 кОм при 
t=20°С. Електрична схема індикатора (рис.2) 
розраховувалася з урахуванням постійних на-
пруг, які можна отримати для її живлення від 
установки ВУП-4. 

На DA2 зібрано пристрій стабілізації напруги 
величиною 20 В на стабілітроні LM337. Для під-
няття рівня сигналу на R2 і R4 відносно вузла М 
стабілізується від'ємне значення напруги. Підси-
лювач постійного струму DА1 на операційному 
підсилювачі TL072 з коефіцієнтом підсилення 31 
забезпечує підняття рівня сигналу термометра 
R4 до порядку сигналу з термоанеометра R2. Тоді 
величина вихідного сигналу Uвих залежить від 

величини протоку води у системі охолодження 
дифузійного насосу вакуумного поста ВУП-4. 

Схема вимірювання R1–R5 розрахована із 
врахуванням того, що спад напруги на термоане-
ометрі R2 при температурі води +1°С не переви-
щує 18 В. Для моделювання режимів роботи і 
розрахунку схеми брались початкові темпера-
турні умови навколишнього середовища (води) 
20°С. Отже, при R1=200 Ом на термоанемометрі 
R2 буде виділятись потужність ≈268 мВт, до-
статня для реєстрації потоку води з витратою 
Q≈1 л/хв. Спад напруги на R4 дорівнює 0,56 В, 
що забезпечує струм через R4 0,56 мА, який не 
приводить до його розігріву. 

Для забезпечення приблизної пропорційної 
зміни рівнів напруг на R2 і R4 відносно вузла М, 
при зміні температури проточної води, резистори 
R3, R5 розраховувались, виходячи із таких умов: 
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При проведенні випробувань напруги інди-
катора, що визначали режими роботи датчиків 
R2, R4, знімались за допомогою цифрового вольт-
метра у вузлах Н і L відносно М. 

Результати вимірів і їх обговорення 
Індикатор потоку при роботі дифузійного на-

сосу може працювати в одному із трьох режимів: 
1) у системі охолодження немає води; 
2) немає протоку води; 
3) необхідний потік води ≈1,1 л/хв та підвищення 
її температури при прогріванні дифузійного на-
сосу.  
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 Терморезисторний індикатор потоку води 

Тому випробовування індикатора були про-
ведені з урахуванням цих умов. 

Мета проведення вимірів на повітрі – пере-
вірка працездатності датчика при відсутності 
води у системі охолодження. Дані виміри пока-
зують, що зміна напруги на терморезисторі R2 
(точка Н) від 16,2 В (момент включення) до зна-
чення 11,3 В (режим теплової рівноваги термо-
анемометра) відбувається за 28 с. На виході під-
силювача (точка L) величина напруги постійно 
дорівнювала 15,17 В. Час встановлення Uвих=0 В 
дорівнює 6 с. Виміри проводились при темпе-
ратурі повітря 17°С. Резистор R2 при цьому не 
втрачав працездатність. 

Виміри без протоку води проводились при 
температурі води 15°С. Зміна напруги у точці Н 
з моменту включення від 16,86 В до величини 
14,17 В (момент теплової рівноваги) відбувалась 
за час 39 с. При зміні величини напруги у точці 
L від 15,39 В до 15,29 В (встановлення Uвих=0 В) 
відбувалось за 14 с. Зміна величини напруги у 
точці L пояснюється прогрівом води довколо 
термоанеометра. 

Аналіз графіків показує, що індикатор най-
більш чутливий при потоці води у межах 0,33÷3 
л/хв (рис.3а). В цьому випадку діапазон зміни 
напруги у вузлі Н є 16,52–6,9 В. Як показує досвід 
експлуатації дифузійних насосів при потоці води 
1,1–1,2 л/хв, підняття температури води після 
проходження системи охолодження складає 4–5 
градусів відносно її величини на вході системи 
охолодження. На рис.3б показано, що існує до-
статня величина різниці потенціалів Uвих у всьому 
діапазоні робочих температур охолоджувача ди-
фузійного насосу. Після відключення води по-
ниження напруги на R2 і отримання Uвих нега-
тивного значення досягається  протягом 10 с. 

Отже, в усіх трьох випадках умов роботи, 
індикатор видає необхідну величину і поляр-
ність напруги Uвих. Ця напруга може бути ви-
користана для аналогової або цифрової обробки, 
з метою керування режимом роботи дифузійно-
го насосу. 

