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ЕНЕРГІЯ  ОДНОВАЛЕНТНОГО  ТА  ДВОВАЛЕНТНОГО  ДОНОРА 
У СФЕРИЧНІЙ  КВАНТОВІЙ  ТОЧЦІ 

Для сферичних наногетероструктур Si/SiO2 та GaAs/AlAs у наближенні ефективної маси ва-
ріаційним способом обчислено енергію електронів одновалентної та двовалентної домішок як 
функцію радіуса квантової точки у випадку скінченної й нескінченної ям. Одержані результати 
порівняно з точними й показано, що вибрана варіаційна функція дає незначну похибку в обчис-
леннях. Показано, що при великих радіусах нанокристалів енергія прямує до значень, які від-
повідають значенням водневоподібної й гелієподібної домішки в об'ємному кристалі Si чи GaAs 
відповідно. При великих радіусах квантової точки основний енергетичний рівень двовалентно-
го донора розташований нижче від одновалентного, а зменшення радіуса квантової точки веде до 
зростання енергії, яка для двовалентного донора зростає швидше, ніж для одновалентного. Ви-
значено середні та найбільш ймовірні відстані електрона, які показали, що електрон із більшою 
ймовірністю знаходиться у квантовій точці. 

For spherical nanoheterostructures of Si/SiO2 and GaAs/AlAs in approaching of effective mass is 
calculated the energy of electrons of univalent and bivalent impurity as a function of the quantum dot 
radius by the variation method in the case of the finite and infinite wells. Receiving results were com-
pared with exact results and showed, that the selected variation function gives a small error in the calcu-
lations. It is shown, that at the large radiuses of nanocrystals energy follows to the values which accord 
to the value of hydrogenic and heliumlike impurity in the by volume crystal of Si or GaAs accordingly. It 
is the got, that at large radiuses of the quantum dot the ground energy level of bivalent donor is subja-
cent from univalent, and reduction of the quantum dot radius conduces energies to growth, which for 
the bivalent donor grows quick, than for univalent. Middle and most credible distances of electron, 
which showed that an electron with greater probability was in quantum dot, are certain. 

Вступ 
Упродовж останніх 20 років домішкові стани 

в різних обмежених системах, таких як квантові 
ями (КЯ), квантові нитки (КН) і квантові точки 
(КТ), є предметом інтенсивних досліджень у фун-
даментальних і прикладних роботах. Більшість 
наукових досліджень квантових наногетеросис-
тем базується на побудові моделей із використан-
ням макроскопічних величин, таких як ефективні 
маси, діелектричні проникності, для опису влас-
тивостей квазічастинок у низькорозмірних струк-
турах. Це накладає певні обмеження при дослі-
дженні наногетероструктур, однак реальні струк-
тури, що отримуються в більшості випадків, ма-
ють такі розміри, за яких можна користуватися 
макроскопічними величинами. 

Значна частина дослідників [1-10] моделює 
взаємодію електрона з іоном домішки у вигляді 
кулонівської потенціальної енергії взаємодії за-
рядів в однорідному середовищі з діелектричною 

проникністю ε. Для врахування потенціальної 
енергії донора на досить малих відстанях вико-
ристовувався короткодіючий екранований по-
тенціал [11]. У працях [12;13] досліджувалися 
домішки з використанням потенціалу нульового 
радіуса потужністю γ=2π/α, де α – параметр, що 
визначається енергією зв'язку електронного лока-
лізованого стану на тому ж домішковому центрі 
в масивному напівпровіднику. 

Праця [1] була однією з перших про зв'язані 
енергії водневоподібної домішки в нескінченній 
потенціальній ямі. З використанням методу ефек-
тивної маси варіаційним способом було обчис-
лено енергію основного стану та енергію зв'язку 
донора й акцептора як функцію товщини плівки 
й координати домішки. Варіаційні хвильові функ-
ції вибирались на основі хвильових функцій час-
тинки в потенціальній ямі з урахуванням варіа-
ційного множника, що відповідає за домішку. 

Властивості домішок у КТ описані у працях 
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[5-10], де, як і в більшості, використовувався 
метод ефективної маси для конкретних обчис-
лень. На відміну від водневоподібних домішок 
у КЯ і КН, одновалентна домішка у сферичній 
КТ має точні розв'язки рівняння Шредінгера 
(РШ) з кулонівською потенціальною взаємодією 
між частинками. Автори [6-7] одержали точні 
розв'язки РШ для цієї системи. Потенціал, вна-
слідок існування розриву на краю енергетичної 
зони на поверхнях, задавався у вигляді прямокут-
ної сферичної потенціальної ями. Розрахунок 
показує, що значення квантових рівнів електрона 
у сферичній КТ із ямою скінченної висоти від-
різняються від відповідних рівнів при нескінчен-
ній ямі. Відмінність зростає, якщо розміри КТ 
зменшуються. Структура квантових рівнів донора 
аналогічна рівням електрона, який обмежений у 
сферичній КТ, якщо потенціал ями сильніший 
від потенціалу, який створює донор. 

Ґрунтуючись на точно отриманих розв'язках, 
квантові рівні й енергії донора, розташованого не 
в центрі сферичної КТ, отримано з використан-
ням варіаційного методу [9]. Одержано резуль-
тати для основних і збуджених станів для донора 
у сферичній КТ, який розташований всередині 
або ззовні КТ. Результати демонструють розщеп-
лення та зміну порядку квантових рівнів у залеж-
ності від радіуса КТ, розташування донора й ви-
соти ями. Ще однією особливістю енергетичного 
спектра є перетин деяких енергетичних рівнів. 
Це означає, що простий кулонівський центр на 
певних відстанях від центру КТ може змінювати 
одноелектронний спектр КТ при її сталих роз-
мірах. Причиною розщеплення є порушення 
симетрії системи, а зміна порядку рівнів виникає 
внаслідок порушення симетрії й конкурування 
кулонівської взаємодії й просторового обмеження. 

Також залежність енергії системи від розта-
шування домішки розглядалась у праці [12]. По-
казано, що енергії оптичних переходів залежать 
від розмірів КТ і розташування домішкового 
центру. Змінюючи розміри КТ і розташування 
домішки, можна налаштувати гетеросистему на 
ту чи іншу довжину хвилі випромінювання. 

Тонка структура енергетичних рівнів водне-
воподібної домішки, що розташована в центрі 
сферичної квантової точки, обчислена в праці 
[10], використовуючи простий точний розв'язок 
для донора у сферичній КТ. Математично пока-
зано, що не існує радіусів КТ, за яких не можна 
знайти енергію зв'язаного стану домішки. Тонка 
енергетична структура домішки визначена тео-
рією збурень. Поправки обчислено для доданків, 

що виражають спін-орбітальну взаємодію, по-
правку для релятивістської кінетичної енергії й 
доданка Дарвіна. 

У працях [6; 7; 10; 14] одержано точні розв'яз-
ки РШ для водневоподібної домішки у сферич-
ній КТ, однак мало уваги приділено визначенню 
просторового розташування електрона в систе-
мі й обчисленню характерних відстаней. 

У всіх перерахованих працях основна увага 
була приділена дослідженню одновалентної 
домішки. Однак у багатьох випадках домішки у 
КТ мають валентність, більшу за одиницю. Тому 
для подальших досліджень домішкових станів 
теоретичне вивчення залежності енергетичних 
рівнів двовалентного донора, як найпростішого 
з багатовалентних, від розмірів КТ буде корисним 
для інтерпретації експериментальних даних. 

Мета даної роботи – визначення енергії ос-
новних станів одновалентних і двовалентних до-
норів у квантовій точці сферичної форми, а також 
обчислення середніх і найбільш імовірних відста-
ней електрона. Конкретні обчислення проведено 
для наногетеросистем Si/SiO2 та GaAs/AlAs. 

Постановка задачі та її розв'язок 
Нехай у центрі сферичної квантової точки 

радіусом a знаходиться одновалентна домішка. 
Гамільтоніан такої системи в наближенні ефек-
тивної маси матиме вигляд 

( )

2 2 2

0* ( )
2

1 ( )Ze Ze
U r

r r
r

m r
= − − = −

ε ε
∇ ∇ +H H ,  (1) 

де              Z=1,      ( ) 1

2

*
*

*

, ,

, ,

m r a
m

m r a
r

<

≥

⎧⎪= ⎨
⎪⎩

      (2) 

– ефективна маса електрона у відповідному 
кристалі; ε – середнє значення діелектричної 
проникності матеріалів. Потенціал у квантовій 
точці задається співвідношенням 

0, ,
( )

, ,
r a

U r
V r a

<
=

≥
⎧
⎨
⎩

      0V > .               (3) 

Рівняння Шредінгера з гамільтоніаном (1) 
розв'язано варіаційним способом. Для побудови 
пробної функції використано задачі про одну 
частинку (електрон) у сферичній потенціальній 
ямі. Основний стан заряду у сферичній потен-
ціальній ямі з нескінченно високими стінками 
задається функцією 

( )
1 ( )

sin /1 , ,
2

0, ,
sg r

r a
r a

a r
r a

=

⎧ π
<⎪

π⎨
⎪ ≥⎩

       (4) 

а для моделі зі скінченним потенціалом на межі 
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поділу середовищ вона має вигляд 

1

1

2

1

2

sin( )
, ,

( )
exp( )

, ,

, ,

, ,

1
4

( )
( )

s

kr
A r a

rg r
r

r a
r

g r a

r a

A

r
g r

<
=

−χ
≥

<

≥

⎧
⎪⎪ =⎨

π ⎪
⎪⎩

⎧
= ⎨
⎩

           (5) 

де      ( )
* *
1 2

0 02 2
2 2

, ,m m
k E V E= χ = −        (6) 

Е0 – енергія основного стану частинки, а сталі 
A1 та A2 визначаються з граничних умов та умо-
ви нормування 

1 2

1 2

1

* *
1 2

2

( ) ( ) ,

1 1( ) ( ) ,

( ) 1.

r a r a

r a r a

s

g r g r

d dg r g r
dr drm m

dr g r

= =

= =

=

=

⋅ =∫

      (7) 

Розглядаються квантові точки малих розмірів, 
для яких кінетична енергія частинки значно біль-
ша за потенціальну енергію. Тому варіаційну 
хвильову функцію для моделі нескінченного 
потенціалу на межі поділу вибрано так: 

1 1( ) ( )exp( ).sr N g r rΨ = −δ              (8) 
Експонента у (8) описує взаємодію електрона з 
позитивно зарядженим ядром домішки, δ – ва-
ріаційний параметр, N1 – стала нормування. Для 
моделі скінченного потенціалу на межі поділу се-
редовищ пробна функція запишеться у вигляді 

( )
( )

1 1

2 2

( ) exp , ,
( )

( ) exp , .

B g r r a
r

g r r a

r

B r

⋅ <
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⋅ −β⎪⎩
       (9) 

Величини β, B2 – сталі, які знайдено з гранич-
них умов для функції Ψ(r) 
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Одержано, що: 

( )2 1 exp ,B B a= ⎡ β −α ⎤⎣ ⎦      2

1

*

* .m
m

β = α      (11) 

Відповідно до варіаційного принципу Рітца, 
енергія системи визначається з мінімуму функ-
ціоналу 

( ) | |
.

|
E

Ψ Ψ
α =

Ψ Ψ

H
                  (12) 

Цю задачу можна розв'язати точно [6; 7; 10;14]. 
Розв'язки радіального РШ мають вигляд 

1) область r<a; 
а) від'ємні енергії E<0 
( ) ( )/2 1 , 2 2, ,L

in inR C e L L−ξξ = ⋅ξ ⋅Φ + −λ + ξ   (13) 

де 
2

2
2 2

* *
1 18 2, 0, ,m E m Zerξ = α ⋅ σ = − > λ =

ε σ
   (14) 

R – радіальна частина хвильової функції, L – орбі-
тальне квантове число, Cin – константа, Φ(x,y,z) – 
вироджена гіпергеометрична функція; 

б) додатні енергії 0<E<V 
( ) ( ), ,L

in in LR Cξ = ξ ⋅Φ η ξ           (15) 
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ε σ
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З граничних умов, яким відповідають хвильові 
функції й потік густини ймовірності, одержано 
дисперсійне рівняння, з якого знаходиться енер-
гетичний спектр електрона: 

( )

( )

( )

( )1 2
* * .

in out

in out
r a r a

d dR r R r
dr dr
m R r m R r

= =

=         (21) 

Використовуючи точні розв'язки і викладений 
вище варіаційний розв'язок, у таблиці 1 подано 
енергії основного стану водневоподібної доміш-
ки, а також наведено похибку варіаційного мето-
ду при скінченному потенціалі на межі поділу 
середовищ. До таблиці 1 увійшли результати, 
які отримані при великих, проміжних і малих 
радіусах КТ для наногетероструктур Si/SiO2 та 
GaAs/AlAs. З таблиці 1 видно, що при великих 
радіусах КТ похибка обчислення досить мала й 
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Таблиця 1. Точні Еexact, варіаційні Evar розв'язки та похибка варіаційного розв'язку η для водневоподібної домішки у 
сферичній КТ 

GaAs/AlAs Si/SiO2 

a, Å Evar, еВ Eexact, еВ η, % a, Å Evar, еВ Eexact, еВ η, % 

10 0,78321 0,78287 0,04343 10 0,31013 0,30634 1,23719 
50 0,09156 0,09143 0,14219 30 –0,09852 –0,10164 3,06966 
100 0,01565 0,01546 1,22898 50 –0,11809 –0,11977 1,40269 
200 –0,00374 –0,00393 4,83461 60 –0,11967 0,12075 0,89441 
300 –0,00619 –0,00634 2,36593 100 –0,12084 –0,12107 0,18997 
500 –0,00683 –0,00687 0,58224 200 –0,12098 –0,12107 0,07434 

прямує до нуля. Зменшення радіуса КТ призво-
дить до зростання похибки, а при малих радіусах 
похибка знову зменшується й прямує до нуля. 
Найбільша похибка в обчисленнях складає не 
більше п'яти відсотків. Отже, дана пробна функ-
ція непогано описує основний стан одновалент-
ного донора у сферичній наногетероструктурі і 
придатна для подальшого застосування в обчи-
сленнях багатовалентних донорів. 

Нехай у центрі сферичної КТ знаходиться 
двовалентна домішка. Гамільтоніан такої системи 
у наближенні ефективної маси матиме вигляд 

2 2 2

0 1 0 2
1 2 12

( ) ( ) ,
Ze Ze e

r r
r r r

= + − − +
ε ε ε

H H H     (22) 

де H(ri) – гамільтоніан частинки у сферичній по-
тенціальній ямі без домішки, і=1,2, 12 1 2r r r= − , 
Z=2. Енергії й хвильові функції є розв'язками ста-
ціонарного рівняння Шредінгера 

EΨ = ΨH .                         (23) 
Це рівняння не розв'язується точно для даної 

задачі, тому для визначення основного стану та-
кож використано варіаційний метод Рітца. З ви-
гляду гамільтоніана очевидно, що достатньо роз-
глянути хвильову функцію, яка залежить лише 
від r1, r2. Для побудови пробної функції можна 
використати точні розв'язки [6; 7; 10; 14], ввівши 
варіаційний параметр. Однак його використання 
значно ускладнить процес обчислення. Оскіль-
ки функції (8) і (9) дають малу похибку обчис-
лення, то для конструювання варіаційної функ-
ції використано розв'язки задач про частинку у 
сферичній потенціальній ямі зі скінченними та 
нескінченними стінками. Це набагато зменшить 
час обчислень і дасть прийнятні результати. Тому 
варіаційну хвильову функцію для моделі нескін-
ченного потенціалу на межі поділу можна запи-
сати так: 

( ) ( ) ( ) ( )1 2 2 1 2 1 21 1 exp, s sN g r g rr r r rΨ = ⎡−δ + ⎤⎣ ⎦ .  (24) 
А для моделі скінченного потенціалу на межі 
поділу середовищ пробна функція запишеться у 

вигляді 
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  (25) 

Аналогічно, мінімізуючи функціонал типу (12) 
для даної системи, можна знайти енергію елек-
тронів. 

Матричний елемент | |Ψ ΨH  можна зобра-
зити формулою 
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Враховуючи тотожність електронів, | |Ψ ΨH  
зведеться до вигляду: 
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Для обчислення третього доданка використано 
розклад 
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де γ – кут між 1 2ir r , r<  – менша з довжин 1r  і 

2r , r>  – більша з довжин 1r  і 2r , ,l mY  – сферич-
на функція. Якщо підставити розклад (28) у (27), 
то після інтегрування за кутовими змінними мож-
на отримати: 
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∞ ∞
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Підстановкою (29) у (27) одержано вираз 
для функціонала (12), мінімум якого визначає 
енергію системи. 

Аналіз одержаних результатів 
Використовуючи наведені вище формули, на 

ЕОМ було проведено розрахунок енергії основ-
ного стану одновалентної і двовалентної домішок 
у центрі сферичної квантової точки. Основні 
параметри кристалів, що утворюють гетеросис-
теми, подано в таблиці 2.  

Обчислення проводилось для різних розмірів 
КТ, починаючи з 10 Å, бо при менших радіусах 
наближення ефективної маси перестає адекват-
но описувати наногетеросистеми.  

На рис. 1 і рис. 2 наведені залежність енергії 
основного стану електрона для наногетерострук-
тур Si/SiO2 та GaAs/AlAs з одновалентною до-
мішкою від радіуса КТ при скінченному та не-
скінченному потенціалах. Видно, що при вели-
ких радіусах КТ енергія домішки практично не 
залежить від радіуса КТ. У випадку Si/SiO2 цей 
результат отримується при менших радіусах кван-
тової точки, ніж для GaAs/AlAs. Причиною цього 
є різниця ефективних мас і глибина потенціаль-
ної ями, які в Si/SiO2 більші, ніж у GaAs/AlAs. 
Також внаслідок відмінності цих параметрів отри-
муємо, що при великих радіусах для Si/SiO2 роз-
біжність енергій при скінченному і нескінчен-
ному потенціалах є меншою, ніж для GaAs/AlAs. 
Плавна зміна енергії є наслідком того, що в цьому 
випадку потенціальна яма мало впливає на ене-
ргетичний рівень. Величина енергії, в основно-
му, визначається кулонівською взаємодією. Отже, 
енергія системи прямує до енергії водневоподіб-
ної або гелієподібної домішки в об'ємному крис-
талі Si чи GaAs відповідно. Це пояснюється тим, 
що ймовірність перебування електронів у кван-
товій точці набагато більша, ніж у матриці. При 
зменшенні радіуса виникає суттєва відмінність 
між значеннями енергії, отриманими при викори-
станні моделей скінченного та нескінченного 
потенціалів. Така поведінка зумовлена тим, що 
потенціал квантової ями починає відігравати 
більшу роль. Енергія системи зростає через про-
сторове обмеження. 

На рис. 3 та рис. 4 графічно наведені середні 
й найбільш ймовірні значення радіальної коор-
динати електрона в залежності від розмірів КТ. 
Видно, що при великих значеннях радіуса КТ 
характеристичні відстані електрона значно мен-
ші від радіуса КТ і майже від нього не залежать. 
Також у цьому діапазоні співвідношення між  

Таблиця 2. Параметри наногетероструктур 

 *
1 0( )m m *

2 0( )m m  1ε  2ε  V, еВ

Si/SiO2 0,250 0,50 11,7 2,4 3,200
GaAs/AlAs2 0,067 0,15 13,1 10,1 0,915

 
Рис. 1. Енергія одновалентного донора у сферичній 
КТ Si/SiO2 при скінченному (1) та нескінченному 
(2) потенціалах на межі поділу середовищ 

 
Рис. 2. Енергія одновалентного донора у сферичній 
КТ GaAs/AlAs при скінченному (1) та нескінчен-
ному (2) потенціалах на межі поділу середовищ 

 
Рис. 3. Залежність середніх (1, 2) і найбільш ймовір-
них (3, 4) відстаней для одновалентного донора від 
радіуса КТ Si/SiO2 при скінченному (1, 3) і нескін-
ченному (2, 4) потенціалах на межі поділу середовищ 
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Рис. 4. Залежність середніх (1, 2) та найбільш імовір-
них (3, 4) відстаней для одновалентного донора від 
радіуса КТ GaAs/AlAs при скінченному (1, 3) та не-
скінченному (2, 4) потенціалах на межі поділу сере-
довищ 

 
Рис. 5. Енергія двовалентного донора у сферичній 
КТ Si/SiO2 при скінченному (1) і нескінченному (2) 
потенціалах на межі поділу середовищ 

 
Рис. 6. Енергія двовалентного донора у сферичній 
КТ GaAs/AlAs при скінченному (1) і нескінченно-
му (2) потенціалах на межі поділу середовищ 

найбільш ймовірною і середньою відстанню пря-
мує до величини 1,5 як і водневоподібному атомі. 
При зменшенні радіуса КТ до 10 Å величина 

характерних відстаней прямує до величини ра-
діуса КТ. Зрозуміло, що середні й найбільш імо-
вірні відстані при нескінченному потенціалі мен-
ші від відповідних відстаней при скінченному 
потенціалі, адже нескінченний потенціал наба-
гато сильніше обмежує рух електрона. 

Аналогічні обчислення проведено для дво-
валентного донора в центрі сферичних наноге-
тероструктур. На рис. 5 і рис. 6 наведені графі-
ки залежності енергії основного стану двовалент-
ного донора у сферичних наногетероструктурах 
Si/SiO2 і GaAs/AlAs. 

Як і для одновалентного донора, енергія елек-
тронів при великих радіусах КТ змінюється моно-
тонно, але по відношенню до одновалентного 
донора є меншою. Так само, середні й найбільш 
імовірні значення відстані електрона також для 
двовалентного донора менші від відповідних ве-
личин одновалентного. Це зумовлено тим, що 
заряд іона двовалентної домішки Z=2, а одно-
валентної – Z=1, тобто енергія притягання елек-
трона для двовалентного донора більша від од-
новалентного. При зменшенні радіуса КТ енер-
гія основного стану збільшується. Причому енер-
гія двовалентної домішки зростає швидше, ніж 
одновалентної, бо для двовалентної домішки, 
крім просторового обмеження, існує ще енергія 
відштовхування електронів, яка є значною при 
малих радіусах КТ. 

Зважаючи на те, що варіаційна функція для 
двовалентного донора вибрана у вигляді добутку 
однакових функцій, одна з яких залежить від 
r1, а друга – від r2, то середні й найбільш імовір-
ні значення одного електрона будуть дорівню-
вати відповідним значенням другого електрона. 
На рис. 7 і рис. 8 наведені залежність характер-
них відстаней для одного з електронів від радіуса 
КТ. Видно, що при зростанні радіуса КТ харак-
терні відстані електронів у КТ збільшуються, а 
при великих радіусах КТ від нього не залежать. 

Отже, при визначенні енергії основного стану 
одновалентного і двовалентного донорів, що роз-
ташовані в центрі сферичної квантової точки, 
використано варіаційний метод обчислення, який 
дає задовільні результати при великих і малих 
радіусах КТ, а для проміжних радіусів – резуль-
тати одержано з похибкою, що не перевищує 
п'яти відсотків. Розрахунки показали, що енер-
гія електронів визначається двома конкуруючими 
факторами: кулонівською енергією взаємодії 
електронів з ядром домішки та просторовим об-
меженням частинок. Кулонівська енергія між-
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електронної взаємодії відіграє важливу роль при 
малих радіусах квантових точок. Основний енер-
гетичний рівень двовалентного донора при ве-
ликих радіусах КТ розташований нижче від одно-
валентного. Зменшення радіуса КТ веде до зро-
стання енергії, яка для двовалентного донора 
зростає швидше, ніж для одновалентного, через 
додатну кулонівську потенціальну енергію від-
штовхування. Обчислення середніх і найбільш 
ймовірних відстаней показали, що для радіусів, 
за яких виконується наближення ефективної маси, 
електрони з більшою ймовірністю знаходяться 
всередині КТ. 

 
Рис. 7. Залежність середніх (1, 2) та найбільш імо-
вірних (3, 4) відстаней для двовалентного донора 
від радіуса КТ Si/SiO2 при скінченному (1, 3) та 
нескінченному (2, 4) потенціалах на межі поділу 
середовищ 

 
Рис. 8. Залежність середніх (1, 2) та найбільш імо-
вірних (3, 4) відстаней для двовалентного донора 
від радіуса КТ GaAs/AlAs при скінченному (1, 3) 
та нескінченному (2, 4) потенціаліах на межі поділу 
середовищ 
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МАТЕМАТИЧНЕ  МОДЕЛЮВАННЯ  РЕКОНСТРУКЦІЇ  ГРАНИЧНИХ 
ПОТЕНЦІАЛІВ  І  ГЕОМЕТРІЇ  ГРАНИЧНИХ  ПОВЕРХОНЬ  

Розглядається обернена задача теорії потенціалу знаходження оптимальної геометрії гранич-
них поверхонь і оптимального розподілу граничних потенціалів в осесиметричному випадку. 
Методика розв'язання оберненої задачі зводиться до мінімізації деякого функціонала та розв'язу-
вання системи інтегральних рівнянь Фредгольма першого роду з логарифмічною особливістю. 

We look at the inverse problem of potential theory for finding optimal geometry of boundary sur-
faces and optimal distribution of boundary potential in the axisymmetric case. The methodology of so-
lution of the inverse problem comes down to the minimization of some functional and solving of sys-
tem of the first genus integral Fredgolm equations with a logarithmic peculiarity. 

Крайові задачі математичної фізики поділя-
ються на прямі та обернені. У прямих задачах 
знаходять характеристики поля при відомих гео-
метрії граничних поверхонь і крайових умовах. В 
обернених задачах знаходять крайові умови та 
геометрію граничних поверхонь, які реалізують 
задані характеристики поля. 

Розв'язання прямої задачі теорії потенціалу 
при розрахунку електростатичних полів, які ство-
рюють електронно-оптичні системи, зводиться 
до розв'язання внутрішньої та зовнішньої задачі 
Діріхле для рівняння Лапласа. 

Задача знаходження оптимального розподілу 
граничних потенціалів та оптимальної геометрії 
граничних поверхонь актуальна при проектуван-
ні електронно-оптичних систем, які реалізують 
задані параметри електронно-оптичних систем. 
Така задача зводиться до розв'язання певних 
обернених задач математичної фізики. 

Обернені задачі математичної фізики часто у 
класичному розумінні поставлені некоректно, 
тобто малим змінам у функціоналах можуть від-
повідати великі зміни в розв'язку задачі [6]. Тому 
розробка ефективних алгоритмів розв'язання 
обернених задач математичної фізики достатньо 
актуальна проблема. 

Аналіз попередніх публікацій 
Ефективним методом розв'язання прямої зада-

чі є метод інтегральних рівнянь, який застосову-
вався для розв'язання задачі Діріхле для рівняння 
Лапласа в працях [1; 5]. За допомогою данного 
методу розв'язання зовнішньої та внутрішньої 
задач Діріхле для рівняння Лапласа зводиться до 

розв'язання інтегральних рівнянь Фредгольма 
першого роду зі слабкою особливістю в ядрі. 
Ефективність методу інтегральних рівнянь поля-
гає у зменшенні розмірності задачі на одиницю. 

Задача знаходження оптимальних конструк-
цій електронно-оптичних систем, яка зводиться 
до розв'язання обернених задач теорії потенціа-
лу, розглядалась у працях [4; 7; 8]. 

У працях [4; 7] при знаходженні оптималь-
них конструкцій електронно-оптичних систем 
розв'язувались інтегральні рівняння у варіаціях 
і здійснювалась мінімізація деякого фунціонала. 

У праці [8] розглянута обернена задача рекон-
струкції межі обмеженого включення в частково 
необмежену канонічну область задачі Діріхле 
для рівняння Лапласа. Для розв'язку такої задачі 
застосовувався гібридний метод, який полягає в 
наступному: методом Ньютона здійснюється 
лінеаризація відповідного нелінійного оператор-
ного рівняння, до якого зводиться розв'язання 
оберненої задачі, використовується техніка функ-
цій Гріна для того, щоб розв'язок задачі звести 
до розв'язку деякого інтегрального рівняння пер-
шого роду. 

Метою роботи є розробка числових алгорит-
мів для знаходження розподілу граничних по-
тенціалів та знаходження оптимальної геомет-
рії граничних поверхонь в осесиметричному 
випадку при заданому розподілі потенціалу на 
осі симетрії. Ці алгоритми застосовують для 
знаходження мінімумів деяких функціоналів і 
розв'язування інтегральних рівнянь Фредгольма 
першого роду. 
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Основні результати 
На відрізку [a,b] осі Oz циліндричної системи 

координат (r,z,ϕ) задана деяка достатньо гладка 
функція U0(z). Необхідно знайти розподіл потен-

ціалів ( ){ }miiV 10 =  на осі симетрії розімкнених по-

верхонь 
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, які створюють осесимет-

ричне електростатичне поле U(r,z) за умови 
U(0,z)=U0(z), z∈[a,b]. Функція U(r,z) є розв'язком 
такої задачі Діріхле для рівняння Лапласа: 
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Невідомі потенціали )(
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iV  потрібно визначати з 
умови U(0,z)=U0(z). 

Розв'язок задачі (1)–(3) визначимо в такому 
вигляді: 
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де ϕi(r,z) – розв'язки таких характеристичних 
крайових задач: 
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Розв'язки задачі (5) не залежать від заданих на 
поверхнях потенціалів. 

Невідомі потенціали )(
0

iV є розв'язком такої 
задачі: 
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Чисельне розв'язування даної задачі зводиться 
до розв'язування двох задач. 

1. Розв'язування системи одномірних інтег-
ральних рівнянь Фредгольма першого роду: 
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де ),()( zriµ  – шукані функції, 
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( )( )kK ij  – повні еліптичні інтеграли першого 
роду, ,,1,,1 mjmi ==  δij – символ Кронекера. 

2. Мінімізації функціонала: 
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Невідомі функції ),()( zriµ  мають сингулярну 
особливість на краях розімкнених поверхонь, а 
ядро має логарифмічну особливість при суміщен-
ні точки спостереження з точкою інтегрування. 
Якщо поверхні замкнені, то отримані інтегральні 
рівняння Фредгольма мають тільки логарифміч-
ну особливість. 

Для розв'язування системи інтегральних рів-
нянь застосовувався метод колокації. Для знахо-
дження невідомих функцій ),()( zriµ  два підхо-
ди, а саме, кубічні сплайни [3] і апарат ізопара-
метричних перетворень [2]. 

Перший підхід полягає в такому. 
Нехай криві Li задані параметрично 

.),(),( iiiiii btatzztrr ≤≤==  
На відрізках ],[ ii ba  виберемо вузлові точки 
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визначимо в такому вигляді: 
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Невідомі функції на Li визначимо так: 
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де )(τθk  – функції, які враховують особливість 
на краю поверхонь Si [5] і визначаються так: 
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Другий підхід полягає у використанні апара-
ту ізопараметричних перетворень для апрокси-
мації невідомої густини. При цьому термін "ізо-
параметричний" означає, що граничні криві й 
невідомі густини апроксимуються за допомогою 
поліноміальних функцій. 

Криві Li в залежності від ступеня їх гладко-
сті апроксимуємо за допомогою сукупності дво-
вузлових, тривузлових і чотиривузлових елемен-
тів, що відповідає лінійному, квадратичному й 
кубічному перетворенням форми кривої. 

Лінійні перетворення (лінійні фінітні базисні 
функції) мають вигляд 
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Квадратичні перетворення (квадратичні фі-
нітні базисні функції) мають вигляд 
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Кубічні перетворення (кубічні фінітні базисні 
функції) мають вигляд 
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Отже, невідома густина на кожному елемен-
ті має вигляд 

( ) ( ) 4. або 32, де ,
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=µτ=τµ ∑
=
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i
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l
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Невідомі густини на Li визначаються за до-
помогою (9). 

У результаті застосування для розв'язку сис-
теми інтегральних рівнянь Фредгольма першо-
го роду (7) методу колокації отримуємо систе-
му лінійних алгебраїчних рівнянь, коефіцієнти 
якої мають особливості завдяки особливостям 
на краю розімкнених поверхонь і в ядрах інтег-
ральних рівнянь. Особливості на краю розімкне-
них поверхонь виділяються заміною змінних [5]. 
Логарифмічна особливість в ядрі виділяється за 
методикою ослаблення особливостей Канторо-
вича, тобто від підінтегральної функції відніма-
ється й додається функція, яка поводить себе в 
особливій точці як підінтегральна функція, а 

інтеграл від неї знаходиться аналітично. Для 
наближеного обчислення коефіцієнтів матриці 
системи лінійних алгебраїчних рівнянь викори-
стана квадратурна формула Гаусса. При число-
вій реалізації методу колокації для наближеного 
обчислення інтегралів з логарифмічною особ-
ливістю використана квадратурна формула з 
ваговою функцією ln(1/x). 

Невідомі ( )iV0  знаходилися з необхідної умови 
мінімуму функціонала (8) з такої системи ліній-
них алгебраїчних рівнянь: 
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Числова реалізація запропонованої методики 
здійснювалась у прикладній системі MatLab. 
Відносна похибка розрахунку тестових прикла-
дів не перевищувала 0,05%. 

Тепер розглянемо обернену задачу теорії по-
тенціалу, яка полягає в знаходженні невідомої 
геометрії області, якщо відомий осьовий розпо-
діл потенціалу поля Φ(z) на проміжку [a,b]. На-
ближений розв'язок такої задачі базується на ме-
тоді інтегральних рівнянь та теорії малих збурень, 
а саме: малі збурення rδ  регулярної області L 
породжують збурення потенціалу ),( rUu δ∇−=δ , 
де U∇  – величина градієнта поля на незбуре-
ній межі. 

Застосовуючи теорію малих збурень [6], не-
відоме параметричне зображення геометрії об-
ласті будемо шукати в такому вигляді: 
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де )(),( 00 αα zr  – вибираються на основі апріор-
ної інформації про невідому достатньо гладку 
замкнену область, а варіації )(αδr , )(αδz  вибе-
ремо так: 
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де ),(αϕi  )(αψi  – деякі лінійно незалежні сис-
теми функцій. 

Невідому густину визначимо аналогічно: 
( ) ( ) ( )αδµ+αµ=αµ −1kk ,              (12) 

де .)()(
1
∑
=

ατ=αδµ
l

i
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Алгоритм знаходження невідомої геометрії 
області зводиться до такої ітераційної числової 
схеми: 
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1. При заданому )(1 α−kr , )(1 α−kz  розв'язуємо 
інтегральне рівняння Фредгольма першого роду 

,),,,(),( 01 UdlzrzrEzr
L

k =µ∫ −
     (13) 

де ( )zrk ,1−µ  – шукана густина на k–1 кроці іте-

рації, ( )
( ) ( )

.)(,,,
2)()(2)()( jiji zzrr

rkKzrzrE
−++

=  

Для числового розв'язування інтегрального 
рівняння (13) застосовуємо метод колокації, а 
невідому густину вибираємо у вигляді кубічних 
сплайн-функцій. Логарифмічна особливість в 
ядрі виділяться методом ослаблення особливос-
тей Канторовича. 
2. Визначення невідомих коефіцієнтів iii cba  ,,  
зводиться до мінімізації функціонала 
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Вигляд функції ( )αη  залежить від вибору 

класу малих збурень. Якщо розміри поверхні не 
змінюються, то )(αη =0. 

Використовуючи необхідну умову існування 
екстремуму функціонала (14), отримуємо неко-
ректну систему лінійних алгебраїчних рівнянь, 
яка розв'язується методом Тихонова з вибором 
параметра регуляризації за принципом нев'язки. 
3. Ітераційний процес завершується в разі ви-
конання умови 
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Числова реалізація запропонованої методики 
здійснювалась у прикладній системі MatLab. Від-
носна похибка розрахунку тестових прикладів 
не перевищувала 0,1%. 

Висновки 
1. Числові розрахунки показали, що досягнута 

точність достатня для розв'язування практич-
них задач. 

2. Ітераційний алгоритм знаходження оптималь-
ної геометрії граничних поверхонь для моде-
льних прикладів збігається достатньо швидко. 

3. Запропонований алгоритм розв'язування ін-
тегральних рівнянь першого роду дозволяє 
досягнути високої точності при розв'язанні 
модельних задач. 

4. Для розв'язування інтегральних рівнянь запро-
понована єдина методика, а саме: 

• невідома густина апроксимується за допомо-
гою кубічних сплайн-функцій або апарату ізо-
параметричних перетворень; 

• для зведення інтегральних рівнянь до системи 
лінійних алгебраїчних рівнянь застосовуєть-
ся метод колокації; 

• логарифмічна особливість в ядрі виділяється 
методом ослаблення особливостей Канторо-
вича; 

• для числового обчислення інтегралів викорис-
товується квадратурна формула Гаусса. 
Перспективою досліджень є знаходження 

оптимального розподілу граничних потенціалів 
та оптимальної геометрії граничних поверхонь 
для суттєво просторових задач. 
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ПОЛЯРИЗАЦІЙНІ  ФОНОНИ  В  СИМЕТРИЧНИХ 
І НЕСИМЕТРИЧНИХ  ПЛОСКИХ  ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ 

КРИСТАЛІВ  ТИПУ  ВЮРЦИТУ 

Теоретично досліджено залежності енергії обмежених (confined), міжповерхневих (interface), 
напівобмежених (half-space) фононів і фононів, що поширюються (propagating phonons), від 
хвильового вектора для симетричних і несиметричних тришарових наногетеросистем кристалів 
гексагональної симетрії. Обчислення здійснено для тришарової симетричної (AlN/GaN/AlN) і 
тришарових несиметричних гетеросистем (вакуум/GaN/AlN, GaN/ZnO/AlN). Знайдено закони 
дисперсії для кожного типу фононів та інтервали енергій, в яких вони можуть існувати. 

The article is a theoretical study of wave-vector dependent energy of confined, interface, half-
space, and propagating phonons in case of symmetric and asymmetric three-layer nanoheterosystems 
of hexagonal symmetry crystals. The specific calculations are performed for (AlN/GaN/AlN) three-
layer symmetric and (vacuum/GaN/AlN, GaN/ZnO/AlN) three-layer asymmetric heterosystems. Dis-
persion relations for every phonon type as well as energy intervals of their potential existence are 
found. 

Вступ 
Основні результати, які отримані за останні 

два десятиріччя у фізиці напівпровідникових 
наногетероструктур, значною мірою стосуються 
досліджень взаємодії електронів з оптичними 
фононами. Електрон-фононна взаємодія є визна-
чальною при вивченні електронного розсіяння, 
обміну енергією між гарячими електронами та 
граткою, поляронних ефектів і т.п. У більшій 
частині праць ця взаємодія обґрунтована на ос-
нові моделі діелектричного континууму (МДК). 
Використання МДК має перевагу в тому, що 
вона дозволяє одержати аналітичні, відносно 
нескладні вирази для різних фізичних величин 
[1]. Окрім того, результати, одержані в межах 
моделі МДК, добре узгоджуються з даними де-
тальних мікроскопічних обчислень [2; 3] і експе-
рименту [4; 5]. 

Електрон-фононна взаємодія досить добре 
досліджена в різних низьковимірних системах: 
квазідвовимірних гетероструктурах, квантових 
дротах і квантових точках, які створені з оптич-
но ізотропних матеріалів. Однак в останні роки 
анізотропні матеріали, такі як ZnO, GaN, AlN, 
та InN, викликають значну зацікавленість фізи-
ків через застосування їх в електроніці. Тому, 
використовуючи МДК, досліджено оптичні фо-
нони і їх взаємодію з електроном у гетерострук-

турах з одним [7], двома інтерфейсами [7-9], без-
межні надгратки [10] , а також різні багатоша-
рові гетероструктури [11; 12] . Теоретичні до-
слідження сприяли появі цілої низки експери-
ментальних праць, в яких вимірювались рама-
нівські спектри гетеросистем [13-16]. 

У теоретичних працях, як правило, розгляда-
ються симетричні гетеросистеми, в яких нано-
плівка одного кристала межує з однаковими 
середовищами (наприклад AlN/GaN/AlN). Така 
структура є частковим випадком несиметричної 
тришарової гетеросистеми, в якій напівобмежені 
середовища різні. 

Метою роботи є дослідження залежності енер-
гії обмежених, міжповерхневих, напівобмеже-
них фононів і фононів, що поширюються, від 
хвильового вектора не лише для симетричних, 
але несиметричних тришарових наногетеросис-
тем. Конкретні обчислення здійснено для 
AlN/GaN/AlN, вакуум/GaN/AlN, GaN/ZnO/AlN. 

Постановка задачі. Основні формули 
Розглядається тришарова плоска гетерострук-

тура, в якій наноплівка товщиною L знаходить-
ся між двома напівбезмежними середовищами 
(рис. 1). Систему координат вибрано так, щоб 
кристалографічна вісь C збігалась з віссю Oz. 
Межі поділу гетеросистеми задаються рівнян-
ням |z|=L/2. 
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Рис. 1. Схема тришарової плоскої гетероструктури 

Враховуючи те, що в системі немає вільних 
зарядів, потенціал поляризаційних коливань 
визначається з рівняння Лапласа: 

( ) ( ) ( ) ,02
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де jyix +=ρ , zLω , zTω , tLω , tTω  – характерні 
частоти A1(LO)-, A1(TO)-, E1(LO)-, E1(TO)-мод, 

а ∞εz  і ∞
⊥ε  – високочастотні діелектричні проник-

ності. Внаслідок трансляційної симетрії гетеро-
структури в xOy, потенціал ( )rΦ  можна розклас-
ти в ряд Фур'є: 

( ) ( )∑ ρΦ=Φ
q

qiezr .                (2) 

Підставляючи (2) в (1), отримуємо вираз для ( )zΦ : 

( ) .02

2
2 =Φ⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

∂
∂

ε−ε⊥ z
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q z             (3) 

Якщо врахувати неперервність потенціалу і 
нормальної складової вектора індукції ( )D E⊥ ⊥=ε ω + 

( ) ( )kzEz ωε+ , то можна отримати умови: 
( ) ( )2/2/ 21 LL −Φ=−Φ ,   ( ) ( ),2/2/ 32 LL Φ=Φ  

2/2/

2
2

1
1

Lz
z

Lz
z zz −=−= ∂

Φ∂
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∂
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У кристалах зі структурою вюрциту існує два 
типи фононів: звичайні (ordinary) та незвичайні 
(extraordinary). Перший тип фононів характери-
зується тим, що за будь-якого кута θ між хви-
льовим вектором фонона ( )zQqQ ,=  і віссю С 
вектори напруженості електричного поля E  і по-
ляризації P  перпендикулярні до С та вектора Q . 

Якщо вважати ( )trQieEE ω−= 0 , ( )trQiePP ω−= 0 , 
і знехтувати ефектами запізнення, то можна 
довести, що звичайні фонони є квантами попе-

речних коливань відносно осі С, а також те, що 
0=E . Незвичайні фонони характеризуються тим, 

що E  паралельний до Q  і вони взаємодіють з 
електронами, утворюючи поляронні стани. Тому 
далі розглядаються властивості лише незвичай-
них фононів. 

З рівняння (1) легко отримується закон дис-
персії незвичайних фононів для масивного крис-
тала: 

( ) ( ) .022 =ωε+ωε ⊥ qQzz                (5) 
Енергетичний спектр фононів у гетероструктурі 
ґрунтується на аналізі рівняння (3). Видно, що 
загальний розв'язок цього рівняння знаходиться 
в такому вигляді: 

( ) zz BeAez χ−χ +=Φ ,   ( )
( ) .q

z ωε
ωε

=χ ⊥     (6) 

Якщо 0<εε⊥ z , то отримаємо розв'язки для ос-
цилюючих фононних хвиль. Коли ж 0>εε⊥ z , 
то фононні хвилі будуть згасаючими (χ – дійсна 
величина). 

Для гетероструктур кристалів гексагональ-
ної симетрії можуть існувати обмежені, міжпо-
верхневі, напівобмежені й проникні фонони. 

Обмежені поляризаційні фонони характери-
зуються осцилюючими розв'язками для ( )zΦ  
усередині наноплівки ( 2/2/ LzL ≤≤− ) і зга-
саючими розв'язками зовні, коли 2/Lz > . Отже, 
для існування обмежених поляризаційних коли-
вань необхідно, щоб виконувались умови: 

022 <εε ⊥ z , 011 >εε ⊥ z , 033 >εε ⊥ z .      (8) 
Якщо ввести позначення 
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то величини ( )ziΦ  визначаються за формулами: 

( ) ( )2/1
11

LzeAz +χ=Φ ,   ,
1

1
1 q

zε
ε

=χ ⊥        (9) 

( ) ( ) ( ),sincos 22222 zкBzкAz +=Φ  ,
2

2
2 qк
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ε

= ⊥  (10) 

( ) ( ),2/3
13

LzeBz −χ−=Φ    .
3

3
3 q

zε
ε

=χ ⊥   (11) 

Підставивши (9)-(11) у рівняння (4), можна 
отримати систему однорідних рівнянь відносно 
коефіцієнтів А1, А2, В1, В2. З умови відмінності 
цих коефіцієнтів від нуля, отримано рівняння 

0 z L/2 –L/2 

матеріал 1 
ε1(ω) 

матеріал 2 
ε2(ω) 

матеріал 3 
ε3(ω) 
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для хвильового вектора q і частоти ω: 
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У випадку симетричної гетероструктури (ε1z= 
=ε3z, ⊥⊥ ε=ε 31 ) фононні стани поділяються на 
два типи: симетричні ( ( ) ( )zкAz 222 cos=Φ ) та 
антисиметричні ( ( ) ( )zкBz 222 sin=Φ ). Для си-
метричних обмежених фононів закон дисперсії 
має вигляд 
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Закон дисперсії антисиметричних фононів має 
вигляд: 
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Рівняння (13) і (14) є частковими випадками рів-
няння (12) і аналогічні до рівнянь, які отримані 
в [9]. Вони ще спрощуються для симетричної 
гетероструктури кристалів кубічної симетрії й 
відповідають рівнянням, які отримані в [17]. 

Міжповерхневі фонони характеризуються 
згасаючими розв'язками біля двох меж поділу. 
Тому повинні виконуватись такі нерівності: 

022 >εε ⊥ z , 011 >εε ⊥ z , 033 >εε ⊥ z , 
021 <εε zz , 032 <εε zz .             (15) 

Потенціали ( )z1Φ  і ( )z3Φ  мають вигляд (9) і (11), 

а ( ) ( ) ( )zBzAz 22222 shch χ+χ=Φ , q
z2

2
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=χ ⊥ .    (16) 

У цьому випадку рівняння дисперсії має вигляд 
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Як і у випадку обмежених фононів для симе-
тричної гетеросистеми ( zz 31 ε=ε , ⊥⊥ ε=ε 31 ), 
міжповерхневі фонони поділяються на симет-
ричні ( 02 =B ) та антисиметричні ( 02 =A ). Рів-
няння дисперсії симетричних міжповерхневих 
фононів має вигляд: 
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а для антисиметричних його можна зобразити 
так: 
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Рівняння (18) і (19) зводяться до аналогічних 
рівнянь праці [9], а для кубічних кристалів – 
праці [17]. 