 
 

0 2 4 6 8 10 12

16

17

L

H
U, B

Q, л/хв

а

14 15 16 17 18 19

15,0

15,5

16,0

16,5

   

L

H

U,B

t,0C

б 

 
Рис. 3. Залежність значень напруг у вузлах Н та L 
індикатора від величини протоку води, при постій-
ній температурі проточної води t=14°C (а), темпе-
ратури проточної води при постійному потоці води 
Q=1,2 л/хв (б) 
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ВИМІРЮВАЛЬНИЙ  ПІДСИЛЮВАЧ  ПОСТІНОГО  СТРУМУ 

Проведено оптимізацію параметрів інструментального підсилювача постійного струму, що 
дало змогу забезпечити високу стабільність основних параметрів. Коефіцієнт підсилення скла-
дає 247. Даний підсилювач використовувався в дилатометричних і калориметричних дослі-
дженнях. 

The optimization of the parameters tool amplifier of a direct current is conducted, that has enabled 
to ensure high stability of main parameters. The amplification factor makes 247. The given amplifier 
was used in dilatometric and calorimetric researches. 

Вимірювальні підсилювачі, які також нази-
вають диференційними потенціометричними 
підсилювачами, дуже часто застосовують в при-
строях перетворення потенціалів, які посту-
пають як від заземлених, так і від не заземле-
них джерел сигналів, в напругу на низькоом-
ному заземленому навантаженні [1]. 

Схема вимірювального інструментального 
підсилювача зображена на рис.1. Операційні 
підсилювачі DA1, DA2 ввімкнені як неінвертуючі, 
а підсилювач DA3 ввімкнений за диференційною 
схемою з помноженням різниці сигналів, відпо-

відно UC.DA1 і UC.DA2. Отже, вхідний каскад вимі-
рювального підсилювача – це поєднання двох 
операційних підсилювачів, які забезпечують 
високий диференційний коефіцієнт підсилення, і 
одночасно – одиничний коефіцієнт підсилення 
синфазних сигналів. На виході диференційного 
підсилювача DA1 і DA2 забезпечується проміжний 
сигнал із суттєво зменшеною синфазною скла-
довою, який використовується для збудження 
схеми звичайного диференційного підсилювача, 
виконаного на операційному підсилювачі DA3. 

 
Рис. 1. Принципова схема вимірювального підсилювача 
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 Вимірювальний підсилювач постіного струму 

Досить часто DA3 вмикають з одиничним 
коефіцієнтом підсилення. При цьому він виконує 
подвійну задачу: по-перше – отримання одно-
полярного вихідного сигналу, по-друге – при-
гнічення залишкового синфазного сигналу [2]. 
В цій схемі відкидається категорична вимога, 
щоб вихідний операційний підсилювач мав мак-
симально можливий коефіцієнт від'ємного зво-
ротного зв'язку. Крім того не потрібно прецизійно 
узгоджувати опор резисторів. 

Коефіцієнт підсилення вимірювального під-
силювача визначається за формулою: 
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Операційний підсилювач DA4 виконує роль 
від'ємного опору, що поліпшує температурну 
стабільність вимірювального підсилювача. 

Виміряна нами амплітудна характеристика 
вимірювального підсилювача при різних темпера-
турах зображена на рис. 2, амплітудно- частотна 
характеристика підсилювача – на рис. 3. 
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Рис. 2. Амлітудна характеристика вимірювального підсилювача 

 
Рис. 3. Амплітудно-частотна характеристика вимірюваьного підсилювача 
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У процесі експлуатації можливе нерівномірне 
зменшення напруги живлення і, як наслідок, пере-
кіс у двополярному живленні. Тому були про-
ведені випробування вимірювального підсилю-
вача на стійкість до впливів такого роду. Тобто 
залишаючи напругу живлення одного знака, іншу 

зменшували до нуля, вимірюючи напругу на 
виході при відсутності вхідного сигналу. 

Іншим досліджуваним параметром була тем-
пературна залежність зміни вихідної напруги при 
різних напругах живлення. Результати вимірювань 
зведені до входу і зображені на рис. 4. 
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Рис. 4. Дрейф нуля, спричинений перекосами напруги живлення 

Отже, представлений вимірювальний підси-
лювач має лінійну амплітудно-частотну харак-
теристику в діапазоні частот до 10 МГц. Цей 
підсилювач використовувався для підсилення 
сигналу термопари в ємнісному дилатометрі та 
при калориметричних дослідженнях. 
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