Напівобмежені фонони виникають за умови, 
коли поляризаційні хвилі згасають всередині на-
ноплівки й осцилюють у напівобмежених прос-
торах 2/Lz ≥ : 

011 <εε ⊥ z , 033 <εε ⊥ z , 022 >εε ⊥ z .    (20) 
За умов (20) необхідно розглянути два типи по-
ляризаційних коливань: 
а) квазісиметричні 

( ) ( )zкAz 111 cos=Φ , ( ) ( )zкAz 333 cos=Φ , 
( ) ( ) ( )zBzAz 22222 shch χ+χ=Φ ,  
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( ) qк
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i
i ωε

ωε
= ⊥ ,  3,1=i ,  ( )

( )qz ωε
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=χ ⊥

2

2
2 ;   (21) 

б) квазіантисиметричні 
( ) ( )zкBz 111 sin=Φ , ( ) ( )zкBz 333 sin=Φ , 

( ) ( ) ( )zBzAz 22222 shch χ′+χ′=Φ .       (21') 
Для першого типу фононів закон дисперсії ви-
значається рівнянням 
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Квазіантисиметричні фонони характеризуються таким законом дисперсії: 
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Якщо наногетеросистема симетрична, то квазі-
симетричні фонони стають симетричними (B2= 
=0), а квазіантисиметричні – антисиметричними 
( 2A′ =0). Тоді закони дисперсії набувають вигляду 

.
2

tharctg2
2

2

1

1
1

22

1

1

⎪
⎪

⎭

⎪
⎪

⎬

⎫

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ε
ε

ε
ε

ε

εε
ε
ε

−

−π=

⊥

⊥

⊥

⊥

qL

mqL

z
z

zz

z

   (24) 

для симетричних фононів і 
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для антисиметричних фононів (m=0,1,2…). Як і 
для обмежених і міжповерхневих фононів, зако-
ни дисперсії (24) і (25) аналогічні отриманим у 
[9]. Рівняння (22) і (23) більш загальні. 

Фонони, що поширюються, задаються осци-
люючими розв'язками в усіх середовищах, тому 
повинні виконуватись умови: 0<εε ⊥izi  (i=1,2,3). 
Через відсутність згасання, потенціал ( )rΦ  
відмінний від нуля навіть для |z|=∞. Для отри-

мання дисперсійного рівняння цих фононів не-
обхідно використати додаткові умови. Можна 
довести [1], що коли не враховувати ефектів за-
пізнення, то для хвиль, що поширюються, хви-
льовий вектор і вектор напруженості електрич-
ного поля коленіарні ( 0=× Ek ) і 

( ) ( ) 0=
∂
Φ∂

−
ρ∂

Φ∂
z
rqrQz . 

На основі такого рівняння можна отримати умови 
на межах поділу середовищ: 
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2

1

1

1

2

2

2

2

LzLz
z

z
z

z zz

−=
⊥

−=
⊥ ∂

Φ∂
ωε
ωε

=
∂
Φ∂

ωε
ωε , 

( )
( )

( ) ( )
( )

( )

2

3

3

3

2

2

2

2

LzLz
z

z
z

z zz

=
⊥

=
⊥ ∂

Φ∂
ωε
ωε

=
∂
Φ∂

ωε
ωε .(26) 

Потенціал Ф(z) у різних середовищах має ви-
гляд 

( ) ( ) ( )zкBzкAz iiiii sincos +=Φ , 3,2,1=i , 

qк
zi

i
i ε

ε
= ⊥ .                       (27) 

Враховуючи всі умови на межах поділу середо-
вищ, одержано однорідну систему алгебраїчних 
рівнянь, яка має нетривіальні розв'язки, коли її 
визначник дорівнює нулю. Отже, закон диспер-
сії має вигляд 



В.І. Бойчук, В.А. Борусевич, В.Б. Гольський 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 420. Фізика.Електроніка. 20

( )( )
0

sin

231

2

2
323322212211

=
εεε
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⎞

⎜
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⎝

⎛

ε
ε

εεε−εεεεεε−εεε ⊥
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zzz

z
zzzzzzzz qL

.            (28) 

Таблиця 1. Параметри досліджуваних матеріалів. 

Матеріал 
ωLz, 
см–1 

ωTz, 
см–1 

ωLt, 
см–1 

ωTt, 
см–1 ε

∞ 

GaN 735 533 743 561 5,29 
AlN 893 660 916 673 4,68 
ZnO 594 409 578 381 3,7 

вакуум – – – – 1 
Для симетричної тришарової гетеросистеми 

( 31 кк = ) фонони, що поширюються, є двох ти-
пів: симетричні  

( ) ( )zкAz 111 cos=Φ , 
( ) ( ) ( )zкBzкAz 22222 sincos +=Φ , 

( ) ( )zкAz 133 cos=Φ ,                  (29) 
та антисиметричні 

( ) ( )zкBz 111 sin′=Φ , 
( ) ( ) ( )zкBzкAz 22222 sincos ′+′=Φ , 

( ) ( )zкBz 133 sin′=Φ .                  (30) 
Враховуючи умови на межах поділу, можна 

отримати закони дисперсії для симетричних і 
антисиметричних фононів. Отримується бездис-
персійна фононна гілка, частота якої визначається 
співвідношенням 

,0
1

1
2

2

2
1 =

ε
ε

ε−
ε
ε

ε
⊥⊥

z
z

z
z           (31) 

а також закон дисперсії 

mqL z

⊥ε
ε

π=
1

1 ,                   (32) 

де m=2,4,6… для симетричних, а m=1,3,5… для 
антисиметричних фононів. Співвідношення (31) 
і (32) аналогічні отриманим у [9]. Як вже зазна-
чалося вище, цей тип фононів існує не в будь-
якій гетеросистемі. У структурах на основі крис-
талів кубічної симетрії такі фонони не виникають. 
Якщо ж кристали гетеросистеми характеризу-
ються гексагональною симетрією, то співвідно-
шення (28), (31), (32), які описують ці фонони, 
можуть мати розв'язки при виконанні необхідних 
умов стосовно діелектричних функцій. 

Обговорення результатів 
Порівняно з випадком гетероструктур ізо-

тропних кристалів виникає ряд особливостей 
оптичного фононного спектра. Головна причина 
цього закладена в дисперсійному рівнянні (5), з 
якого, насправді, не можна відокремити хвильо-

вий вектор від частоти коливань. Якщо, окрім 
цього, врахувати умови на межах поділу середо-
вищ, то отримаємо обмежені інтервали енергій, 
де існують фонони різних гілок. За цими інтер-
валами фононних частот можна, порівнюючи 
теорію та експеримент, встановити склад нано-
гетероструктури. 

На рис. 1 наведено закони дисперсії обмеже-
них, міжповерхневих і напівобмежених поляри-
заційних фононів. Видно, що кожна з фононних 
мод існує у двох областях частот. Для обмеже-
них фононів гетероструктури AlN/GaN/AlN час-
тотні інтервали 

t
c

z TIT 22 ω≤ω≤ω , t
c

z LIIL 22 ω≤ω≤ω . 
Міжповерхневі фонони існують при частотах  

z
i

t TIT 12 ω≤ω≤ω , z
i

t LIIL 12 ω≤ω≤ω , 
а напівобмежені фонони при частотах 

t
h

z TIT 11 ω≤ω≤ω , t
h

z LIIL 11 ω≤ω≤ω . 
На відміну від гетероструктур кристалів ку-

бічної симетрії, частота обмежених фононів не 
є сталою, а монотонною функцією хвильового 
вектора і також залежить від числа m. Зокрема, 
в області c

Iω  найменшому значенню m=0 (для 
антисиметричних мод) відповідає гілка з най-
меншою, а в області c

IIω  з найбільшою частотою. 
При заданому хвильовому векторі збільшення m 
веде до зменшення (інтервал c

Iω ) або до збіль-

шення (інтервал c
IIω ) частоти. Існує чотири гілки 

міжповерхневих фононів у двох областях частот. 
Для малих значень хвильового вектора вони сут-
тєво відрізняються за частотою. Збільшення qL 
веде до того, що попарно дві гілки вироджують-
ся в одну при великих значеннях qL. Аналогічні 
залежності отримано для напівобмежених фо-
нонів. 

Результати обчислень спектра обмежених і 
міжповерхневих фононів несиметричних нано-
гетероструктур вакуум/GaN/AlN, GaN/ZnO/AlN 
наведено на рис. 2. Через те, що на існування 
міжповерхневих фононів накладаються жорст-
кіші умови, кількість гілок цих фононів змен-
шується порівняно з симетричною гетеросис-
темою. Водночас знімається виродження спектра 
при великих значеннях хвильового вектора. Що 
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стосується обмежених фононів, то гетеросис-
теми відрізняються не лише числовими значен-
нями частот, але й залежністю ω=ω(q). Для 
обох інтервалів частот дисперсійні залежності 
обмежених фононів системи вакуум/ GaN/AlN 
якісно такі ж, як і для структури AlN/GaN/AlN. 
У гетероструктурі GaN/ZnO/AlN ці залежності 
дещо інші: збільшення qL супроводжується збіль-
шенням частот для "нижнього" інтервалу, і їх 
зменшенням – для "верхнього" інтервалу частот. 
Аналіз умов існування фононів, що поширюють-
ся, показав, що в розглянутих гетеросистемах 
вони не існують. 

Отже, у роботі досліджено залежності енер-
гії обмежених, міжповерхневих, напівобмеже-
них фононів і фононів, що поширюються, від 
хвильового вектора для симетричних і несиме-
тричних тришарових наногетеросистем криста-
лів гексагональної симетрії. Конкретні обчис-
лення здійснено для тришарової симетричної 
(AlN/GaN/AlN) і тришарових несиметричних 
гетеросистем (вакуум/GaN/AlN, GaN/ZnO/AlN). 
Визначено й проаналізовано характер залежно-
стей частот усіх типів фононних мод як функції 
від хвильового вектора. 
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Рис. 1. Закон дисперсії полярних оптичних фононів у квантовій ямі AlN/GaN/AlN: обмежені (1), інтерфейсні (2) 
та напівобмежені (3) фононні моди. Характеристичні частоти позначені пунктирними лініями 

СПИСОК  ЛІТЕРАТУРИ 
1. Loudon R. The Raman effect in crystals // Adv. Phys. – 

2001. – 50, No.7. – P. 813-864. 
2. Huang K., Zhu B.F. Dielectric continuum model and 

Frohlich interaction in superlattices // Phys. Rev. B. – 
1988. – 38, No.18. – P.13377-13386. 

3. Rücker H., Molinari E., Lugli P. Electron-phonon in-
teraction in quasi two-dimensional systems // Phys. 
Rev. B. – 1991. – 44. – P.3643. 

4. Sood A.K., Menendez J., Cardona M., Ploog K. 
Resonance Raman scattering by confined LO- and 
TO- phonons in GaAs-AlAs superlattices // Phys. 
Rev. Lett. – 1995. – 54. – Р. 2115. 

5. Hessmer R., Huber A., Egeler T., Haines M., Trankle 
G., Weiman G., Abstreiter G. Interface-phonon dis-
persion and confined-optical-mode selection rules of 
GaAs/AlAs superlattices studied by micro-Raman 
spectroscopy // Phys. Rev. B. –1992. – 46. – P.4071. 

6. Nakamura S., Chichibu S.F. Introduction to Nitride 
Semiconductor Blue Lasers and Light Emitting Di-

odes. – London: Taylor and Francis, 2000. 
7. Lee B.C., Kim K.W., Stroscio M.A., Dutta M. Optical-

phonon confinement and scattering in wurtzite het-
erostructures // Phys. Rev. B. – 1998. – 58, No.8. – 
P.4860-4865. 

8. Racec E.R., Brancus D.E. Electron-phonon interac-
tion in anisotropic uniaxial double heterostructures // 
J. Phys.: Condens. Matter. – 1998. – 10. – P. 3845. 

9. Komirenko S.M., Kim K.W., Stroscio K.M., Dutta M. 
Dispersion of polar optical phonons in wurtzite quan-
tum wells // Phys. Rev. B. – 1999 – 59, No.7. – 
P.5013-5020. 

10. Gleize J., Renucci M.A., Frandon J., Demangeot F. 
Anisotropy effects on polar optical phonons in wurtz-
ite GaN/AlN superlattices // Phys. Rev. B. – 1999. – 
60, No.23. – P. 15985-15992. 

11. Shi J.-J. Interface optical-phonon modes and electron–
interface-phonon interactions in wurtzite GaN/AlN 
quantum wells // Phys. Rev. B. – 2003. – 68, No.16. – 
P.165335-165345. 



В.І. Бойчук, В.А. Борусевич, В.Б. Гольський 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 420. Фізика.Електроніка. 22

12. Shi J.-J., Chu X.-L., Goldys E.M. Propagating opti-
cal-phonon modes and their electron-phonon interac-
tions in wurtzite GaN⁄AlxGa1−xN quantum wells // 
Phys. Rev. B. – 2004. – 70, No.11. – P.115318-325. 

13. Gleise J., Frandon J., Demangeot F., Renucci M.A., 
Adelmann C., Dandin B., Feuillet G., Damilano B., 
Grandjean N., Massies J. Signature of GaN-AlN 
quantum dots by nonresonant Raman scattering // 
Appl. Phys. Lett. – 2000. – 77. – P.2174. 

14. Zhang J., Peng X.S., Wang X.S., Wang Y.W., Zhang 
L.D. Micro-Raman investigation of GaN nanowires 

prepared by direct reaction Ga with NH3 // Chem. 
Phys. Lett. – 2001. – 345. – P. 372. 

15. Liu H.L., Chen C.C., Chin C.T., Yeh C.C., Chen C.H., 
Yu M.Y., Keller S., Den Baars S.P. // Chem. Phys. 
Lett. – 2001. – 345. – P.245. 

16. Choi H.J., Johnson J.C., He R., Lee S.K., Kim F., 
Panzanskie P., Goldberger J., Saykally R.J., Yang P. 
// J. Phys. Chem. B. – 2003. – 107. – P. 8271. 

17. Mori N., Ando T. Electron–optical-phonon interac-
tion in single and double heterostructures // 
Phys.Rev.B. – 1989. – 40, No.9. – P.6175-6788. 

0 2 4 6 8 10 12 14 16
350

400

450

500

550

600

650

700

750 a)

qL

1

2

1

2

ω2Tt

ω2Tz

ω1Tz

ω2Lt

ω2Lz

ω3Tt

ω1Lz

GaN/ZnO/AlN

ω
, с
м-1

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740
б)

qL
ω2Tz

ω2Tt

ω3Tz

ω2Lz

ω2Lt

вакуум/GaN/AlN

2

1

1

ω
, с
м-1

 
Рис. 2. Закон дисперсії полярних оптичних фононів у квантових ямах GaN/ZnO/AlN та вакуум/GaN/AlN: обме-
жені (1) та інтерфейсні (2) фононні моди. Характеристичні частоти позначені пунктирними лініями 
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СПЕКТР  ВИПРОМІНЮВАННЯ  В  ШЕСТИГРАННІЙ  НАНОТРУБЦІ  
З  УРАХУВАННЯМ  ЕКСИТОН-LO-ФОНОННОЇ  ВЗАЄМОДІЇ 

У моделі ефективних мас і прямокутних потенціалів для електрона (дірки) і моделі діелек-
тричного континууму для фононів запропонована теорія екситон-фононної взаємодії у складній 
шестигранній нанотрубці, експериментально реалізованій у масиві шестигранних квантових 
трубок на основі InP, InAs. 

The theory of exciton-phonon interaction is developed within the effective mass approximation for 
electron and hole and dielectric continuum model for phonons in complicated hexagonal nanotube, 
experimentally grown in the array of quantum tubes InP/InAs. 

Вступ 
Екситонні спектри в напівпровідникових кван-

тових точках і квантових плівках вивчаються 
вже тривалий час, тому результати теоретичних 
праць з достатньо обґрунтованими моделями не-
погано узгоджуються з експериментальними да-
ними [1-4]. 

Інтенсивний розвиток нанотехнологій дав 
можливість експериментально створювати нові 
наносистеми з чіткими геометричними формами. 
Зокрема, в серії праць [5; 6] автори отримали ма-
сиви шестигранних нанодротин і нанотрубок і 
дослідили спектри випромінювання в таких сис-
темах. На основі простої моделі в [6] ідентифіко-
вано низькоенергетичний пік з основним екси-
тонним станом, але інші особливості спектра не 
знайшли теоретичного пояснення. 

Наскільки нам відомо, послідовної теорії ек-
ситонів у напівпровідникових кількашарових 
шестигранних нанотрубках поки що немає. Тим 
більше не враховано взаємодію екситону з фо-
нонами наносистеми. Особливість послідовної 
теорії екситонного спектра в такій системі, оче-
видно, полягає в необхідності поєднання аксіаль-
ної симетрії шестигранної форми нанотрубки зі 
сферичною симетрією потенціалу взаємодії елек-
трона й дірки в цій наносистемі. Отже, метою цієї 
роботи є побудова одного з можливих теоретич-
них підходів до реалізації задачі про екситонний 
спектр у складних шестигранних нанотрубках 
на основі моделі ефективних мас і прямокутних 
потенціалів з використанням варіаційного мето-
ду Бете та з урахуванням обмежених поляриза-
ційних фононів. 

Розвинена тут теорія дозволяє ідентифікувати 
положення обох експериментально виявлених пі-
ків у шкалі енергій, а також пояснює співвідно-
шення їх інтенсивностей і дає можливість ви-
вчити еволюцію спектральних параметрів ексито-
ну зі зміною товщини шестигранної нанотрубки. 

Теорія екситон-фононної взаємодії у шести-
гранній квантовій нанотрубці 

Гамільтоніан екситон-фононної системи має 
вигляд 

.phhphephex HHHHH −− +++=       (1) 
Тут  

( )heheex rrUHHH ,++=               (2) 
– екситонний гамільтоніан, в якому  
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– гамільтоніан електрона (e) чи дірки (h) у нано-
трубці, 
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2
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he rrrr

errU
−ε
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– потенціальна енергія електрон-діркової взає-
модії, 

( )∑∑ +Ω== +

= i
iiLLO

mqs
mqsmqsi

i
ph bbHH 2/1

2

0
  (5) 

– гамільтоніан невзаємодіючих обмежених фо-
нонів [7], 

pheH −  і phhH −  – гамільтоніани взаємодії екси-
тонного електрона й дірки з обмеженими фонона-
ми наносистеми, явний вигляд яких буде подано 
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далі вже в зображенні вторинного квантування 
за всіма змінними системи. 

Щоб знайти енергетичний спектр екситону без 
урахування взаємодії з фононами, шестигранна 
нанотрубка апроксимується циліндричною так, 
як зображено на рис. 1. При цьому радіус внут-
рішнього кола ρ0 відіграє роль варіаційного пара-
метра. Різниця точного й апроксимуючого гаміль-
тоніанів розглядається як збурення. У результаті 
мінімізації за ρ0 функціонала з екситонним га-
мільтоніаном отримується спектр енергій 
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Тут 1gE  – ширина забороненої зони матеріалу 
нанотрубки, 
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– енергетичні рівні невзаємодіючих між собою 
електрона й дірки, знайдені як функції варіацій-
ного параметра ρ0, 
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на хвильових функціях 
ϕρ

π
=Ψ im
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для яких аналітичний вигляд радіальних функцій 
( )ρ)( III,

zmnR  залежить від величини енергії Е. У ви-

падках I, коли 0≤E≤U0, і II, коли U0≤E≤U2, 

 
Рис. 1. Поперечний переріз наносистеми 
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Jm, Nm, Km – функції Бесселя, +
mH , −

mH  – функ-
ції Ханкеля. 

Хвильові функції поздовжнього руху квазі-
частинки (e, h) мають вигляд 
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Умови неперервності хвильових функцій і 
потоків густин імовірностей на всіх трьох межах 
наносистеми (ρ=ρ0,ρ1,ρ2) разом з умовою норму-

вання визначають усі коефіцієнти ( )±i
mnz

A , ( )±i
mnz

B  

( 3,1=i ), а отже, однозначно отримуються аналі-

тичні вирази хвильових функцій ( )
( ) ( )rmnn z

,0
0
III, ρΨ

ρ
 

та дисперсійні рівняння (через громіздкість їх 
явний вигляд не наводиться), з яких і визначають-
ся енергії для e і h у різних станах. 

Тепер хвильові функції екситону, отримані з 
умови мінімізації функціонала при ρ=ρ0 , мають 
вигляд: 
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а отже, енергія електрон-діркової взаємодії буде 
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Тепер "чистий" екситонний спектр і хвильо-
ві функції визначені в усіх станах, що дозволяє 
отримати оцінку інтенсивностей оптичних кван-
тових переходів у досліджуваному масиві нано-
трубок за відомою [8] формулою: 
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Здійснивши в системі хвильових функцій (9) 
перехід до зображення чисел заповнення в гаміль-
тоніані e- і h-LO-фононної взаємодії, отримуємо: 
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де функції електрон-фононного зв’язку мають 
вигляд 
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Розрахунок перенормованого взаємодією з 
LO-фононами спектра екситону виконувався 
методом функцій Гріна в однофононному на-
ближенні масового оператора. Подальший роз-
рахунок екситонного спектра та інтенсивностей 
квантових переходів виконувався для наносис-
теми InP/InAs/InP числовими методами. 

Аналіз та обговорення результатів 
Щоб вивчити еволюцію екситонного спектра 

залежно від геометричних розмірів експеримен-

тально реалізованого у праці [6] масиву нано-
трубок InP/InAs/InP, розраховані всі складники 
екситонної енергії. Фізичні параметри наносис-
теми (потенціальні енергії, ефективні маси квазі-
частинок, діелектричні проникності) взяті такі ж, 
як у цитованій праці. 

Результати розрахунку такі. На рис. 2 наведено 
залежності від товщини ∆ нанотрубки InAs енер-
гій електрона e

nE 10ρ
 (a), важкої дірки h

nE 10ρ
 (б), 

екситону 10

10

e

h
n

n
E ρ

ρ
 (в) та інтенсивностей міжзонних 

квантових переходів 10

10

e

h
n

n
I ρ

ρ
 (г). З рис. 2а,б видно, 

що за типових в експерименті товщин нанотруб-
ки ∆=1–5 нм та за фіксованих квантових чисел 
m(e,h)=0, nz(e,h)=1 у найглибшій квантовій ямі 
(InAs) наносистеми існує п'ять діркових енерге-
тичних рівнів з hnρ =1, 2, 3, 4, 5, і лише один елек-

тронний із квантовим числом 1=ρ
en . Енергії всіх 

цих рівнів зі збільшенням ∆ швидко зменшують-
ся, як і повинно бути з фізичних міркувань. 

Збуджені енергетичні рівні електрона, як 
легкої квазічастинки з 2≥ρ

en , розташовуються 
вище дна менш глибокої потенціальної ями (InP) 
(тонована область на рисунку). Природно, що 
енергетичні рівні електрона в цих станах слаб-
ко залежать від товщини ∆ глибшої ями InAs і 
антикросінг непомітний. Оскільки ефективна 
маса дірки велика, то в цій же області енергій її 
енергетичні рівні розташовані достатньо щільно, 
тому (як видно з рис. 2б) в їхніх залежностях від 
товщини ∆ спостерігаються слабо виражені анти-
кросинги, які виникають внаслідок "взаємодії" 
трьох квантових ям наногетеросистеми. 

Зауважимо, що експериментально реалізована 
наногетеросистема має такі геометричні розміри, 
при яких абсолютна величина енергії зв'язку ек-
ситону виявляється на два порядки меншою (δE~ 
~5–10 мeВ), ніж енергії ),( he

mnn z
E

ρ
 електрона чи дір-

ки, тому й залежність енергій екситонних станів у 
низькоенергетичній частині спектра, в основ-
ному, зумовлена особливостями поведінки енер-
гій електрона й дірки (рис. 2в). 

Розрахунок зміщень енергетичних рівнів елек-
трона e

mnn zρ
∆  і дірки h

mnn zρ
∆  через взаємодію з 

обмеженими фононами показав, що при зміні 
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товщини шару-ями в межах 1–5 нм величини 
цих зміщень практично не змінюються. Вияви-
лося, що ієрархія величин зміщень тих рівнів, 
які фіксуються під час експерименту, така: 

меВ,2,3110 −=∆e      меВ,4,7110 −=∆h  
меВ,5210 −=∆e          меВ.14310 −=∆h  

Отже, взаємодія з LO-фононами зміщує основ-
ний екситонний рівень на величину 110

110∆ =–10,6 

мeВ, а збуджений – на величину 210
310∆ =–19 мeВ. 

На рис. 2г зображено залежність інтенсив-

ностей 10
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h
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n
I ρ

ρ
 міжзонних квантових переходів 

від товщини ∆ нанотрубки InAS, розрахованих 
за формулою (25). На рис. 2в,г для ясності по-

дальшого аналізу енергії 10
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E ρ

ρ
та інтенсивності 
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ρ
 як функції товщини ∆ в одних і тих же ста-

нах ⎟⎟
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⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ρ

ρ

e

h
n

n
 зображені різними лініями залежно від 

величини інтенсивності переходу. Якщо: I≥0,9 – 
лінія жирна; 0,9≥I≥0,1 – тонка; 0,1≥I –пунктирна 
або штрихова. 

З рис. 2в,г видно, що зі збільшенням товщи-
ни ∆ енергія основного екситонного стану 110

110E  

лише зменшується, а інтенсивність 110
110I  лише 

зростає. Оскільки при зміні товщини в межах 
nm≤∆≤5nm інтенсивність основного стану значна 
і змінюється в межах 8,05,0 110

110 ≤≤ I , то цей стан 
добре проявляється під час експерименту (рис.2е). 
Поведінка 110

110I  і 110
110E  зі зміною ∆ зрозуміла з 

фізичних міркувань. Адже збільшення розміру 
∆ глибшої ями збільшує в ній локалізацію елек-
трона й дірки, внаслідок чого збільшується інте-
грал перекриття, а отже, й інтенсивність. Що ж 
до зменшення енергії основного стану, то це від-
бувається внаслідок зменшення енергій електрона 
й дірки та збільшення величини від'ємної енер-
гії їх взаємодії при збільшенні розміру шару ∆. 

У межах зміни товщини наноплівки (1nm≤∆≤ 
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якому, як уже зазначалося, відповідає квантовий 
перехід значної інтенсивності. На рис. 2в наведе-
но ще дві серії екситонних енергетичних рівнів: 
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Рис. 2 Залежності від товщини ∆ нано-
трубки InAs перенормованих взаємодією 
з LO-фононами енергій електрона (а), дір-
ки (б), екситону (в) і інтенсивностей кван-
тових переходів (г). Залежності інтенсив-
ностей квантових переходів від енергії 
розраховані теоретично при ∆=2nm (д) і 
отримані в праці [12] експериментально 
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реалізують першу з цих серій, відбуваються між 
електронними та дірковими станами різної симет-
рії, тому їх хвильові функції слабо перекривають-

ся, а отже, інтенсивності такі малі ≤
=

=
ρ

ρ

1

6,5,4,3,2

e

h
n

n
I , 

≤10–3, що в масштабі рис.2г вони непомітні. Пере-

ходи, що реалізовують серію рівнів ⎟⎟
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⎛ =

=
ρ

ρ

2

654321

e
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,,,,,n
, 

більш різноманітні, оскільки в інтервалі товщин 
nm≤∆≤5nm електронний рівень з 2=ρ

en  постійно 
знаходиться вище від дна мілкої ями, а діркові 
рівні з квантовими числами =ρ

hn 1,2,3,4,5,6 зі 
зменшенням товщини ями ∆ "витискаються" з 
глибокої ями в мілку. Внаслідок цього при змен-
шенні величини ∆, поки обидва рівні електрона 
й дірки знаходяться у своїх найглибших ямах, 
симетрія відповідних їм хвильових функцій така, 
що вони слабо перекриваються, і тому інтенсив-
ності цих переходів малі (I~10–3–10–4). Тоді на 
певних ділянках кривих h

nE 01ρ
 симетрія відповід-

них їм діркових хвильових функцій стає близь-
кою до симетрії хвильових функцій електрона в 
стані з enρ =2. Це приводить до значного пере-
криття хвильових функцій обох квазічастинок, а 
отже, і до великої інтенсивності переходу. Цим, 
зокрема, пояснюється інтенсивний високоенер-
гетичний пік, отриманий експериментально 
(рис. 2е). Його максимуму при ∆=2 нм відповідає 
енергетичний рівень 210

310E  (рис. 2в,г,д). 
Зауважимо, якщо послідовно збільшувати 

товщину трубки ∆ від 1 нм до 5 нм, нарощуючи 
її по одному моношару, то при певній кількостіі 
моношарів товщина трубки стає такою (у цій сис-
темі ∆≈6aInP≈3,6 нм), при якій 5,02

1
2 ≈≈

+ρρ
hh nn

II  

(рис. 2). Тоді високоенергетичний пік формуєть-
ся вже не одним станом з I~1, а двома станами 

>> 210
510

210
410 |,|  з близькими за величинами енергіями 

~210
410E 1,4127 еВ ~210

510E 1,4132 еВ й інтенсивно-
стями ~0,5. Оскільки піки випромінювання ма-
сивами квантових трубок сильно розмиті через 
взаємодію екситонів із дисипативними підсисте-
мами та через розкид розмірів квантових трубок, 
то можна очікувати, що інтенсивність високого 
енергетичного піка зі зміною товщини ∆  буде 
змінюватися слабо. 

Висновки 
Експериментально отриманий спектр випромі-

нювання в шестигранній нанотрубці InP/InAs/InP 
формується основним чином квантовими пере-
ходами між основними станами e і h у своїх 
глибоких ямах ( )110

110E  та між збудженими стана-

ми цих квазічастинок ( )210
310E . 

Енергія взаємодії електрона й дірки, як і вза-
ємодія екситону з LO-фононами наносистеми, 
зміщує пік електромагнітного випромінювання 
системи в область більших довжин хвиль. Су-
марні величини таких зміщень не перевищують 
двох десятків меВ. 
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КЛАСИЧНА  ТЕОРІЯ  ВИПРОМІНЮВАННЯ  ЗАРЯДЖЕНИХ  
ЧАСТИНОК. VII.  СПЕКТР  ВИПРОМІНЮВАННЯ  ЧОТИРЬОХ  
ЕЛЕКТРОНІВ,  ЩО  РУХАЮТЬСЯ   ВЗДОВЖ  ГВИНТОВОЇ   

ЛІНІЇ  В  МАГНІТНОМУ  ПОЛІ 

Методом сили самодії Лоренца досліджено потужності випромінювання заряджених час-
тинок, що рухаються вздовж гвинтової лінії у вакуумі та в прозорих ізотропних середовищах. 
Особливу увагу приділено дослідженню тонкої структури спектрального розподілу потужності 
синхротронного й синхротронно-черенковського випромінювань чотирьох електронів, що ру-
хаються по гвинтовій лінії у вакуумі та у прозорих ізотропних середовищах, і дослідженню 
явища надвипромінювання в такій системі. Проаналізовано спектри синхротронного й син-
хротронно-черенковського випромінювань окремого електрона. 

The expressions for the radiation powers of the charged particles moving in a spiral in vacuum and 
in transparent isotropic mediа 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 
and synchrotron-Cherenkov radiations of four electrons moving in a spiral in vacuum and in 
transparent isotropic mediа and to the research of the fenomenon of superradiation of this system. The 
spectra of synchrotron and synchrotron-Cherenkov radiations for one electron are analyzed. 

Вступ 
Англійський фізик Шотт [1-2] в 1907 році 

вперше строго в рамках класичної електродина-
міки дослідив спектр випромінювання системи 
електронів, що рухаються по колу. 

Властивості синхротронного випромінюван-
ня заряджених частинок, що рухаються у ваку-
умі, проаналізовані в огляді [3] та монографіях 
[4-6]. У працях [7-9] вдосконаленим методом 
сили самодії Лоренца досліджено синхротронне 
випромінювання окремої зарядженої частинки, 
що рухається по колу або по гвинтовій лінії. 
Спектр випромінювання систем невзаємодіючих 
заряджених частинок, що рухаються вздовж гвин-
тової лінії у вакуумі, досліджено в працях [3; 4; 
10-13]. Спектр випромінювання системи взаємо-
діючих заряджених частинок досліджено Клєпі-
ковим [14-16]. Надпотужне короткохвильове 
когерентне синхротронне випромінювання по-
тягом згустків досліджено у праці [17]. 

Класичну теорію випромінювання зарядже-
них частинок, що рухаються з надсвітловими 
швидкостями, було розроблено Хевісайдом [18], 
Кондре [19] та Зоммерфельдом [20-23]. Класич-
ну теорію явища черенковського випроміню-

вання заряду в диспергуючому середовищі впер-
ше сформульовано Франком і Таммом [24] у 1937 
році. Ця теорія пояснила властивості випромі-
нювання, що експериментально було спостере-
жене Черенковим [25-28]. Випромінювання за-
рядів і мультиполів, що рухаються прямоліній-
но в середовищі, проаналізовані в монографіях 
[29; 30]. 

Черенковські ефекти, що ґрунтуються на чоти-
рьох фундаментальних взаємодіях, були дослі-
джені й класифіковані в праці [31]. 

Спектр електромагнітного випромінювання 
електронів, що рухаються в середовищі в магніт-
ному полі, досліджено в працях [32-35]. Особ-
ливості спектра випромінювання системи не-
взаємодіючих електронів, що рухаються вздовж 
гвинтової лінії в прозорому ізотропному середо-
вищі, досліджено в працях [36-40]. 

Явище інтерференції при випромінюванні 
електромагнітних хвиль окремими електронами 
може вплинути на повну потужність випроміню-
вання, тобто виникає когерентне синхротронне 
випромінювання [41-47]. 

Спостереження за когерентним синхротрон-
ним випромінюванням [42; 43] вказують на не-
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обхідність дослідження впливу форми й розмі-
рів згустка на когерентне синхротронне випро-
мінювання. 

Когерентність синхротронного випроміню-
вання в області радіодіапазону викликає інтерес 
у зв'язку з дослідженням радіовипромінювання, 
що надходить від пульсарів [48; 49]. 

Випадок когерентного випромінювання про-
сторово-локалізованих інвертованих атомів, 
коли розміри системи менші за довжину хвилі, 
що випромінюється, вперше було досліджено 
Дікке [50] й отримало назву явища надвипро-
мінювання. Надвипромінювання має місце й у 
випадку класичних електронних ансамблів і по-
в'язане з різними елементарними механізмами 
індукованого випромінювання (синхротронне, 
черенковське і т.д.) [51]. 

Метою даної роботи є дослідження методом 
сили самодії Лоренца спектрального розподілу 
потужності синхротронного та синхротронно-
черенковського випромінювань системи заря-
джених частинок, що рухаються вздовж гвин-
тової лінії. Використовуючи точні інтегральні 
співвідношення для спектрального розподілу 
потужності випромінювання чотирьох електро-
нів, що рухаються один за одним вздовж гвинто-
вої лінії, аналітичними та числовими методами 
досліджено тонку структуру спектра електро-
магнітного випромінювання у вакуумі та прозо-
рому середовищі нижче та вище черенковського 
бар'єра. Значна увага приділяється дослідженню 
фактора когерентності для випадку, коли вико-
нуються умови виникнення явища надвипромі-
нювання. Проаналізовано вплив ефекту Доплера 
на особливості спектра випромінювання окре-
мого електрона при його русі по гвинтовій лінії. 

Основні співвідношення для спектрального 
та спектрально-кутового розподілів потуж-
ності випромінювання чотирьох електронів, 
що рухаються вздовж гвинтової лінії у сере-
довищі 

Густина струму ( )trj ,  та густина заряду ( )tr ,ρ  
чотирьох невзаємодіючих точкових заряджених 
частинок мають вигляд 

( ) ( ) ( )∑
=

ρ=
4

1
,,

l
ll trtVtrj ,     ( ) ( )∑

=

ρ=ρ
4

1
,,

l
l trtr , 

( ) ( )( )trretr ll −δ=ρ , ,                   (1) 

де ( )trl , ( )tVl  – закон руху та швидкість l-ої час-
тинки. 

Дослідимо випадок системи чотирьох елек-

тронів, що рухаються один за одним вздовж гвин-
тової лінії в прозорому ізотропному середовищі. 
Закон руху та швидкість l-го електрона (l=1,2,3,4) 
для цього випадку записуються у вигляді [36] 

( ) ( )[ ] ( )[ ] +∆+ω+∆+ω= jttrittrtr lll 0000 sincos  

( )kttV l∆++ || ,     ( ) ( )
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trdtV l
l = .              (2) 
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00
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0
2~ cmpcE += , вектор магніт-

ної індукції ZBext 0|| , ⊥V , ||V  – компоненти 

швидкості, p , E~  – імпульс та енергія електрона, 
e і m0 – його заряд і маса спокою, c – швидкість 
світла у вакуумі. 

Підставляючи (1) і (2) у співвідношення 
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отримаємо середню потужність випромінювання 
чотирьох електронів [52-55] 
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⎛ ω
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22

|| , µ(ω) – маг-

нітна проникність, n(ω) – показник заломлення, 
ω – циклічна частота, с – швидкість світла у ва-
куумі. Фактор когерентності 
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Фактор когерентності для випадку одного елек-
трона S1(ω)=1. А для чотирьох електронів фактор 
когерентності визначається виразом [12; 52-56] 

( ) ( ) ( )+∆ω+∆ω+=ω 23124 cos2cos24 ttS  
( ) ( ){ }+∆+∆ω+∆ω+ 231234 cos2cos2 ttt  

( ){ }+∆+∆ω+ 3423cos2 tt  
( ){ }342312cos2 ttt ∆+∆+∆ω+ .              (9) 

Тут ∆t12, ∆t23, ∆t34 – зсуви в часі між першим і 
другим, між другим і третім та між третім і чет-
вертим електронами відповідно. 

Після деяких нескладних перетворень над 
(6) та (7) внесок окремих гармонік у середню 
потужність випромінювання системи чотирьох 
електронів можна подати у вигляді [54] 
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де ( )
θ

ω
ωω

= ⊥ sin
0

V
c

nq , ( )qJm , ( )qJm′  – функція 

Бесселя цілочислового індексу та її похідна від-
повідно. 

Кожна гармоніка – це набір частот розв'язків 
рівняння 

( ) 0cos1 0|| =ω−⎟
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c
n .        (11) 

Для випадку одного електрона співвідношення 
(10) переходить у вираз, отриманий методами 
сили самодії [57] та охоплюючих поверхонь [34]. 

Проінтегруємо (10) за θ і знайдемо спектраль-
ний розподіл потужності випромінювання чоти-
рьох електронів за гармоніками [54] 
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При цьому межі смуг визначаються функцією 
))(( 2 muη . 

Розглянемо середовище зі сталими проникно-
стями ε і µ. Тоді при ncV /||<  спектральні роз-
поділи потужності випромінювання на окремих 
смугах визначаються виразом [54] 
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Варто наголосити, що лише в області частот, де 
перекриття відсутнє, для спектральних функцій 
розподілу потужності випромінювання має місце 
рівність 

( ) ( )ω=ω mWW .                    (17) 
Як випливає з (14), (15), лише на межах першої 
гармоніки спектральна функція потужності ви-
промінювання відмінна від нуля й дорівнює 

( ) ( )
c

nVS
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VeW
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22
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ω
ω

µ
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За допомогою заміни 

θ−

ω
=ω

cos1 ||
0

c
nV
m ,                   (19) 

перейдемо до кутового розподілу потужності 
випромінювання на окремих гармоніках. Тоді із 
(14), (15) знаходимо кутовий розподіл потуж-
ності випромінювання системи чотирьох елек-
тронів (ε=const і µ=1) за гармоніками [53] 
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Для кутів θ→0 і θ→π 00 →mq , а кутовий 
розподіл потужності випромінювання на першій 
гармоніці, згідно з (10), визначається виразом 
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Для випадку руху одного електрона у ваку-
умі (20), (21) переходять у вирази, наведені в 
[9; 58]. Підсумовуючи ряди в (20), (21) за функ-
ціями Бесселя цілочислового індексу та інтегру-
ючи за θ, отримаємо повну потужність випро-
мінювання для випадку одного електрона [33]: 

2

2

22
22

03

2
1

3
2

−

⊥ ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−ω

µ
=

c
VnV

c
nePtot

med , 

2

2

0
0 1

c
V

cm
eBext

−=ω .                   (25) 

Тонка структура спектра синхротронного 
випромінювання чотирьох електронів у ва-
куумі 

Аналітичними та числовими методами дослі-
димо спектральний розподіл потужності синхро-
тронного випромінювання одного та чотирьох 
електронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії 
у вакуумі при Bext=1 Гс, µ=1, n=1, V⊥vac=0,24⋅1011 
см/с, V||vac=0,15⋅1010 см/с, ωj=0,105⋅108 рад/с 
r0j=2285 см, (j=1,2,…,6). 
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Рис. 1. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронного випромінювання (СВ) електрона у ваку-
умі на низьких гармоніках при V⊥vac=0,24⋅1011 см/с, 
V||vac=0,15⋅1010 см/с, ωj=0,105⋅108 рад/с, r0j=2285 см 
(j=1,2,…,6). Крива 1 відповідає одному електрону з 

int
1vacP =0,2092⋅10–14 ерг/с 
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Рис. 2. Спектральний розподіл потужності СВ у 
вакуумі на низьких гармоніках при Bext=1 Гс, 
V⊥vac=0,24⋅1011см/с, V||vac=0,15⋅1010см/с. Крива 2 
відповідає зсуву у часі 2

34
2
23

2
12 ttt ∆=∆=∆ =0,001π/ω02 

з потужністю int
2vacP =0,3347⋅10–13 ерг/с 

На рис. 1-4 зображено спектральні розподіли 
потужності синхротронного випромінювання 
для випадку одного та чотирьох електронів у 
вакуумі. 

У випадку одного електрона, що рухається 
по гвинтовій лінії у вакуумі, співвідношення (18) 
набувають вигляду 
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Для чотирьох електронів, що рухаються по 
гвинтовій лінії у вакуумі, функція спектрально-
го розподілу потужності випромінювання (18) 
на межах першої гармоніки набуває вигляду 
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Рис. 3. Спектральний розподіл потужності СВ од-
ного та чотирьох електронів у вакуумі на низьких і 
середніх гармоніках при Bext=1 Гс, V⊥vac=0,24⋅1011 

см/с, V||vac=0,15⋅1010 см/с. Крива 3 відповідає одному 
електрону з int

3vacP =0,2839⋅10–14 ерг/с, крива 4 – чо-

тирьом електронам при 4
34

4
23

4
12 ttt ∆=∆=∆ =0,001π/ω04 
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4vacP =0,4539⋅10–13 ерг/с 
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Визначена згідно з (26) потужність випромі-
нювання на межах першої гармоніки у випадку 
одного електрона у вакуумі (крива 1 на рис. 1) 
на нижній межі ( ) 0111

minодин ωωW =0,5177⋅10–14 ерг/с, 

а на верхній ( ) 0111
maxодин ωωW = 0,5723⋅10–14 ерг/с. 

При малому зміщенні в часі 2
34

2
23

2
12 ttt ∆=∆=∆ = 

=0,001π/ω0i (крива 2 на рис. 2 і крива 4 на рис. 3) 
фактор когерентності S4(ω) ≅ 16, а чотири елек-
трони на низьких гармоніках випромінюють як 
заряджена частинка з зарядом 4e і масою спокою 
4m0, тобто в шістнадцять разів більше, ніж один 
електрон ( ≅intint

12 / medmed PP ≅intint
34 / medmed PP 16) [12], 

що відповідає випадку надвипромінювання прос-
торово-локалізованих інвертованих атомів [50;51], 
коли розміри системи менші за довжину хвилі, 
що випромінюється. 

Визначена при зсуві в часі 2
34

2
23

2
12 ttt ∆=∆=∆ = 

=0,001π/ω02 згідно з (27), (28) потужність синхро-
тронного випромінювання на межах першої гар-
моніки у вакуумі (крива 2 на рис. 2) на нижній 
межі дорівнює ( ) 0211

minчотири ωωW =0,8284⋅10–13 

ерг/с, а на верхній – ( ) 0211
maxчотири ωωW =0,9156⋅10–14 

ерг/с. 
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Рис. 4. Спектральний розподіл потужності СВ чо-
тирьох електронів у вакуумі при Bext=1 Гс, V⊥med= 
=0,24⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с. Крива 5 описує 
випромінювання на низьких гармоніках при зсуві в 
часі 5
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5
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(2ω05) і int

5vacP =0,6702⋅10–14 
ерг/с, крива 6 – низькі та середні гармоніки при 
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6
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6vacP =0,9625⋅10–14 ерг/с 
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Визначена при зсуві в часі 5
34

5
23

5
12 ttt ∆=∆=∆ = 

=π/(2ω05), згідно з (27), (28), потужність син-
хротронного випромінювання на межах першої 
гармоніки у вакуумі (крива 5 на рис. 4) на ниж-
ній межі ( ) 0511

minчотири ωωW =0,2489⋅10–15 ерг/с, а 

на верхній ( ) 0511
maxчотири ωωW =0,2868⋅10–15 ерг/с. 

У випадку рівномірного розподілу чотирьох 
електронів вздовж гвинтової лінії та зсуві в часі 

5
34

5
23

5
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(2ω05) (крива 5 на рис. 4) і 

6
34

6
23

6
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(2ω06) (крива 6 на рис. 4) на 

частотах (4i–3)ω0j, (4i–2)ω0j та (4i–1)ω0j (j=5,6; 
i=1,2,…,7,…) випромінювання відсутнє, а на час-
тотах 4iω0j (j=5,6; i=1,2,3,…) фактор когерент-
ності S4(ω)=16 [12]. 

Спектр синхротронного випромінювання 
чотирьох електронів у середовищі нижче че-
ренковського бар'єра 

Проведене порівняння результатів розрахун-
ків спектра синхротронного випромінювання 
системи чотирьох електронів зі спектром син-
хротронного випромінювання одного електрона 
у середовищі зображено на рис. 5-10. Функції 
спектрального розподілу потужності синхротрон-
ного випромінювання електронів нижче черен-
ковського бар'єра (V<c/n) розраховані згідно зі 
співвідношеням (7) при Bext=1 Гс, µ=1, n=1,3, 
V⊥med=0,2⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с, ω0j= 
=0,1307⋅108 рад/с, r0j=1530 см, (j=7,8,...,16). 

При незначному зміщенні в часі між електро-
нами 8

34
8
23

8
12 ttt ∆=∆=∆ =0,001π/ω08 (крива 8 на 

рис. 5) фактор когерентності S4(ω) ≅ 16, а чотири 
електрони в середовищі на низьких гармоніках 
випромінюють як заряджена частинка з зарядом 
4e і масою 4m0, тобто в шістнадцять разів більше, 
ніж один електрон ( intintintint

91078 // medmedmedmed PPPP = ≅ 
≅ 16) [54]. У цьому випадку маємо надвипромі-
нювання для чотирьох електронів у середовищі 
нижче черенковського бар'єра. 

У випадку одного електрона, що рухається в 
середовищі, співвідношення (18) набувають ви-
гляду [54] 
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Рис. 5. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронного випромінювання у середовищі на низьких 
гармоніках при n=1,3, V⊥med=0,2⋅1011 см/с, V||med= 
0,15⋅1010 см/с. Крива 1 характеризує один електрон 
з int

7medP =0,3992⋅10–14 ерг/с, крива 8 – чотири елек-

трони при 8
34

8
23

8
12 ttt ∆=∆=∆ =0,001π/ω08 з потужніс-

тю int
8medP =0,6384⋅10–13 ерг/с 

Визначені згідно з (29) потужність випромі-
нювання на межах першої гармоніки у випадку 
одного електрона при т=1,3, V⊥med=0,2⋅1011 см/с, 
V||med=0,15⋅1010 см/с (крива 7 на рис. 5) на ниж-

ній межі дорівнює ( ) 07
min
1

один
1 ωωW =0,5491⋅10–14 

ерг/с, а на верхній межі – ( ) 07
max
1

один
1 ωωW = 

=0,6255⋅10–14 ерг/с. Ці величини добре узгоджу-
ються з потужністю, розрахованою згідно з (6), 
(7) при заміні S4(ω) на S1(ω)=1. 

На всій частотній області числове значення 
повної потужності випромінювання одного елек-
трона tot

medP 9 =0,8546⋅10–14 ерг/с, знайдене з (25), 
добре узгоджується з потужністю, отриманою 
шляхом інтегрування згідно з (6)-(9): =int

9medP  

= radP9 =0,8527⋅10–14 ерг/с (крива 9 на рис. 6). 
Для чотирьох електронів, що рухаються по 

гвинтовій лінії у середовищі при V||<c/n, функ-
ція спектрального розподілу потужності син-
хротронного випромінювання на межах першої 
гармоніки набуває вигляду [54] 
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Рис. 6. Спектральний розподіл потужності СВ на 
всій області частот для одного і чотирьох електро-
нів у середовищі при n=1,3, V⊥med=0,2⋅1011 см/с, 
V||med=0,15⋅1010 см/с. Крива 9 описує випадок одного 
електрона з int

9medP =0,8527⋅10–14 ерг/с, крива 10 – ви-

падок чотирьох електронів при 10
34

10
23

10
12 ttt ∆=∆=∆ = 

=0,001π/ω010 і потужності int
10medP =0,1359⋅10–12 ерг/с 

( ) ( )[ +∆ω+ω=ω ⊥
12

min
1

min
1

||
2

22
min
1

чотири
1 cos24

2
t

Vc
VeW  

( ) ( )+∆ω+∆ω+ 34
min
123

min
1 cos2cos2 tt  

( ){ } ( ){ }+∆+∆ω+∆+∆ω+ 3423
min
12312

min
1 cos2cos2 tttt  

( ){ }]342312
min
1cos2 ttt ∆+∆+∆ω+ ,         (30) 

де 

c
Vn ||

min
1

1

0

+

ω
=ω , 

( ) ( )[ +∆ω+ω=ω ⊥
12

max
1

max
1

||
2

22
max
11 cos24

2
чотири t

Vc
VeW  

( ) ( )+∆ω+∆ω+ 34
max
123

max
1 cos2cos2 tt  

( ){ } ( ){ }+∆+∆ω+∆+∆ω+ 3423
max
12312

max
1 cos2cos2 tttt  

( ){ }]342312
max
1cos2 ttt ∆+∆+∆ω+ ,       (31) 

де 

c
Vn ||

max
1

1

0

−

ω
=ω . 

Визначені згідно з (30) та (31) потужності ви-
промінювання на межах першої гармоніки у ви-
падку чотирьох електронів для 3,1=n , V⊥med= 
=0,2⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с, при зсуві у 
часі 8

34
8
23

8
12 ttt ∆=∆=∆ =0,001π/ω08 (крива 8 на 

рис. 5) дорівнюють ( ) 08
min
1

чотири
1 ωωW =0,8786× 

×10–13 ерг/с, ( ) 08
max
1

чотири
1 ωωW =0,1001⋅10–12 

ерг/с. Ці величини добре узгоджуються з потуж-
ністю, розрахованою згідно з (6), (7). 

У випадку рівномірного розподілу чотирьох 
електронів уздовж гвинтової лінії у середовищі, 
тобто при однакових зміщеннях у часі =∆=∆ jj tt 2312  

jt34∆= =π/(2ω0j) (криві j=11,12 на рис. 7,8), вста-
новлено, що на частотах (4i–3)ω0j, (4i–2)ω0j та 
(4i–1)ω0j (j=11,12; i=1,2,…) випромінювання від-
сутнє. 
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Рис. 7. Спектральний розподіл потужності СВ чо-
тирьох електронів на низьких гармоніках при n=1,3, 
V⊥med=0,2⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с. Крива 11 
отримана при 11

34
11
23

11
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(2ω011) і потуж-

ності int
11medP =0,1357⋅10–13 ерг/с 
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Рис. 8. Спектральний розподіл потужності СВ у про-
зорому середовищі на низьких та середніх гармоні-
ках при n=1,3, V⊥med=0,2⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 

см/с. Крива 12 відповідає чотирьом електронам при 
зсуві у часі 12

34
12
23

12
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(2ω012) та потуж-

ності int
12medP =0,3033⋅10–13 ерг/с 
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Рис. 9. Спектральний розподіл потужності СВ чо-
тирьох електронів у середовищі при n=1,3, V⊥med= 
=0,2⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с та зсуві у часі 

jjj ttt 342312 ∆=∆=∆ =π/(4ω0j) (j=13, 14). Крива 13 від-

повідає випадку низьких гармонік із int
13medP =0,1559× 

×10–13 ерг/с, крива 14 – випадку низьких і середніх 
гармонік із int

14medP =0,3001⋅10–13 ерг/с 

Визначені згідно з (30) та (31) потужності ви-
промінювання на межах першої гармоніки у 
випадку чотирьох електронів для n=1,3, V⊥med= 
=0,2⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с при зсуві у 
часі 11

34
11
23

11
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(2ω011) (крива 11 на рис.7) 

дорівнюють ( ) 011
min
1

чотири
1 ωωW =0,4417⋅10–15 ерг/с, 

( ) 011
max
1

чотири
1 ωωW =0,5303⋅10–15 ерг/с. 
Визначені згідно з (30) і (31) потужності син-

хротронного випромінювання в прозорому се-
редовищі на межах першої гармоніки у випадку 
чотирьох електронів для n=1,3, V⊥med=0,2⋅1011 
см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с при 13

34
13
23

13
12 ttt ∆=∆=∆ = 

=π/(4ω013) дорівнюють (крива 13 на рис. 9) 

( ) 013
min
1

чотири
1 ωωW =0,4188⋅10–13 ерг/с,  

( ) 013
max
1

чотири
1 ωωW =0,3808⋅10–13 ерг/с. 
Тут, як і скрізь у цьому тексті, розглядається 

потяг чотирьох електронів, тобто випадок рів-
номірного розташування чотирьох електронів 
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Рис. 10. Спектральний розподіл потужності СВ чо-
тирьох електронів у середовищі при n=1,3, V⊥med= 
=0,2⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с для зсуву в часі 

jjj ttt 342312 ∆=∆=∆ =π/(8ω0j) (j=13, 14). Крива 15 від-

повідає випадку низьких гармонік із int
15medP =0,2491× 

×10–13 ерг/с, крива 16 – випадку низьких і середніх 
гармонік із потужністю int

16vacP =0,2948⋅10–13ерг /с. 

вздовж гвинтової лінії. При зсуві в часі =∆=∆ jj tt 2312  
jt34∆= =π/(8ω0j) (j=13, 14) випромінювання від-

сутнє на частотах (8i–6)ω0j, (8i–4)ω0j та (8i–2)ω0j 
(j=13, 14; i=1,2…), а на частотах 8iω0j (j=13, 14; 
i=1,2…) фактор когерентності S4(ω)=16 (криві 
13 та 14 на рис. 9) 

Визначені згідно з (30) та (31) потужності ви-
промінювання на межах першої гармоніки у 
випадку чотирьох електронів для n=1,3, V⊥med= 
=0,2⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с при зсуві у 
часі 15

34
15
23

15
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(4ω015) (крива 15 на 

рис. 10) дорівнюють ( ) 015
min
1

чотири
1 ωωW =0,7388× 

×10–13 ерг/с, ( ) 015
max
1

чотири
1 ωωW =0,7981⋅10–13 ерг/с. 

При зсуві у часі jjj ttt 342312 ∆=∆=∆ =π/(8ω0j) (j= 
=15, 16) випромінювання відсутнє на частотах 
(16i–12)ω0j, (16i–8)ω0j та (16i–4)ω (j=15, 16; i= 
=1,2…), а на частотах 16iω0j (j=15, 16; i=1,2…) 
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фактор когерентності S4(ω)=16 (криві 15 та 16 
на рис. 10). 

Зміна величини зсуву в часі між електронами 
зумовлює істотну зміну функції спектрального 
розподілу потужності синхротронного випро-
мінювання чотирьох електронів, що рухаються 
один за одним вздовж гвинтової лінії в середо-
вищі. 

З проведених розрахунків, проілюстрованих 
на рис. 5-10, випливає, що на низьких гармоніках 
смуги синхротронного випромінювання елек-
тронів, що рухаються вздовж гвинтової лінії в 
середовищі, мають дискретний характер у випад-
ку малої поздовжньої компоненти швидкості 
(компонента, що паралельна вектору магнітної 
індукції). 

Тонка структура спектра синхротронно-
черенковського випромінювання чотирьох 
електронів 
При дослідженні спектра синхротронно- черен-

ковського випромінювання (СЧВ) вище черен-
ковського бар'єра (V>c/n) числові розрахунки 
проведено при Bext=1 Гс, µ=1, n=1,7, V⊥med=0,2× 
×1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с. 

Визначена згідно з (26) потужність синхро-
тронно-черенковського випромінювання на ме-
жах першої гармоніки для одного електрона при 
n=1,7 (крива 17 на рис. 11) на нижній межі до-
рівнює ( )min

11 ωW =0,5390⋅10–14 ерг/с, а на верх-

ній – ( )max
11 ωW =0,6392⋅10–14 ерг/с. 

У випадку чотирьох електронів при n=1,7 та 
зсуві 18

34
18
23

18
12 ttt ∆=∆=∆ =0,001π/ω018 залежність 

функції спектрального розподілу потужності 
випромінювання електронів набуває більш не-
монотонного характеру (криві 17, 18 на рис. 11). 

Визначені згідно з (30), (31) потужності випро-
мінювання на межах першої гармоніки у випадку 
чотирьох електронів для n=1,7, V⊥med=0,2⋅1011 
см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с при зсуві в часі =∆ 17

12t  
17
34

17
23 tt ∆=∆= =0,001π/ω017 (крива 18 на рис. 11) 

дорівнюють ( ) 017
min
1

чотири
1 ωωW =0,8624⋅10–13 

ерг/с, ( ) 017
max
1

чотири
1 ωωW =0,1023⋅10–12 ерг/с. 

При незначному зсуві в часі між електрона-
ми 18

34
18
23

18
12 ttt ∆=∆=∆ =0,001π/ω018 (крива 18 на 

рис. 11) фактор когерентності S4(ω) ≅ 16, а чоти-
ри електрони на інтервалі від 0 до 10ω018 випро-
мінюють як заряджена частинка з зарядом 4e і 

масою 4m0, тобто в шістнадцять разів більше, 
ніж один електрон. 

Визначені згідно з (30) та (31) потужності ви-
промінювання на межах першої гармоніки у ви-
падку чотирьох електронів для n=1,7, V⊥med=0,2× 
×1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с при зсуві у часі 

21
34

21
23

21
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(2ω021) (крива 21 на рис. 13) 

дорівнюють ( ) 021
min
1

чотири
1 ωωW =0,8624⋅10–13 

ерг/с, ( ) 021
max
1

чотири
1 ωωW =0,1023⋅10–12 ерг/с. 

З проведених розрахунків, проілюстрованих 
на рис. 11-14, випливає, що на низьких гармо-
ніках смуги випромінювання електронів, що 
рухаються вздовж гвинтової лінії, мають дис-
кретний характер у випадку малої поздовжньої 
компоненти швидкості (компонента, що пара-
лельна вектору магнітної індукції). На вищих 
гармоніках максимуми в спектральному розпо-
ділі зумовлені переважно накладанням m-ої та 
m+1 гармонік, а також внеском інших гармонік. 
Це узгоджується з результатами досліджень, на-
веденими у [54; 55]. 
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Рис. 11. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронно-черенковського випромінювання на низьких 
гармоніках при n=1,7, V⊥med=0,2⋅1011 см/с, V||med= 
=0,15⋅1010 см/с. Крива 17 відповідає одному елек-
трону із int

17medP =0,2711⋅10–13 ерг/с. Крива 18 – чоти-

рьом електронам при 18
34

18
23

18
12 ttt ∆=∆=∆ =0,001π/ω018 

із int
18medP =0,4328⋅10–12 ерг/с 
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Синхротронно-черенковське випромінюван-
ня системи чотирьох електронів являє собою 
єдиний процес і набуває більш немонотонного 
характеру при зростанні величини їхньої попе-
речної складової швидкості. 
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Рис. 12. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронно-черенковського випромінювання на низьких 
та середніх гармоніках при n=1,7, V⊥med=0,2⋅1011 
см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с. Крива 19 відповідає одно-
му електрону з int

20medP =0,1194⋅10–12 ерг/с, а крива 

20 – чотирьом електронам при зсуві у часі =∆=∆ 20
23

20
12 tt  

20
34t∆= =0,001π/ω020 із int

20medP =0,1890⋅10–11 ерг/с 
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Рис. 13. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронно-черенковського випромінювання чотирьох 
електронів на низьких гармоніках при n=1,7, V⊥med= 
=0,2⋅1011 см/с, V||med=0,15⋅1010 см/с. Крива 21 отри-
мана при зсуві у часі 21

34
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21
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(2ω021) з 

потужністю int
21medP =0,1068⋅10–12 ерг/с 
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Рис. 14. Спектральний розподіл потужності синхро-
тронно-черенковського випромінювання на низьких і 
середніх гармоніках при n=1,7, V⊥med=0,2⋅1011 см/с, 
V||med=0,15⋅1010 см/с. Крива 22 відповідає чотирьом 
електронам при 22

34
22
23

22
12 ttt ∆=∆=∆ =π/(2ω022) із по-

тужністю int
22medP =0,4807⋅10–12 ерг/с 

 
Висновки 
1. На низьких гармоніках смуги випроміню-

вання системи чотирьох електронів, що руха-
ються вздовж гвинтової лінії як у вакуумі, так і в 
середовищі, мають дискретний характер у випад-
ку малої поздовжньої компоненти швидкості. 
На вищих гармоніках максимуми в спектрально-
му розподілі зумовлені переважно накладанням 
m-ої та m+1 гармонік, а також внеском інших 
гармонік. 

2. Межі смуг окремих гармонік у спектрах 
синхротронного та синхротронно-
черенковського випромінювань системи чоти-
рьох електронів визначаються впливом ефекту 
Доплера. 

3. У випадку, коли виконуються умови про-
яву надвипромінювання, тобто при малому змі-
щенні в часі, чотири електрони випромінюють 
як заряджена частинка з зарядом 4e і масою спо-
кою 4m0, тобто в шістнадцять разів більше, ніж 
один електрон. 

4. При рівномірному розподілі чотирьох елек-
тронів вздовж гвинтової лінії при зміщенні в часі 

)2/( 0342312 ω⋅π=∆=∆=∆ ttt  на частотах (4i–3)ω0, 
(4i–2)ω0 і (4i–1)ω0 як синхротронне, так і син-
хротронно-черенковське випромінювання від-
сутні. 

5. Підтверджено той факт, що синхротронно-
черенковське випромінювання являє собою єди-
ний процес. Вплив ефекту Доплера на особли-
вості спектрального розподілу потужності ви-
промінювання системи електронів стає більш 
істотним поблизу черенковського бар'єра. 
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ВПЛИВ  ОПРОМІНЕННЯ  ВИСОКОЕНЕРГЕТИЧНИМИ 
ЕЛЕКТРОНАМИ  НА  ДЕФЕКТНУ  СТРУКТУРУ  МОНОКРИСТАЛІВ 

Cz-Si  ЗГІДНО  З  ВИСОКОРОЗДІЛЬНОЮ  ТРИКРИСТАЛЬНОЮ  
Х- ПРОМЕНЕВОЮ  ДИФРАКТОМЕТРІЄЮ 

Досліджено опромінені високоенергетичними електронами (Е=18 Мев) монокристали крем-
нію з використанням методів високороздільної Х-променевої дифрактометрії. Виявлено особ-
ливості поведінки КДВ та зміни форми контурів ізодифузних ліній. Для пояснення використа-
но узагальнену динамічну теорію Брег-дифракції Х-променів у кристалах, що містять дефекти 
кількох типів (сферичні і дископодібні кластери та дислокаційні петлі) та порушений приповерх-
невий шар. 

Silicon single-crystals irradiated by high-energy electrons  (Е=18 MeV) were studied using high-
resolution X-ray diffractometry methods. The peculiarities of rocking curve behaviour and changes in 
the profiles of isodiffuse lines were established. The generalized dynamic theory of X-rays Bragg-
diffraction in crystals comprising defects of several types (spherical and disc-shaped clusters and dis-
location loops) and damaged near-surface layer was used for explanation. 

Вступ 
Трикристальна Х-променева дифрактометрія 

(ТКД) дозволяє виділяти когерентну та дифузну 
компоненти інтенсивності розсіяння Х-променів 
у реальних кристалах, які містять різні за роз-
мірами та концентраціями мікродефекти [1-6]. 
Аналіз дифузної складової розсіяння підвищує 
інформативні можливості Х-променевих методів 
щодо визначення типів дефектів і їх розподілу. 

Сьогодні існує ціла низка підходів для корек-
тного опису дифузного розсіяння Х-променів у 
кристалах, що містять однорідно та хаотично 
розподілені дефекти [1-3; 5-8]. 

У роботі досліджуються структурні зміни в 
кристалах кремнію, опромінених високоенерге-
тичними електронами. Використано методи дво- 
та трикристальної дифрактометрії, а також ком-
п'ютерного моделювання. 

Об'єкт досліджень 
Як об'єкт досліджень вибрані опромінені ви-

сокоенергетичними електронами (Е=18 МеВ) 
бездислокаційні зразки кристалів Sі, вирощені 
методом Чохральського з концентрацією кисню 
n∼1018 cм–3, які містять смуги росту й мікроде-

фекти. Орієнтація вхідної поверхні (100), p-тип 
провідності, легування бором, питомий опір 7,5 
Ом⋅см. 
Таблиця 1. Характеристики досліджуваних кристалів Si 

Зразок Доза опромінення Товщина, мм
№1 контрольний 4,271 
№1а 1,8 кГрей 4,263 
№1б 3,6 кГрей 4,261 

Експериментальні дослідження 
Вимірювання кривих дифракційного відби-

вання (рис. 1) і контурів ізодифузних ліній (рис. 2) 
здійснювалися на трикристальному Х-промене-
вому дифрактометрі "PANalytical X'pert Pro". 

Для кристала №1а (рис. 1) характерне змен-
шення кутової півширини кривих дифракційно-
го відбивання W порівняно з вихідним зразком 
для (111) та (333)-відбивань. Для кристала №1б 
W для (111) збільшується та суттєво піднімаються 
хвости кривих відбивання, водночас W для (333) 
зменшується. Цю розбіжність для (111) та (333)- 
відбивань можна пояснити різним внеском пору-
шеного приповерхневого шару в загальну інтен-
сивність розсіяння. Такі ж особливості спостері-
гаються на кривих гойдання, які отримані в ре-
жимі θ-сканування [16]. 
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Рис. 1. Експериментальні криві дифракційного відби-
вання, θ-2θ-сканування. Відбивання (111) і (333) 
CuKα-випромінювання 
Форма ізодифузних контурів суттєво зале-

жить від типу дефектів, їх положення у гратці й 
симетрії їх полів зміщень [8; 9; 11]. Загальний 
вигляд цих контурів дозволяє встановити симет-
рію поля зміщень і зробити вибір між кількома 
можливими конфігураціями дефектної структури. 

Теоретична частина 
Для монокристалічного Cz-Si характерна на-

явність високих концентрацій кластерів і дисло-
каційних петель. За певних умов, наприклад 
при високоенергетичному опроміненні в об'ємі 
кристала кремнію, може відбуватися перебудова 
дефектної системи дефектів. Під час певних про-
цесів можуть інтенсивно зароджуватися нові й 
розпадатися генетичні кластерні утворення зі 
структурою преципітату SiО2 [8-10, 12]. Стиму-
льована дифузія кисню з матриці на поверхню 
кристала може викликати зміну об'єму в облас-
ті формування преципітату, що може стати при-
чиною зародження дислокаційної петлі Франка 
[8-10; 12], а також виникнення кремнекисневих 
кластерів у площинах (111) [12]. Атоми кисню 

 

 

 
Рис. 2. Розподіл інтенсивності дифузного розсіян-
ня в околі вузла CuKα (333) для кристала кремнію 
№1 (а), №1а (б), №1б (в). 

в таких кластерах впроваджуються в міжвузольні 
положення між парами атомів кремнію, розмі-
щеними вздовж напрямків [111]. Для подальшо-
го росту кисневмісних кластерів необхідна ін-
жекція міжвузольних атомів в оточуючу ґратку. 
У таких областях при досягненні певної критич-
ної концентрації міжвузольних атомів можлива 
їх конденсація з утворенням кластерного утво-
рення, оточеного дислокаційною петлею. Такі 
кластерні утворення мають менші ефективні 
розміри, ніж дислокаційні петлі. Виходячи з 
даних [12-14], енергія утворення кремнекисне-
вих преципітатів сферичної або еліптичної фор-
ми більша, ніж енергія утворення таких преци-

б)

в)

а)
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пітатів пластинчастої або дископодібної форми, 
тобто їх формування найбільш імовірне. 

Для пояснення змін у формі кривих дифрак-
ційного відбивання (рис. 1) нами використані 
наступні моделі можливої системи домінуючих 
за розмірами та концентраціями мікродефектів 
у Cz-Si кристалах: дископодібні кластери, дрібні 
сферичні кластери – преципітати SiО2, дислока-
ційні петлі, точкові дефекти – вакансії кремнію та 
пружний вигин відбиваючих площин кристала. 

Для визначення окремого та сумарного впливу 
кожного із зазначених типів дефектів на форму-
вання кривих дифракційного відбивання нами 
використані співвідношення узагальненої теорії 
розсіяння Х-променів у монокристалах із хаотич-
но розподіленими дефектами [3; 5; 6]. Відповідно 
до цієї теорії КДВ, вимірювані на двокристаль-
ному дифрактометрі із широко відкритим вікном 
детектора значення є сумою когерентної Rcoh і 
дифузної Rdiff компонент [1; 2]: 

R(∆θ) = Rcoh(∆θ)+Rdiff (∆θ).          (1) 
Когерентна компонента задається співвідно-

шенням [3] 
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Дифузна компонента коефіцієнта відбивання 
R у випадку наявності в кристалі кількох типів 
хаотично розподілених дефектів і при відсут-
ності кореляції між ними має вигляд [3; 6] 

( ) ,/)()( 0000 γµθ∆=θ∆ tkFR dyndiff        (4) 

( )( ) .2 1)(

),()(),()()(

12

00000

−µ−
α

α

µ−=µ

µ=µµµ=θ∆µ ∑

tetp

kktpk

t

dsdsds
(5) 

Здійснені розрахунки на основі співвідно-
шень (1)-(5) дали змогу досягнути повної від-
повідності експериментальних і теоретичних 
кривих дифракційного відбивання (рис. 3) і ви-
значити розміри й концентрацію домінуючих 
типів дефектів (таблиця 2). 

Таблиця 2. Концентрації та розміри мікродефектів до-
мінуючих типів 

Зразок сd.cl., 
106 см-3

Rd.cl., 
мкм 

сL,  
106 см-3 

RL,  
мкм 

сsf.cl.,  
1013 см-3 

Rsf.cl., 
нм 

№1 15 3,56 2,5 8,95 19,2 6,2 
№1а 86 1,8 54,8 7,18 8,16 5,8 
№1б 14 3,56 9,8 7,2 4,35 7,9 
Отже, виявлені зміни форми і характеристик 

КДВ можна пояснити структурною перебудо-
вою в розподілах і розмірах домінуючих типів 
мікродефектів. Очевидно, зміна форми КДВ для 
кристала №1а після опромінення високоенерге-
тичними електронами зумовлена збільшенням 
концентрацій дископодібних кластерів і дисло-
каційних петель малих розмірів з одночасним 
зменшенням концентрацій дрібних за розмірами 
сферичних кластерів. Це, як правило, зумовлено 
істотним збільшенням дифузної складової інте-
гральної інтенсивності. 

Незначні розходження у КДВ кристалів №1б 
і №1 (еталону) можна пояснити зменшенням 
дифузної компоненти інтенсивності за рахунок 
зменшення концентрації дископодібних кластерів 
і дислокаційних петель і збільшення їх розмірів 
при рості концентрації дрібних сферичних клас-
терів, внесок від яких співрозмірний із внеском 
від дископодібних кластерів і дислокаційних пе-
тель, що узгоджується з результатами [7]. 

Аналіз результатів досліджень 
Наведені на рис. 2 експериментальні та на 

рис. 4 теоретичні контури ізодифузних ліній за-
галом збігаються. Вплив високоенергетичного 
опромінення на структурні зміни в кристалах на 
експериментальних і розрахункових мапах розпо-
ділу інтенсивності дифузного розсіяння викли-
кає деякі зміни симетрії контурів. Дані розбіж-
ності можна пояснити врахуванням дещо набли-
женої до реальної симетрії модельних мікроде-
фектів структури кристалів Cz-Si та нехтуванням 
кореляційних ефектів між їх окремими типами. 
У загальному випадку як експериментальні, так 
і розраховані контури ізодифузних ліній є дещо 
зміщеними відносно точного положення вузла 
(333). Це свідчить про наявність у кристалах мі-
кродефектів із позитивною потужністю, якими 
виступають дископодібні кластери та дрібні сфе-
ричні кластери. Причому витягнутість контуру 
еталонного кристала в напрямку [010], що збіга-
ється з напрямком qy, визначає напрямок пере-
важної орієнтації кластерних утворень та їх плас-
ку форму і свідчить про їх рівномірний розподіл у 
площинах типу (111). Витягнутість контуру ізо-
дифузних ліній свідчить про наявність протяжних  
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Рис. 3. Експериментальна і розрахункова криві диф-
ракційного відбивання у режимі θ-2θ-сканування 
для відбивання (333). 

 

Рис. 4. Теоретично розрахований розподіл інтен-
сивності дифузного розсіяння в околі вузла 
CuKα(333) для кристала кремнію №1 (еталон). 

областей неоднорідності складу твердого роз-
чину кисню в кремнію з розмитою когерентною 
межею. У нашому випадку це інтерпретується 
моделлю дефекту пакування за Пателом [13]. 

Аналіз розподілів інтенсивності на рис. 2б та 
рис. 2в свідчить про суттєві перебудови у дефек-
тній структурі кристалів кремнію. Зокрема, для 
кристала №1а (рис. 2б) спостерігається розмит-
тя скупчення контурних ліній паралельно qy і 
збільшення радіуса їх кривизни, а також незна-
чна "приплюснутість" біля центру контуру. Це 
свідчить про переважаючий процес збільшення 
концентрації дископодібних кластерів і дисло-
каційних петель малих розмірів на фоні змен-
шення концентрацій дрібних сферичних клас-
терів у кристалі №1а. Напевно, завдяки опромі-
ненню дозою 1,8 кГрей відбулися значні транс-
формації дефектної структури зразка №1а. Проте 
отриманої внаслідок опромінення енергії вияви-

лося недостатньо для утворення стабільної, ре-
лаксованої після високоенергетичного "удару” 
дефектної структури. 

Про інтенсивний процес зменшення дифуз-
ної компоненти інтенсивності за рахунок змен-
шення концентрації дископодібних кластерів і 
дислокаційних петель і збільшення їх розмірів 
при рості концентрації дрібних сферичних клас-
терів у кристалі №1б свідчить еліптична форма 
контурних ліній біля центру контуру та витяг-
нутість цих ліній у напрямку додатних значень 
qy (рис. 2в). 

Завдяки моделюванню розрахункових роз-
поділів інтенсивності дифузного розсіяння Х-
 променів для випадку трикристальної дифрак-
тометрії встановлено основні закономірності 
формування контурів ізодифузних ліній для 
внеску в інтенсивність дифузного розсіяння від 
кожного окремого типу дефектів. Зокрема:  

- для дископодібних кластерів, які мають плас-
ку форму, контури ізодифузних ліній витягнуті 
в напрямку переважної орієнтації площини ди-
скоподібного кластера. Зростання розмірів або 
концентрацій дископодібних кластерів приво-
дить до розмиття або скупчення контрастових 
ліній на контурі. Збільшення ж потужності дефек-
тів приводить до зміщення центру контрастових 
ліній від положення вузла оберненої гратки; 

- для дислокаційних петель виявлено сателі-
тні острівці, розташовані по лінії, напрямок 
якої вказує напрямок переважної орієнтації 
площини дислокаційної петлі; 

- для сферичних кластерів перетин ізодифуз-
ної поверхні у площині дифракції має витягнуту 
форму за всіма напрямками розсіяння, тобто має 
сферичну симетрію. Крім того, виявлені сателіт-
ні острівці, розташування яких збігається з на-
прямками площин щільного пакування. 

Отже, модель дефектної структури, що міс-
тить кілька типів домінуючих мікродефектів, 
дозволяє повніше описати зміну форми і харак-
теристик КДВ, контурів ізодифузних ліній. Це 
дозволило отримати сценарій можливих струк-
турних перебудов дефектної системи опромі-
нених високоенергетичними електронами крис-
талів кремнію [4; 10; 11]. 

Висновки 
1. Відповідно до обраної моделі наявності в 

кристалах кремнію кількох типів домінуючих 
дефектів у кристалах Cz-Si досліджено динамі-
ку зміни концентрації й розмірів мікродефектів 
до і після опромінення. Зміна форми КДВ для 
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кристала, опроміненого дозою – 1,8 кГрей (зра-
зок №1а) високоенергетичних електронів, викли-
кана збільшенням концентрацій дископодібних 
кластерів і дислокаційних петель малих розмі-
рів на фоні зменшення концентрацій дрібних 
сферичних кластерів.  

2. Незначні розбіжності у КДВ для кристала, 
опроміненого найбільшою питомою дозою 844 
Грей/мм (зразок №1б) і контрольного зразка (№1), 
можна пояснити зменшенням дифузної компонен-
ти інтенсивності за рахунок зменшення концен-
трації дископодібних кластерів і дислокаційних 
петель і збільшення їх розмірів при рості концен-
трації дрібних сферичних кластерів, внесок від 
яких співрозмірний із внеском від дископодіб-
них кластерів і дислокаційних петель. 

3. Встановлено основні закономірності фор-
мування контурів ізодифузних ліній для внеску 
в інтенсивність дифузного розсіяння від кожно-
го окремого типу дефектів. 

Робота виконана за сприяння Державного 
фонду фундаментальних досліджень України 
(ДФФДУ, грант GP/F26/0179). 
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ВИКОРИСТАННЯ  ШТУЧНИХ  НЕЙРОННИХ  МЕРЕЖ   
ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ  ПАРАМЕТРІВ  НАПІВПРОВІДНИКІВ   

ЗА  ДАНИМИ  Х-ПРОМЕНЕВИХ  МЕТОДІВ 

Подано результати визначення структурних параметрів кристалів CdTe за допомогою штуч-
них нейронних мереж на основі Х-променевих кривих дифракційного відбивання. Використано 
тришарову мережу зі зворотним розповсюдженням помилки та з динамічним додаванням ней-
ронів. За допомогою створеного програмного забезпечення проведено моделювання роботи 
нейромережі. Проаналізовано вплив параметрів нейронної мережі на час навчання і на помилку 
мережі для тестових зразків. Показано, що динамічне додавання нейронів у поєднанні з корект-
ним вибором топології й параметрів мережі дозволяє зменшити час навчання. 

The results of determination of structural parameters of the CdTe crystals by artificial neural net-
works on the basis of x-ray diffraction curves are presented. The three-layered network with back-
propagation of errors and with dynamic addition of neurons is used. By the created software the neural 
networks simulation are realized. Influencing of parameters of neural network in a time of learning 
and on the errors of network for test samples is analyzed. It is shown that dynamic additions of neu-
rons in combination with the correct choice topologies and parameters of network allows to decrease 
learning time. 

Вступ 
Для розв'язання багатьох практичних задач 

потрібно визначати параметри напівпровіднико-
вих матеріалів, зокрема характеристики їх струк-
турної досконалості, на основі даних Х- проме-
невих методів. До найперспективніших Х- про-
меневих методів належать високороздільна диф-
рактометрія та рефлектометрія в умовах повного 
зовнішнього відбивання Х-променів [1]. У загаль-
ному випадку залежність розподілу інтенсивно-
сті Х-променевих кривих від структурних пара-
метрів зразків дуже складна й неоднозначна, що 
значно ускладнює розв'язання оберненої задачі 
(відновлення структурних параметрів). Водно-
час для розв'язання подібних складних задач, 
наприклад у сфері медичної й технічної діагно-
стики, ефективно використовується новий ме-
тод – штучні нейронні мережі [2-4]. Тому метою 
даної роботи є вивчення можливостей викорис-
тання штучних нейронних мереж для знаходжен-
ня структурних параметрів зразків на основі 
даних Х-променевих методів. При цьому вид і 
топологію штучних нейронних мереж вибрано 
відповідно до особливостей вхідних і вихідних 
даних Х-променевих методів. 

1. Теоретична частина 
Штучні нейронні мережі (neural networks) – 

надзвичайно спрощена модель біологічних ней-
ронних мереж. Особливістю нейромереж (НМ) 
є те, що вони навчаються, а не програмуються. 
Існують програмні й апаратні моделі НМ, але на 
даний час звичайно виконують програмну реалі-
зацію нейромереж. Виділяють наступні режими 
роботи НМ: 

1. Навчання (відомі вхідні й вихідні дані, ви-
значаються вагові коефіцієнти). 

2. Тестування (відомі вхідні й вихідні дані, 
порівнюються розраховані вихідні дані з істин-
ними). 

3. Діагностика (реальне визначення резуль-
татів за вхідними даними). 

Основними компонентами НМ є нейрони 
(neurons), які з'єднані зваженими зв'язками.  

 
Рис.1. Штучний нейрон з активаційною функцією F 
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З кожним зв'язком між нейронами пов'язаний ва-
говий коефіцієнт (weighting coefficient). На вхід 
штучного нейрона поступає множина сигналів 
x1, x2,…, xn (вектор Х), які є виходами інших 
нейронів. Кожен сигнал множиться на відповід-
ну вагу w1, w2,…, wn (вектор W) і всі виходи 
підсумовуються у блоці Σ, визначаючи рівень 
активації нейрона (рис. 1). Блок Σ складає зва-
жені входи, алгебраїчно створюючи вихід NET: 

NET = X W.                           (1) 
1.1. Активаційні функції 
Сигнал NET далі, як правило, перетворюється 

активаційною функцією F і дає вихідний ней-
ронний сигнал OUT = F(NET). Активаційна функ-
ція F(NET) може бути пороговою бінарною, лі-
нійною обмеженою, функцією гіперболічного 
тангенса, але найбільш поширена сигмоїдна (S-
подібна або логістична) функція (рис. 2) 

NETC
OUT

⋅−+
=

e1
1 ,                    (2) 

де С – константа (зазвичай С=1) 
З виразу (2) для сигмоїда очевидно, що вихід-

не значення нейрона лежить у діапазоні [0,1]. 
Популярність сигмоїдної функції зумовлена та-
кими її властивості: 

1) здатність підсилювати слабкі сигнали силь-
ніше, ніж великі, і опиратися "насиченню" від 
потужних сигналів;  

1

0

OUT 

NET 
 

Рис. 2. Сигмоїдна функція активації 

2) монотонність і диференційованість на всій 
осі абсцис;  

3) простий вираз для похідної 
))(1()()( NETFNETFCNETF −⋅⋅=′ ,      (3) 

що дає можливість використовувати широкий 
спектр оптимізаційних алгоритмів. 

1.2. Багатошарові нейронні мережі 
Хоча один нейрон здатний виконувати прості 

процедури розпізнавання, сила нейронних об-
числень виникає від з'єднань нейронів у мережах. 
Багатошарові мережі (рис. 3) мають значно біль-
ші можливості, ніж одношарові. Проте багато-
шарові мережі можуть привести до збільшення 
обчислювальної потужності порівняно з одно-
шаровими лише в тому випадку, якщо актива-
ційна функція між шарами буде нелінійною.  

У роботі використано тришарову нейронну 
мережу, оскільки при меншій кількості шарів 
можливості мережі суттєво обмежені, а при біль-
шій кількості шарів значно збільшується час 
розрахунку. Для навчання мережі використано 
алгоритм зворотного розповсюдження помилки. 

Розглянемо структуру 3-шарової нейромережі 
(рис. 3). 

1. Вхідний шар описується вектором X={x1,..., 
xi,...,xQX}. Розмір навчальної множини (кількість 
векторів X) дорівнює QN, номер вектора NQn 1,= . 

2. Приховані шари: 
Перший шар (рівень L=1) описується векто-

ром значень нейронів V1={ 1
1ν ,…, 1

1kν ,..., 1
1OVν } 

та вектором різниці D1={ 1
1d ,…, 1

1kd ,..., 1
1OVd }, 

зв'язки вхідного шару з наступним визначають-
ся матрицею вагових коефіцієнтів W1. 

Другий шар (рівень L=2) описується вектором 

 
Рис. 3. Тришарова НМ 
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значень нейронів V2={ 2
1ν ,…, 2

2kν ,..., 2
2OVν } та 

вектором різниці D2{ 2
1d ,…, 2

2kd ,..., 2
2OVd }}, зв'яз-

ки першого шару з наступним визначаються 
матрицею вагових коефіцієнтів W2. 

3. Вихідний шар (рівень L=3) описується век-
тором дійсних значень нейронів Y={y1,..,yj,…,yQY}, 

вектором істинних значень нейронів YT={ Ty1 ,…, 
T
jy ,..., T

OYy } та вектором різниці D3={ 3
1d ,.., 3

jd ,..., 
3
OYd }, зв'язки другого шару з наступним визна-

чаються матрицею вагових коефіцієнтів W3. 
Розмір навчальної вибірки (кількість векторів YТ) 
дорівнює QM, номер вектора MQm 1,= . 

1.3. Алгоритм зворотного розповсюдження 
помилки  

Зворотне розповсюдження помилки (back-
propagation) означає, що сигнали помилки з ви-
ходу мережі використовуються для корекції ваги 
попередніх шарів. Навчання нейромережі від-
бувається за наступним алгоритмом (рис. 4), де 
кожна ітерація процесу навчання називається 
епохою. Процес навчання завершується, якщо 
кількість епох e перевищує допустиму QE або 
похибка мережі εk менша допустимої εkMin. 

Виділяють такі етапи навчання НМ. 
1. Ініціалізація. Початкові значення матриці 

вагових коефіцієнтів W приймаються такими, 
що дорівнюють малим випадковим значенням, 
наприклад:  

WRndW ki ∆⋅−= 2)5,0(1
1, ,              (4) 

де ,,1 XQi =  11 ,1 VQk = , Rnd – значення рівномір-
но розподіленої випадкової величини в діапа-
зоні [0, 1], ∆W=0,3. 

У вагових матрицях рядки відповідають еле-
ментам, від яких йдуть зв'язки, а стовпці – до 
яких йдуть зв'язки. 

2. Нормалізація (масштабування) початкових 
значень усіх векторів X, YТ (для кожного типу 
даних вектора окремо) в діапазон (MinN, MaxN), 
наприклад:  

)(
)()(

minmax

min
XX

MinNMaxNXX
MinNX

p
i

i −
−⋅−

+= ,  (5) 

де MinN=0,1, MaxN=0,9, p
ix  – значення елемен-

та вектора до нормалізації. 
3. Пряме розповсюдження полягає у знахо-

дженні вихідного вектора Y на основі вхідного 
X за наступними формулами. 
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де 11 ,1 VQk = . 
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де 22 ,1 VQk = . 
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Рис. 4. Алгоритм навчання нейромережі зі зворот-
ним розповсюдженням помилки 
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де YQj ,1=  
У результаті прямого розповсюдження мож-

на обчислити похибки навчання мережі: 

∑
=

−=ε
YQ

T
L

j
jjn YY

1
 – лінійна похибка для век-

тора з номером n, 
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==
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TNQ
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YY
11
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всіх векторів навчальної множини, 
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,,2
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редня відносна похибка.  
4. Зворотне розповсюдження похибки поля-

гає в корекції вагових коефіцієнтів через сигнал 
різниці D.  

Шар 3: 
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де YQj ,1= , e – номер епохи. Оскільки як акти-
ваційна функція використовується сигмоїдна, 
то різниця векторів YT–Y множиться на похідну  

від сигмоїдної функції: Y(1–Y). 
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де 11 ,1 VQk = , ηY, ηL2, ηL1 – норми навчання 
(значення норм навчання, наприклад, 0,2). 

2. Початкові дані 
Як об'єкти дослідження (зразки CdTe №1, №2, 

№3) використано епітаксійні шари CdхHg1–хTe 
(111) (x=0,252), нарощені на нелегованих під-
кладках CdTe (111) [5]. Зразки №2 та №3 імплан-
товані іонами As з енергією E=100 кеВ. Для зраз-
ка №2 доза імплантованих іонів D=1015см–2, а 
для №3 доза D=1,2·1015см–2. Для двох областей 
кожного зразка визначено їх структурні характе-
ристики: товщину області аморфізації, значення 
густини дислокацій у припущенні їх хаотичного 
розподілу, глибину максимальної деформації, 
значення максимальної деформації (таблиця 1). 

Усі зразки досліджені методом Х-променевої 
дифрактометрії, у результаті чого для кожного 
зразка отримано кілька експериментальних кри-
вих дифракційного відбивання (рис. 5). Як вхідні 
дані для НМ (вектор Х) використано значення 
інтенсивностей Х-променевих кривих в QX точ-
ках, а як вихідні дані (вектор YT) – структурні 
параметри зразків, а також енергію й дозу імплан-
тованих іонів. Для навчання мережі використано 
вибірку, яка містила криві дифракційного від-
бивання й структурні параметри для двох облас-
тей зразків CdTe №1-3 (таблиця 1). 

Таблиця 1. Структурні характеристики зразків CdTe [5] 

Зразок Область 
Товщина області 

аморфізації 
zA, мкм 

Густина  
дислокацій 
nп, 107 см–2 

Глибина максимальної 
деформації zmax, мкм 

Максимальна 
деформація 
∆dmax/d, 10–3 

1 0 0,068 0 0 
№1 2 0 0,05 0 0 

1 0,3 0,094 0,14 0,06 
№2 2 0,3 0,094 0,14 0,06 

1 0,38 1,2 0,16 0,5 
№3 2 0,38 0,6 0,16 0,4 
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Рис. 5. Криві дифракційного відбивання для зразків 
CdTe, відбивання (333), CuKα-випромінювання: зра-
зок №1 (область 1), №2 (область 1) 
3. Програмне забезпечення 
Програма для моделювання НМ створена в 

Delphi 6, яка також забезпечує нормалізацію 
вхідних і вихідних даних (рис. 6). Програма ви-
конує навчання 3-шарової нейромережі методом 
зворотного розповсюдження помилки. На вхід-
ний шар Х подаються розподіли інтенсивностей 
Х-променевих кривих у вигляді одномірних век-
торів. На основі значень вектора Х розраховують-
ся вектори прихованих шарів V1, V2 та вихідно-
го шару Y. При навчанні мережі отримані вихо-
ди Y порівнюються з істинними YT, у випадку їх 
відмінності відбувається корекція матриць ваго-
вих коефіцієнтів W1, W2, W3. Процес навчання 
завершується, якщо отримана сумарна квадра-
тична похибка εk менша, ніж задана. Навчаль-
на й тестова вибірки зберігаються у базі даних 
програми. 

При навчанні мережі на основі експеримен-
тальних кривих (кількість точок QX=128, похиб-
ка εkMin=0,001, кількість нейронів у прихованих 
шарах QV1=160, QV1=80) час навчання виявився 
значним (таблиця 2). Для розв'язання цієї про-
блеми використано динамічне додавання нейро-
нів у вхідний шар Х. На початку навчання (рівень 
розмірності першої вагової матриці s=1) в шарі 
Х було 8 нейронів (які описували 8 фрагментів 
кривої), а в процесі навчання на кожному рівні 
s кількість нейронів у шарі Х подвоювалася (на 
останньому етапі один нейрон відповідав одній 
точці кривої). 

Обчислення вагової матриці наступного рів-
ня s (більшої розмірності) виконувалося за фор-
мулою 

WkWW s
ki

s
ki ⋅= − )(

,
)(

,
11

1
1

12 ,               (12) 

де коефіцієнт kW=1,5, )( 1,1 −= s
XQi , 11 ,1 VQk = , 

)( 1−s
XQ  – кількість нейронів шару Х для рівня (s-1). 

nd
s

ki
s

ki RkRndWW ⋅+= )(
,

)(
,

1
1

1
1 ,           (13) 

де коефіцієнт kRnd=2, )(,1 s
XQi = , Rnd – значення 

рівномірно розподіленої випадкової величини в 
діапазоні [0, 1]. 

Значення коефіцієнтів kW, kRnd вибрано за 
умови мінімізації часу навчання НМ. У резуль-
таті послідовне збільшення кількості нейронів 
значно прискорило навчання НМ (таблиця 2). 
Отже, на початкових рівнях s мережа навчаєть-
ся на Х-променевих кривих спрощеної форми 
(менша кількість точок), а на останньому рівні s 
використовуються Х-променеві криві максималь-
ної розмірності. Такий принцип обробки інфор-
мації, коли спочатку використовується спроще-
на й узагальнена модель об'єкта, яка поступово 
ускладнюється й деталізується, досить ефекти-
вний при обробці великих обсягів даних. Варто 
зауважити, що подібний принцип поступової 
деталізації використовується в зоровій системі 
людини та деяких системах технічного зору [6]. 

Тестування нейронної мережі проведено за 
допомогою контрольної вибірки кривих гой-
дання (таблиця 3, рис. 7). У таблиці 3 вектором 
YT позначено відомі параметри зразків, а Y – 
визначені за допомогою НМ. Отримана похиб-
ки для тестових векторів (CdTe №2 (область 3) – 
εk= 0,015, CdTe №3 (область3) – εk=0,054) пере-
вищує помилку навчання мережі тільки на по-
рядок, що свідчить про задовільне відновлення 
структурних характеристик НМ за допомогою 
НМ (таблиця 3). 

Висновки 
У результаті проведених досліджень створе-

но програмну модель нейтронної мережі, при-
значену для визначення структурних характе-
ристик кристалів на основі їх кривих дифрак-
ційного відбивання. Проведено оптимізацію 
топології та параметрів навчання НМ з урахуван-
ням специфіки Х-променевих кривих, наприклад 
кількості шарів і норм навчання. Показано, що 
зменшення часу навчання НМ можна досягти 
завдяки динамічному додаванню нейронів, тобто 
спочатку виконується обробка спрощеного роз-
поділу інтенсивності Х-променевих кривих, а 
потім – більш детального. 
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Рис. 6. Інтерфейс програми для моделювання НМ  

Таблиця 2. Параметри навчання НМ для статичного (без зміни кількості нейронів) і динамічного режимів  
Кількість нейронів Режим навчання Режим навчання 

статичний динамічний статичний динамічний 
QV1 QV2 

Час навчання, с Кількість епох 
40 20 10,089 4,612 10835 4769 
80 40 16,917 3,951 8063 1743 

160 80 33,701 8,243 4329 981 

Таблиця 3. Структурні характеристики зразків CdTe, отримані за допомогою НМ 

Зразок Область Вектор 
Товщина області 

аморфізації 
zA, мкм 

Густина дис-
локацій 

nп, 107 см–2 

Глибина макси-
мальної деформа-

ції zmax, мкм 

Максимальна 
деформація 
∆dmax/d, 10–3 

YT 0,3 0,094 0,14 0,06 №2 3 
Y 0,293 0,048 0,136 0,042 
YT 0,38 1,2 0,16 0,5 №3 3 
Y 0,337 0,872 0,139 0,467 
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Рис. 7. Крива гойдання для зразка CdTe №2 (об-
ласть 3) 

Новизна роботи полягає у використанні НМ 
для обробки кривих дифракційного відбивання 
для зразків CdTe, а також у реалізації динаміч-
ного додавання нейронів до шарів НМ. 

Отже, штучні нейронні мережі відкривають 
нові можливості для розв'язання складних і не-
однозначних задач, зокрема обернених задач 
відновлення структурних параметрів зразків на 
основі експериментальних Х-променевих кри-
вих. Значною перевагою НМ з точки зору тру-
домісткості є те, що вони навчаються, а не про-
грамуються. Використання НМ особливо ефек-
тивне в поєднанні з класичними методами ана-
лізу Х-променевих кривих, що дозволяє оцінити 
коректність роботи НМ. 
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МАГНІТНА  СПРИЙНЯТЛИВІСТЬ  КРИСТАЛІВ  Hg1-xMnxS 

Магнітна сприйнятливість кристалів Hg1-xMnxS досліджена в інтервалі температур Т=77÷300 К 
при Н=4 кЕ методом Фарадея до і після термообробки зразків у парах компонент. Встановлено, 
що особливості магнітної сприйнятливості зумовлені наявністю в кристалах кластерів типу 
Mn–S–Mn–S різних розмірів, в яких між атомами Mn через атоми халькогена здійснюється не-
пряма обмінна взаємодія антиферомагнітного характеру. Термообробка зразків у парах компо-
нент приводить до зміни розмірів, існуючих у кристалі кластерів, і навіть до "розсмоктування" 
включень другої фази, тобто до зменшення їх розмірів і перетворення включень другої фази 
MnS у кластери Mn–S – Mn–S. 

Magnetic susceptibility of (χ) crystals Hg1-xMnxS is investigated at the interval of temperatures 
Т=77 - 300 K at Н=4 kOe by the method of Faraday before and after the heat treatment of samples in 
vapour components. It is established, that features χ are caused by the presence in crystals of such 
clusters as Mn-S-Mn-S, of different size, in which the indirect exchange interaction of antiferromag-
netic character between the Mn atoms through the atoms of chalcogenide is carried out. Heat treat-
ment of samples in vapour components results in the change of the size of existing crystal clusters and 
even to the "dissolving" of the second phase inclusions, that is to the reduction of their size and trans-
formations of the inclusions of the second phase MnS in clusters Mn-S - Mn-S. 

Вступ 
Тверді розчини Hg1-xMnxS наперед визначені 

як напівпровідники зі змінною в залежності від 
складу шириною забороненої зони Eg і належать 
до напівмагнітних напівпровідників. Наявність 
у кристалах атомів Mn з нескомпенсованим маг-
нітним моментом надає можливість контролю-
вати склад (х) та наявність у зразках включень 
другої фази магнітними методами, зокрема за 
допомогою вимірювань магнітної сприйнятли-
вості кристалів. 

Напівмагнітні напівпровідникові тверді розчи-
ни Hg1-xMnxS, область існування яких (0<х≤0,375) 
[1], одержані нами методом Бріджмена і володі-
ють провідністю n–типу (концентрація електро-
нів n~1018см–3). 

Результати досліджень та їх обговорення 
Дослідження магнітної сприйнятливості зра-

зків Hg1-xMnxS здійснено методом Фарадея в 
інтервалі Т=77–300 К і Н=0,25–4 кЕ. Встановле-
но, що залежності χMn–1=f(T) складаються з 
прямолінійних ділянок (рис. 1), які описуються 
законом Кюрі або Кюрі–Вейсса: 

θ−
=χ

T
C ,                            (1) 
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Рис. 1. Температурна залежність χMn–1для 
Hg1-xMnxS. хм=0,017 (1), 0,046 (2), 0,069 (3) 

де С – постійна Кюрі: 
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Від'ємні значення парамагнітної температури 
Кюрі (θ<0) вказують на те, що в Hg1-xMnxS між 
атомами Mn виникає обмінна взаємодія антифе-
ромагнітного характеру. Розглянемо можливі 
типи виділень другої фази і кластерів, які подіб-
ні цим фазам за характером обмінної взаємодії, 
але на відміну від фаз не мають власної крис-
талічної структури, а утворюються в межах крис-
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талічної структури кристала, в якому вони існу-
ють. До таких фаз, які могли б утворитися в до-
сліджуваних кристалах, належать MnS2 (TN= 
=60 K, θ= –592K), MnS (TN=155 K, θ= –982K), Mn 
(TN=100K) (фаза MnO при TN=120 K, або відпо-
відні їй кластери менш ймовірні, ніж розглянуті). 
Усі ці фази є антиферомагнітними, і якщо вони 
були присутні в Hg1-xMnxS, то це привело б до 
особливостей на температурній залежності маг-
нітної сприйнятливості при вказаних темпера-
турах Нееля (ТN). У кластерах, які відповідають 
цим фазам, обмінна взаємодія антиферомагнітно-
го характеру (антиферомагнітне впорядкування) 
проявляється слабше або сильніше у залежності 
від розмірів кластерів і температури. Зі збільшен-
ням розмірів кластерів парамагнітна температура 
Кюрі θ і температура зламу ТС на залежності 
χMn–1=f(T), які їх характеризують, будуть зроста-
ти, наближаючись до відповідних параметрів, 
якими володіють відповідні цим кластерам фази: 
MnS2, MnS, Mn, а при виділенні цих фаз парамет-
ри збігаються. Так, особливість на залежностях 
χ=f(T) та χMn–1=f(T) (рис. 2, залежність 1) знахо-
диться при Т~155К, що може свідчити про наяв-
ність включення другої фази (MnS) у кристалі 
Hg1-xMnxS. 

Враховуючи вищесказане, можна допустити, 
що найбільш ймовірними в Hg1-xMnxS є кластери 
типу Mn-S-Mn-S, які за характером обмінної взає-
модії подібні фазі MnS, оскільки вони утворю-
ються в кристалах Hg1-xMnxS в результаті ізова-
лентного заміщення атомами Mn атомів ртуті. 
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Рис. 2. Температурна залежність χMn

-1 для Hg1-xMnxS. 
хм=0,025 до відпалу (1), 0,025 після відпалу в парах 
ртуті (2), 0,046 до відпалу (3), 0,046 після відпалу в 
парах сірки (4) 

Таблиця 1. Магнітні параметри зразків Hg1-xMnxS 

хмаг Θ, К µеф(µБ) ТС, К 

0,017 0 5,92 – 

0,046 –12 
–63 

5,05 
6,05 125 

0,069 –15 
–85 

4,81 
5,90 135 

Отже, наявність зламів на залежностях χMn–1= 
=f(T) (Т=ТС) зумовлена переходом у парамаг-
нітний стан при підвищенні температури клас-
терів типу Mn-S-Mn-S (різного розміру), в яких 
між атомами Mn через атоми сірки здійснюється 
непряма обмінна взаємодія антиферомагнітного 
характеру (як у Hg1-xMnxSе [2; 3]). Збільшення 
ефективного магнітного моменту µеф атомів Mn 
при підвищенні температури, підтверджує те, що 
при Т=ТС кластери переходять із "антиферомаг-
нітного" в парамагнітний стан (таблиця 1). 

Екстраполяція до нуля усереднених в області 
високих температур залежностей χMn–1=f(T), які 
описуються законом Кюрі–Вейсса, дає значення θ 
для зразка зі складом "хм", одержаним на основі 
залежностей χMn–1=f(T) і формул (1), (2). 

Автори праці [4] в рамках високотемператур-
ного наближення (kБТ>>εA, де εA – енергія об-
мінної взаємодії між атомами, які володіють 
власними магнітними моментами) одержали та-
кий вираз для величини парамагнітної темпера-
тури Кюрі 

x
k

Z
JSxSx

p

p
p 0

Б
)1(

3
2)( θ=+−=θ ∑ ,      (3) 

де Jp – інтеграл обмінної взаємодії для пари сусі-
дів, Zp – кількість катіонних станів у р- коорди-
наційній сфері. Константа θ0 відповідає гранич-
ній величині θ(х) для гіпотетичного магнітного 
напівпровідника з х=1 і структурою напівпровід-
ників типу А2В6. 

Вираз (3) дозволяє визначити величину об-
мінного інтеграла J1 пари сусідів у першій коор-
динаційній сфері (Z=12) 

)1(
32 0

Б

1
+⋅⋅

θ
⋅=⋅

SSZk
J .               (4) 

Експериментальна залежність θ(х), яка оде-
ржана для Hg1-xMnxS, є прямою лінією. Екст-
раполяція цієї залежності до х=1 дає θ0=–990 К. 
Одержане значення θ0 дозволяє визначити ве-
личину обмінного інтеграла для пар Mn–S–Mn, 
яка J1/kБ= –14,1К.  
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Таблиця 2. Магнітні параметри зразків Hg1-xMnxS 

n, см-3  (Т=300 К) Θ, К µеф, µБ (на атом Мn) xм 
до відпалу після відпалу до відпалу після відпалу до відпалу після відпалу 

до і після відпалу в парах ртуті 
0,025 

8,6۠۠۠⋅1017 1,2⋅1018 –15 
–29 

–18 
–54 

5,08 
5,75 

5,41 
6,03 

до і після відпалу в парах сірки 
0,046 

8,7۠۠۠⋅1017 3,1⋅1017 –12 
–63 

–30 
–146 

4,96 
5,95 

5,01 
6,31 

У таблиці 1 наведені параметри, які визна-
чені на основі одержаних χMn–1=f(T) для зразків 
Hg1-xMnxS, а саме: вміст магнітної компоненти 
хм, одержаний на основі "усереднених" високо-
температурних ділянок χMn–1=f(T) при Т~300 К, 
парамагнітна температура Кюрі, температура 
зламу ТС, значення ефективного магнітного мо-
менту атомів марганцю µеф. Для даного хм нижній 
рядок параметрів належить до більш високотем-
пературної ділянки залежності χMn–1=f(T). 

При термообробці кристалів Hg1-xMnxS, які 
володіють досить вираженою як дефектною, 
так і кластерною підсистемами, створюються 
можливості для дифузії у кристал атомів парів 
компонент (при відпалі) і виривання з вузлів і 
міграції атомів по кристалу і заняття ними різ-
них місць у кристалічній гратці: вакансій, між-
вузлів, вузлів. 

Дефектна система в цьому випадку може спри-
яти як зменшенню, так і збільшенню розмірів 
кластерів та утворенню нових кластерів, що ви-
являється як у зміні кінетичних коефіцієнтів 
кристалів (дефекти електрично активні), так і у 
зміні магнітних параметрів зразків (парамагніт-
ної температури Кюрі ефективного магнітного 
моменту атомів марганцю, таблиця 2), а значить, 
і залежностей χMn–1=f(T) (рис. 2), на основі яких 
вони визначаються. 

Отже, термообробка зразків у парах компонент 
приводить до зміни розмірів існуючих у крис-
талі кластерів (розміри кластерів пропорційні 
величині θ) і навіть до "розсмоктування" вклю-
чень другої фази, тобто до зменшення їх розмі-
рів і перетворення включень другої фази MnS у 
кластери Mn–S–Mn–S (рис. 2, залежності 1, 2). 

Висновки 
Наявність зламів на залежностях χMn–1=f(T) 

(Т=ТС) зумовлена переходом в парамагнітний 
стан при підвищенні температури кластерів типу 
Mn–S–Mn–S (різного розміру), в яких між ато-
мами Mn через атоми сірки здійснюється непря-
ма обмінна взаємодія антиферомагнітного харак-
теру.  

Збільшення ефективного магнітного моменту  
атомів Mn при підвищенні температури підтвер-
джує те, що при Т=ТС кластери переходять із 
"антиферомагнітного" в парамагнітний стан.  

Експериментальна залежність θ(х), одержана 
для Hg1-xMnxS, є прямою лінією, екстраполяцією 
якої до х=1 одержали θ0=– 990 К, що дозволило 
встановити величину обмінного інтеграла J1/kБ= – 
–14,1 К для пар Mn–S–Mn. 

Термообробка зразків у парах компонент при-
водить до зміни розмірів існуючих у кристалі кла-
стерів і навіть до "розсмоктування" включень 
другої фази.  

Робота виконана при підтримці Державного 
фонду фундаментальних досліджень, проект 
Ф25.4/075.  

 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Томашик В.Н., Грыцив В.И. Диаграммы состояния 
систем на основе полупроводниковых содинений 
AIIBVI. – Киев: Наук. думка, 1982. 

2. Марянчук П.Д. О природе кластеров в крис-
таллах MnxHg1-xSеy // Изв. вузов. СССР. Физика. – 
1984. – 27, №1. – С.122–124. 

3. Марянчук П.Д., Гавалешко Н.П., Неупорядочен-
ные твердые растворы MnxHg1-xSеy // Изв. АН 
СССР. Неорган. матер. – 1987. – 23, №8. – С.1271–
1274. 

4. Spalek J., Lewicki F., Tarnawski Z., Furdyna J.K., 
Galazka R.R., Obuszco Z. Magnetic susceptibility of 
semimagnetic semiconductors: the high-temperature 
regime and role of superexchange // Phys. Rev B. – 
1986. – 33, No.5. – Р.3407-3418. 



 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 420. Фізика.Електроніка. 55

УДК 535.37 

© 2008 р. М.М. Сльотов, В.В. Косоловський, О.М. Сльотов  

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича, Чернівці 

ОТРИМАННЯ  ТА  ФОТОЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ  КРИСТАЛІВ  GaN 

Розглядаються умови отримання ниткоподібних кристалів GaN і досліджується їх фотолюмі-
несценція. Аналізується можлива природа формування випромінювання. 

The conditions of GaN whiskers obtaining had considered. GaN whiskers photoluminescence were 
investigated. Analyse of crystals emissions nature were carried out. 

На даний час нітриди ІІІ групи періодичної 
системи залишаються одними з найбільш перс-
пективних матеріалів функціональної електроніки 
[1; 2]. Серед них особливо важливу роль відіграє 
нітрид галію. Це зумовлено низкою його фізико-
технічних параметрів, які дозволяють отримувати 
на основі GaN різного типу фоточутливі і світло-
випромінюючі гетероструктури. Для них харак-
терним є те, що вони охоплюють короткохвильову 
спектральну область, включаючи зелений, синій, 
фіолетовий і ультрафіолетовий діапазони довжин 
хвиль. Такі значні успіхи можливі завдяки різно-
манітним методам епітаксійної технології [2,3]. 
Водночас залишається актуальним питання ви-
вчення особливостей неорієнтованого (вільного) 
росту монокристалічного GaN. Такі дослідження 
й аналіз оптичних та люмінесцентних властивос-
тей отриманих кристалів могли б доповнити й 
розширити дані щодо відомих параметрів отри-
маного епітаксією GaN, а також виявити нові 
можливості його практичного використання. 
Проте існуючі технологічні методи вирощування 
об’ємних монокристалів із розчину чи розплаву 
дуже складно реалізувати на нітридах ІІІ групи. 
Це зумовлено двома основними причинами: по-
перше, значною відмінністю тисків компонентів 
сполуки (Ga, N) у конгруентній точці, а по-друге, 
малою розчинністю і низьколетючих компонен-
тах. Тому найбільш доступним і ефективним за-
лишається спосіб амонізації різних матеріалів, що 
містять галій [4-7]. 

Об’єкти та методи досліджень 
Досліджувалися фізичні властивості криста-

лів нітриду галію, форма яких нагадує ниткопо-
дібні кристали (НК). Вони отримувалися з газо-
вої фази внаслідок хімічної взаємодії галію з ви-
вільненим із суміші NH4Cl аміаком. Утворення 
кристалів визначалося відомим хлоридно-гідрид-

ним процесом взаємодії реагуючих речовин. 
Внаслідок такої реакції отримувалися прозорі 
білі кристали довжиною до 0,2 мм і в перерізі до 
0,01 мм. Типові кристали наведені на рис. 1, а 
особливості формування їх морфології опису-
ється далі. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Мікрофотографії ниткоподібних (а) та гол-
чатих (б) кристалів нітриду галію. Збільшення 
×120. 
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Отримані НК характеризуються ефективною 
люмінесценцією. Для її дослідження використо-
вувалася оптична установка, яка дозволяла здій-
снювати комплексні вимірювання як фотолюмі-
несценції, так і оптичного поглинання й відби-
вання [8]. При цьому можуть досліджуватися 
спектральні характеристики у звичайному режимі, 
а також із використанням λ-модуляції. Спектри 
вимірювалися за допомогою дифракційного 
монохроматора МДР-23, а сигнал з фотопомно-
жувача реєструвався за допомогою стандартної 
системи синхронного детектування. Фотолюміне-
сценція збуджувалася азотним лазером ЛГН-21 з 
λ≈0,337 мкм. Отримані спектри будувалися з ура-
хуванням апаратної функції установки в коорди-
натах: Nω – кількість фотонів в одиничному ін-
тервалі енергій квантів від їх енергії випроміню-
вання ω. При необхідності дослідження оптич-
ного відбивання як джерело використовувалася 
галогенна лампа з неперервним спектральним 
розподілом випромінювання.  

Результати досліджень та їх обговорення 
Отриманим НК нітриду галію властиві харак-

терні для такого типу кристалів особливості мор-
фології. Вони визначаються домінуючим меха-
нізмом росту з пароподібного стану. Загалом 
все відбувається за схемою пара–рідина–кристал 
(ПРК-механізм). Водночас, велику роль відігра-
ють процеси дифузії атомів пари до поверхні 
кристала, а також добудова ними гратки його вер-
шини [9]. Такий механізм росту пояснює (і сам 
зумовлює) характерні особливості, які можна 
бачити на рис. 1.  

Перша з них − найбільша кількість кристалів 
утворюється на поверхні галію. Це зумовлено 
формуванням на ньому характерної плівки рідини 
внаслідок малого тиску пари металу. Наявність 
HCl, який утворюється при дисоціації NH4Cl, 
стимулює процес поділу такої плівки на окре-
мі краплі (глобули), які істотно різняться за роз-
мірами. Вони стають центрами зародження, а в 
подальшому – каталізаторами напрямленого росту 
тонких кристалів різного діаметра й різної дов-
жини. Підтвердженням такого процесу є присут-
ність на вершинах деяких із них характерних 
кульок-глобул (рис. 1б). Такі капсули немов "тяг-
нуть" кристал. За певних умов можуть утворюва-
тися доволі довгі тонкі голки. 

Другою особливістю є зміна напрямку росту, 
яка зумовлює викривлення кристала й утворення 
характерної форми. Для найтонших кристалів 
такий процес має місце практично по всій дов-
жині, а для "товстих" – така нестійкість відсутня. 

Вона виявляється на окремих ділянках для серед-
ніх за розміром кристалів, а в деяких випадках 
утворюються тонкі, білі й прозорі доволі широкі 
стрічки (рис. 1а). 

Отже, спостережувані морфологічні особли-
вості НК нітриду галію свідчать про їх високу 
чутливість до умов росту, серед яких особливу 
роль відіграє зміна пересичення пари в різних 
областях формування кристалів. До того ж, важ-
ливу роль можуть відігравати неконтрольовані 
домішки як речовини, які при відповідних кон-
центраціях і умовах стають каталізаторами росту. 
Такі процеси знаходять все більш широке вико-
ристання при вирощуванні нанодротів GaN.  

Важливою властивістю НК є ефективна лю-
мінесценція. Її спектр охоплює широку область – 
ω≈2,0÷3,5 еВ при 300 К (рис. 2). У ньому не 
спостерігаються будь-які характерні особливо-
сті, а ФЛ описується монотонним розподілом 
інтенсивності (рис. 2). Візуально вона сприйма-
ється як біле випромінювання. Зазначимо, що, 
на відміну від НК, ФЛ нелегованих шарів GaN, 
отриманих молекулярно-променевою епітаксією 
(МВЕ), характеризується достатньо вузьким 
спектром в області ω≈3,1–3,5 еВ. Його макси-

мум при ω≈3,41 еВ узгоджується з шириною 
забороненої зони GaN [1-3]. Розподіл випромі-
нювання з енергією ω>Eg добре апроксиму-
ється відомим виразом для міжзонної рекомбі-
нації вільних носії заряду [10]: 

( ) ( ) ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −ω
−−ωωω kT

E
EN g

g exp~ 2
12 .     (1) 

Як показано в праці [10], крім міжзонних пере-
ходів ФЛ шарів GaN також формується реком-
бінаційними процесами через прості донорні та 

 
Рис.2. Спектри фотолюмінесценції кристалів (1, 3) 
та епітаксійних шарів (2) GaN, виміряні при 300 К 
(1, 2) та 77 К (3). 
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акцепторні стани і їх асоціати. Такі центри утво-
рюються власними точковими дефектами – одно-
зарядними вакансіями азоту •

NV  і галію GaV ′ . 
На відміну від шарів для отриманих НК GaN 

у високоенергетичній області ω>Eg, експеримен-
тальний спектр достатньо сильно відрізняється 
від вказаного теоретичного виразу. В області 
менших енергій фотонів також не спостерігають-
ся складові смуги внаслідок зазначених вище 
рекомбінаційних процесів через прості центри 
та їх асоціати. Водночас монотонне безструктур-
не біле випромінювання залишається характер-
ною властивістю ФЛ кристалів також при темпе-
ратурах скрапленого азоту. До того ж, у коротко-
хвильовій області розгорається інтенсивне ви-
промінювання, спектр якого характеризується 
різким максимумом при ωm≈3,495 еВ. Півшири-

на смуги випромінювання складає ω½~1,1 kT. 
Це вказує на активну роль вільних екситонів у 
формуванні випромінювання. У випадку епітак-
сійних шарів GaN, отриманих МВЕ, максимум їх 
ФЛ при 77 К припадає на ω≈3,477 еВ, а енергія 

зв'язку становить Eg– ωm=3,502-3,477=0,025 еВ. 
Вона добре корелює з літературними даними [1;2]. 
У такому випадку зсув максимуму смуги у ви-
сокоенергетичну область на величину 0,018 еВ 
може бути пояснений квантово-розмірними ефек-
тами. Близька величина отримується у випадку 
GaN, отриманого на пористих підкладках GaAs 
[11]. Наявність інтенсивного білого випроміню-
вання, яке охоплює широку спектральну область, 
також вказує на можливість випромінювальних 
переходів через квантовані стани. Правомірність 
такого припущення також може бути пояснена 
одновимірним характером росту НК GaN. До того 
ж, як показали дослідження атомно-силової мік-
роскопії, наявність різних із латеральними роз-
мірами кристалів (10-30 нм) може зумовлювати 
люмінесценцію з характерним широким спект-
ром, що знаходить пояснення в теорії квантово-
розмірних ефектів [12; 13]. Проте у даному випад-
ку таку однозначну інтерпретацію отриманих 
результатів можливо зробити після проведення 
додаткових комплексних досліджень технологіч-
них особливостей росту кристалів, їх легування 
й оптико-фізичних властивостей. Вони є предме-
том окремої публікації. 

Висновок 
Голчасті й ниткоподібні кристали GaN можуть 

бути отримані при амонізації металічного галію 

внаслідок розкладання солі хлористого амонію. 
Для них характерна інтенсивна люмінесценція, 
яка охоплює широку спектральну область. Візу-
ально таке випромінювання сприймається як бі-
ле, а його природа може бути пояснена в рамках 
квантово-розмірних ефектів. 
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ПРИСТРІЙ  ПРОГРАМНОГО  КЕРУВАННЯ 
ТВЕРДОТІЛЬНИМ  ІМПУЛЬСНИМ  ЛАЗЕРОМ 

Пропонується пристрій керування формуванням сигналів для ввімкнення ламп накачування 
лазерних установок. Він може працювати у двох режимах: індикація загальної кількості ви-
промінених лазерних імпульсів та програмування генерації необхідної кількості лазерних ім-
пульсів з індикацією їх кількості. 

The description of the control block of formation of signals of pump lamps for laser sets is offered. 
The unit can work in two modes: inventory (scoring) with indication of quantity of radiated laser im-
pulses and indication of the stayed laser impulses not radiated from general programmed quantity. 

У наукових дослідженнях в області лазерної 
технології напівпровідників використовуються 
промислові імпульсні лазери. Головними пара-
метрами лазерного випромінювання, які визнача-
ють технологічний процес, є частота і кількість 
імпульсів. Наприклад, швидкість росту плівок 
при лазерному осадженні залежить від частоти 
й тривалості лазерного імпульсу [1]. Кількість 
імпульсів лазерного випромінювання визначає 
товщину отриманих плівок та їх властивості [2]. 
Залежно від матеріалу, кількість імпульсів може 
дорівнювати декільком тисячам, а для відтворення 
результатів необхідно точно знати їх кількість [3]. 
Не завжди промислові лазери задовольняють по-
треби наукового експерименту, адже не мають 
достатнього набору частот і лічильника кілько-
сті імпульсів лазерного випромінювання. Тому в 
наукових лабораторіях здійснюються роботи з 
модернізації лазерних установок, що виготовлені 
для заводських потреб, для розв'язання певних 
задач. У праці [4] описаний пристрій, основним 
завданням якого є стабілізація лазерного випро-
мінювання із використанням програматора на 
механічних пакетних перемикачах. У такому 
пристрої не передбачено можливості підрахунку 
кількості випромінених лазерних імпульсів. 

У роботі наведено опис пристрою керування 
для імпульсних лазерів, які випускаються про-
мисловістю, і застосований нами до лазерної 
установки ОГМ-20. Використання цифрових 
мікросхем для програмування режимів роботи 
лазера дозволяє одержувати лазерні імпульси в 
частотному діапазоні 0,5÷10 Гц з дискретністю 
1 Гц. Лазер може працювати в одному з режимів: 

підрахунок кількості імпульсів (режим підрахун-
ку) або дозвіл випромінювання запрограмова-
ної кількості імпульсів (режим програмування). 

Опис пристрою 
Схема пристрою керування наведена на рис. 1. 

У схемі використані логічні елементи "І-НЕ" 
мікросхеми К561ЛА7. На логічних елементах 
D1–D2 зібраний генератор імпульсів. Матриця 
резисторів 123К–6,2К дозволяє отримувати за-
пускаючі імпульси для ввімкнення лампи нака-
чування лазера в діапазоні 0,5÷10 Гц. Нестабіль-
ність генератора при напрузі живлення +5 В не 
перевищує ±10% в інтервалі робочих температур 
лазерної установки. Елементи D5–D6 формують 
необхідну тривалість імпульсу запуску (≥10 мкс) 
для вхідних електричних кіл блока ввімкнення 
лампи накачування лазерної установки ОГМ-20. 
Оптоелектронна пара АОТ123Б забезпечує фор-
мування імпульсів необхідної амплітуди й галь-
ванічну розв'язку пристрою керування і вхідних 
електричних кіл лазерної установки. Положення 
перемикача "СТОП", коли логічний нуль пода-
ється на елементи D4–D5, зупиняє процес фор-
мування сигналів ввімкнення лампи накачування 
лазера. Під час роботи імпульси з генератора 
також поступають на схему програмування та 
індикації. Індикація кожного розряду забезпе-
чується ідентичним набором пристроїв: лічиль-
ником К555ИЕ6, дешифратором К555ИД18 та 
семисегментним індикатором АЛС324Б. Для га-
сіння незначущого нуля в старших чотирьох 
розрядах використано керуючі входи Е і ЕО 
мікросхеми К555ИД18. Логічні елементи D13–
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D15 (дана група однакова для всіх розрядів) ра-
зом з елементами D7–D9 формують сигнали для 

задання відповідних режимів роботи лічильника 
К555ИЕ6. 

 
Рис. 1. Схема блока управління 
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У режимі програмування п'ятирозрядний лі-
чильник виконує обернений підрахунок імпуль-
сів лазерного випромінювання відповідно до по-
ложення перемикачів "ПРОГ/ЛІЧБА" і "СТОП" 
на схемі. На входах +1 мікросхем К555ИЕ6 сфор-
мовані сигнали логічної 1. Визначення необхід-
ної кількості імпульсів лазерного випроміню-
вання, яка відображається на індикаторах, від-
бувається при натисненні перемикача "СТОП", 
за допомогою контактів "Ус1"–"Ус10000". У мо-
мент завершення рівня логічної 1 останнього 
запрограмованого імпульсу сигнал логічного 0 
з виходу BR мікросхеми К555ИЕ6 (лічильник 
10000) приводить до встановлення на одному із 
входів елемента D3 значення логічного 0. Після 
цього формування сигналів для ввімкнення лампи 
накачування припиняється. 

У режимі підрахунку п'ятирозрядний лічиль-
ник підраховує і відображає кількість імпульсів 
лазерного випромінювання. При цьому натис-
нутий перемикач "ПРОГ/ЛІЧБА" в положенні 
"ЛІЧБА" формує сигнал логічної 1 на входах –1 
мікросхем К555ИЕ6. Загальне скидання лічиль-
ника і дозвіл проходження сигналів з генератора 
на ланцюзі індикації і запалювання відбувається 
за допомогою ланцюгів скидання: елемент D12 
і кнопка "СКИД". 

Енергетичні параметри 
Лазер ОГМ-20 (у заводському виконанні) 

може працювати у двох режимах: модульованої 
добротності й вільної генерації на двох частотах 
імпульсного випромінювання: 0,5 і 1 Гц. Робота 
лазера в режимі модульованої добротності за-
безпечується електрооптичним затвором. Для 
роботи лазера в режимі вільної генерації на час-
тотах більше 1 Гц охолодження кристала рубіну 
відбувається за допомогою двоконтурного при-
строю охолоджування УО-1 з продуктивністю 
внутрішнього контуру 36 літрів/хв. Електрооп-
тичний затвор був видалений із випромінювача 
з подальшим юстуванням лазера. 

Результати енергетичних характеристик лазер-
ного випромінювання засобами вимірювання 
середньої енергії потужності лазерного випромі-
нювання ОСИСМ-А в режимі вільної генерації 
наведені на рис. 2 (залежність відносної енергії 
випромінювання k=ЕF /EF = 1  від частоти сліду-
вання лазерних імпульсів). Очевидно, що при 
збільшенні частоти імпульсів енергія імпульсу 
починає істотно зменшуватися, починаючи з 6 Гц. 
Це пояснюється значенням величини постійної 
часу зарядних ланцюгів конденсаторів блока на-

качування лазера та зменшенням к.к.д. рубіно-
вого стрижня [5]. Оціночна тривалість імпульсу 
випромінювання отримана за допомогою вимі-
рювача лазерної дозиметрії ИДЛ-2 і складала 
1,5–2 мс. Даний пристрій також був застосова-
ний і в лазерах серії ЛТИ та ЛТН. 

Модернізований у такий спосіб лазер ОГМ-20 
дозволив збільшити швидкість росту осаджених 
плівок напівпровідникових матеріалів (CdSb, 
Cr1-xHgxTe, та ін.) та оптимізувати процес від-
палу кристалів CdTe за допомогою лазерного 
випромінювання. 

k

f, Гц
 

Рис. 2. Залежність відносної енергії лазерного ви-
промінювання від частоти слідування імпульсів 
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ПРОНИКНИЙ  ТЕРМОЕЛЕМЕНТ  У  РЕЖИМІ 
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО  НАГРІВАННЯ 

Запропоновано метод розрахунку та комп'ютерного моделювання проникного термоелемента в 
режимі термоелектричного нагрівання. Досліджено його енергетичні характеристики та здійснено 
порівняння з класичним термопарним елементом. Доведено, що використання таких перетво-
рювачів енергії дозволить підвищити опалювальний коефіцієнт на 10-30%. 

The methods for calculation and optimization of permeable thermoelement operating in thermoelectric 
heating mode are presented. The investigation results of the permeable thermoelement conversion and 
they compared with classical thermopile element. The possibility of efficiency growth by using per-
meable thermoelements may be 10-30%. 

Вступ 
Традиційним методом підвищення енерге-

тичних характеристик термоелектричних пере-
творювачів є збільшення добротності термо-
електричних матеріалів Z [1], але на даний час 
такий шлях не дає істотних результатів. Доброт-
ність термоелектричних матеріалів слабо зрос-
тає. Тому актуальним є пошук інших методів 
поліпшення ефективності перетворення енергії. 

Одним із напрямів підвищення ефективності 
термоелектричних пристроїв є вдосконалення 
системи теплообміну. Дана можливість реалі-
зована в термоелементах із розвиненою повер-
хнею теплообміну [2]. У таких термоелементах 
тепло підводиться чи відводиться не лише через 
поверхні гарячих і холодних спаїв, а й через роз-
винену внутрішню поверхню гілок термоелемен-
тів, проникних для потоків газів чи рідин [2; 3]. 

Перші згадки про застосування проникних 
термоелементів для підвищення термодинаміч-
ної ефективності термоелектричного перетво-
рення енергії зустрічаються в працях І.В. Зоріна 
[4; 5]. Використання проникних термоелементів 
для генерування електричної енергії може при-
звести до істотного підвищення ККД термоелек-
тричних генераторів [6-8]. 

Низка праць присвячена дослідженню про-
никного термоелемента в режимі термоелектрич-
ного охолодження [9-11]. У них теоретично по-
казано, що використання таких термоелементів 
може привести до суттєвого зростання холодиль-
ного коефіцієнта порівняно з класичними моно-

літними термоелементами. 
Перспективним буде використання проник-

них термоелементів охолодження в системах 
кондиціонування повітря [12-14]. Водночас, для 
кондиціонера важливим є не лише режим охо-
лодження повітря, але і його нагрівання, тобто 
можливість використання кондиціонера як на-
грівача. Тому виникає необхідність у дослідженні 
роботи проникного термоелемента в режимі 
нагрівання. На даний час такий режим роботи 
термоелемента недостатньо вивчений, оскільки 
авторам відома тільки одна праця з даної тематики 
[13], в якій не повністю досліджені енергетичні 
характеристики перетворення енергії, не врахо-
вані температурні залежності матеріалів тощо. 

Метою нашої роботи є теоретичне досліджен-
ня проникного термоелемента в режимі термо-
електричного нагрівання, визначення його енер-
гетичних характеристик та порівняння їх з ана-
логічними характеристиками класичного моно-
літного термоелемента. 

Фізична модель та її математичний опис 
Фізична модель проникного термоелемента в 

режимі нагрівання наведена на рис. 1. Модель 
містить гілки n- і p-типів провідності, крізь які 
здійснюється прокачування повітря по капіля-
рах у напрямку від холодних спаїв до гарячих. 
Проходячи через канали, потік повітря нагріва-
ється за рахунок теплообміну всередині матері-
алу гілок, тобто тепло знімається не з гарячого 
спаю, а з усього об'єму гілки, що є більш ефек-
тивним через суттєве збільшення площі тепло- 
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Рис. 1. Модель проникного термоелемента в режимі 
термоелектричного нагрівання 

віддачі. На виході з гарячого спаю повітря має 
більш високу температуру, ніж на вході в термо-
елемент. 

У моделі враховано те, що властивості мате-
ріалу гілок змінюються з координатою x як за-
лежність термоелектричних властивостей від 
температури T. Температура холодних спаїв вва-
жається постійною й дорівнює TС, а температура 
теплоносія, що підводиться до термоелемента, 
дорівнює Th. У моделі також врахована адіаба-
тична ізоляція бічних поверхонь гілок. 

Для розв'язання поставленої задачі необхід-
но визначити: температуру всередині матеріалу 
гілок T(x), теплові потоки в гілках q(x) та темпе-
ратуру теплоносія уздовж всієї гілки t(x). Для 
цього необхідно розв'язати стаціонарне рівнян-
ня теплопровідності для проникної термоелект-
ричної гілки, яке в нашому випадку таке [11]: 
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де α=α(T), ρ=ρ(T), κ=κ(T) – коефіцієнти термо-
ерс, питомого опору матеріалу й теплопровід-
ності, які є функціями температури, T – темпе-
ратура гілки в точці x, αT – коефіцієнт тепло-
віддачі, PK – периметр каналу, i – густина стру-
му (i=I/(S–SK), NK – кількість каналів, S – площа 
перетину гілки разом із каналами, SK – площа 
перетину всіх каналів, t – температура теплоно-
сія в точці x. 

Виходячи із закону збереження енергії, може-
мо записати рівняння зміни температури тепло-
носія dt на ділянці гілки dx, з розв'язку якого 
можна отримати функцію розподілу температу-
ри теплоносія вздовж гілки [11]: 

dxtTNPdtSVc KKTKP )( −α= ,            (2) 
де V=vρ0 – питома масова швидкість теплоно-
сія в каналі, v і ρ0 – швидкість і густина теп-
лоносія, cP – теплоємність теплоносія. 

Рівняння (1) і (2), записані для гілок п- і р-
типу, утворять систему диференціальних рівнянь 
для визначення розподілу температур у матеріа-
лі гілок і в теплоносії. Зведемо цю систему ди-
ференціальних рівнянь до більш зручного для 
розв'язку вигляду, зробивши такі заміни: 
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де l – висота гілки термоелемента, q – тепловий 
потік у гілці термоелемента, X – безрозмірна 
координата. Тоді система диференціальних рів-
нянь (1) і (2) набуде вигляду 
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Проведемо дослідження проникного термо-
елемента в режимі нагрівання при фіксованій 
температурі холодного спаю TC, заданій почат-
ковій температурі теплоносія T0 і за умови аді-
абатичної ізоляції гілок. Отже, граничні умови 
для системи диференціальних рівнянь (4) такі: 

CTT pn =)0(, ,  тpn Tt =)0(, ,  HTT pn =)1(, .   (5) 
Опалювальний коефіцієнт визначимо зі спів-

відношення 

CH

H
QQ

Q
−

=µ ,                       (6) 

де QH – це корисна теплопродуктивність, що 
визначається як 

( )∑ −=
pn

KPH TtSVcQ
,

0)1( ,             (7) 

де QC – тепло, що натікає з навколишнього сере-
довища на холодний спай термоелемента й ви-
ражається через теплові потоки на холодному 
спаї qn,p(0) так: 

( )IqqQ pnC )0()0( += .            (8) 
Використовуючи рівняння (1)–(8), розроблено 

програму комп'ютерного проектування проник-
ного термоелемента в режимі нагрівання, за якою 
визначено опалювальний коефіцієнт та порів-
няно його з класичним монолітним термоелемен-
том. 
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Метод розв'язку задачі та результати  
Розглянемо термоелемент з такими парамет-

рами: висота гілок 1 см, площа їхнього попереч-
ного перерізу 1 см2, проникність у гілках досяг-
нута за допомогою каналів діаметром 0,1 см, 
густина розташування яких складає 25 каналів 
на 1 см2. Матеріал гілок – тверді розчини Bi2Te3 
з відомими залежностями α, σ, κ від температури. 
Коефіцієнт теплообміну в такому перфоровано-
му термоелементі складає 0,01 Вт/(см2·К). Темпе-
ратура повітря на вході до термоелемента T0 
вважається однаковою з  температурою холод-
ного спаю термоелемента TC=300 K. 

Залежності опалювального коефіцієнта про-
никного термоелемента (для різних швидкостей 
прокачування теплоносія) та монолітного від гу-
стини електричного струму наведені на рис. 2. 
Очевидно, що навіть при малих швидкостях 
проникні термоелементи переважають моноліт-
ні за опалювальним коефіцієнтом (поліпшення 
складає 5–10%).  

Важливим є вплив швидкості прокачування 
повітря на опалювальний коефіцієнт. Такі за-
лежності наведені на рис. 3 для різних струмів 
живлення. Видно, що для певної швидкості (на-
приклад V=0,04 г/(см2⋅с)) існує таке значення 
густини електричного струму (в нашому випа-
дку j=20 А/см), при якому опалювальний кое-
фіцієнт µ максимальний.  

Аналіз термодинамічної ефективності про-
никних термоелектричних нагрівачів і порівнян-
ня її з ефективністю пристроїв із монолітних 
термоелементів показав, що проникні термоеле- 
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Рис. 2. Залежність опалювального коефіцієнта про-
никного та монолітного термоелементів від густи-
ни електричного струму при перепаді температури 
∆Т=50 К і температурі холодного спаю TC=300 K 
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Рис. 3. Залежність опалювального коефіцієнта про-
никного термоелемента від швидкості прокачування 
теплоносія для різних величин струму при перепа-
ді температур ∆Т=50 К і TC=300 K 
 

 
Рис. 4. Порівняння залежностей проникного й мо-
нолітного термоелементів від температури на гаря-
чому спаї при різних швидкостях прокачування 
повітря та температурі холодного спаю TC=300 K 

менти за опалювальним коефіцієнтом більш ефек-
тивні, ніж монолітні (рис. 4), у всьому темпера-
турному діапазоні. Поліпшення складає 10–30% і 
може збільшуватися в залежності від інших теп-
лофізичних і конструктивних параметрів (швид-
кість прокачування теплоносія, геометрія гілок 
та каналів тощо). 

Висновки 
Узагальнено метод розрахунку проникного 

термоелемента на випадок нагрівання з ураху-
ванням температурної залежності параметрів 
матеріалу гілок, тепловіддачі між матеріалом 
гілки та теплоносієм всередині каналів. 

Змодельовано температурні поля та розрахо-
вано енергетичні характеристики проникного 
термоелемента з матеріалів на основі Bi2Te3 для 

 

310 320 330 340 350 360
1

2

3

4

5

6

7
µ

 V =0,07 г/(см 2⋅с)
  V=0,03 г/(см 2 с)
 монолітний термоелемент

ТГ, К



Р.Г.Черкез, В.О. Дудаль 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 420. Фізика.Електроніка. 64

різних перепадів температур, швидкостей про-
качування повітря, густини електричного струму. 

Використання проникних термоелементів з 
матеріалів на основі Bi2Te3 може підвищити 
енергетичну ефективність за опалювальним кое-
фіцієнтом на 10–30% порівняно з монолітними 
термоелементами. 

Для встановлення граничних енергетичних 
можливостей проникних термоелементів у режи-
мі нагрівання необхідно провести комплексну 
оптимізацію як за конструктивними, так і за 
теплофізичними параметрами. Важливим є також 
дослідження можливості використання функціо-
нально-градієнтних матеріалів. 
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СИНГУЛЯРНИЙ  ПІДХІД  В  АНАЛІЗІ  РОЗСІЯННЯ  ОБ’ЄКТНИХ 
ПОЛІВ  ШОРСТКИМИ  ПОВЕРХНЯМИ 

Для визначення класу розподілу нерівностей шорсткої поверхні фрактального або випадко-
вого з дисперсією фази неоднорідностей 12

0 >σϕ  використано підхід, який базується на уяв-
леннях сингулярної оптики. Отримано й проаналізовано карти нулів амплітуди поля залежно 
від зони реєстрації й параметрів випадкових і фрактальних шорстких поверхонь. Показано, що 
локальна густина розподілу нулів амплітуди поля розсіяного випромінювання є одним із можли-
вих параметрів, який можна взяти за основу визначення класу розподілу нерівностей шорсткої 
поверхні – фрактальної або випадкової. 

We introduce the singular-optics approach for classification of rough surfaces with large-scale in-
homogeneities with 12

0 >σϕ  into random and fractal surfaces. The maps of amplitude zeros of a field 
versus the parameters of the rough surfaces and the position of the observation zone are obtained and 
analyzed. It is shown that the local density of amplitude zeros in the scattered field serves as an ap-
propriate parameter with which to classify the surface of interest into a surface with a height distribu-
tion that can be described as a random or a fractal process. 

Проблема оптичної, а отже, безконтактної діа-
гностики мілкошорстких поверхонь, дисперсія 
фази неоднорідностей яких 12

0
<σϕ , успішно роз-

в'язана в межах кореляційно-оптичного підходу 
[1; 2]. До того ж, розроблені й впроваджуються 
різні приладові варіанти метрологічних пристро-
їв, що реалізують відповідні кореляційно-оптичні 
методи [3]. Для поверхонь такого типу недавно 
знайдені діагностичні критерії, що дозволяють 
відрізняти випадкову шорстку поверхню від фрак-
тальної [4]. Було встановлено, що ступінь роз-
біжності таких статистичних параметрів, як дис-
персія фази 2

ϕσ  і дисперсія амплітуди 2
Aσ  поля 

в далекій зоні, можна використати для розділен-
ня структур фрактальної та випадкової мілко-
шорстких поверхонь. 

Перехід до грубошорстких поверхонь, диспер-
сія фази неоднорідностей яких 12

0
>σϕ , приво-

дить до порушення однозначного зв'язку статис-
тичних параметрів структури поверхні й відпо-
відних статистичних амплітудно-фазових пара-
метрів поля [1]. Це ускладнює визначення харак-
теру розподілу нерівностей таких поверхонь: 
випадкового або фрактального. 

Причина тут у тім, що грубошорсткі поверхні 

з 12
0
>>σϕ  – це сингуляро утворюючі фазові 

структури, які спричинюють сингулярності поля 
розсіяного когерентного випромінювання, які 
існують у двох взаємозалежних "особах": каусти-
ки, що утворюються в зоні фокусувань сигналів 
[5], які супроводжуються нулями амплітуди та 
сингулярностями фази поля [6]. З іншого боку, 
є всі підстави вважати, що картина просторового 
розподілу каустик, так само як і картина нулів 
амплітуди поля, відображає особливості струк-
тури грубошорстких об'єктів з 12

0
>>σϕ  [7]. 

Карта нулів амплітуди поля у вигляді набору 
точок, локалізованих у площині реєстрації, зда-
ється більш прийнятною для обробки й діагнос-
тичного використання, ніж двовимірна картина 
каустик. Підставою для даного твердження слу-
жать, як мінімум, два фактори: по-перше, роз-
роблена й апробована інтерференційна методика 
знаходження місць локалізації, знаків і тополо-
гічних зарядів нулів [8], по-друге, детальні до-
слідження фазової структури поля в околі нулів 
амплітуди надали можливість прогнозувати по-
ведінку фази при перетині точки нуля амплітуди, 
тобто точки, де фаза невизначена [9]. Це дозво-
лить істотно просунутися в розв'язанні фазової 
задачі оптики, а отже, й у нашому завданні ди-
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станційного визначення типу і, можливо, кіль-
кісної діагностики шорстких поверхонь. 

Метою роботи є пошук можливості визначен-
ня типу шорстких поверхонь: випадкової або 
фрактальної шорсткої поверхні шляхом знахо-
дження й наступного використання діагностич-
ного набору статистичних і фрактальних крите-
ріїв. 

Для вивчення процесів розсіяння когерентних 
світлових полів шорсткими поверхнями проводи-
лось комп'ютерне моделювання розсіяння коге-
рентного оптичного випромінювання різними 
типами шорстких поверхонь. 

Висоти нерівностей випадкової поверхні, роз-
міром N×N пікселів, задавалися для кожного пік-
селя генератором випадкових чисел, розподіле-
них за нормальним законом. Далі, для того, щоб 
окремі нерівності поверхні задавалися необхід-
ною кількістю пікселів, виконувалася процеду-
ра двовимірного згладжування за нормальним 
законом із заданою дисперсією. Приклад повер-
хні, розміром 400×400 пікселів, згладженої за 
трьома пікселями, наведено на рис. 1а. 

Фрактальні шорсткі поверхні володіють вла-
стивістю статистичної самоподібності, яка по-
лягає в тому, що дисперсія висот їх неоднорід-
ностей на різних масштабах змінюється за алго-
ритмом 

2
0

22 )2/1( σ=σ Hn
n ,                    (1) 

де 2
0σ  – початкова дисперсія висот неоднорід-

ностей, H – показник Херста. 
Моделювання фрактальних шорстких повер-

хонь проводилося за допомогою алгоритму по-
слідовних випадкових додавань, запропонова-
ного Форсом [10].  

Розрахунок поля оптичного випромінювання, 
дифрагованого на шорсткій поверхні, проводив-
ся для випадку пропускаючого об'єкта з шорст-
кою поверхнею. 

Розподіли амплітуд і фаз поля, що виникає в 
результаті дифракції плоскої хвилі на фазовому 

     
а)                                        б) 

Рис. 1. Приклади змодельованих шорстких поверхонь: 
випадкова поверхня (a), фрактальна поверхня (б) 

   
               а)                           б)                           в) 

Рис. 2. Приклад отриманого розподілу амплітуди (а), 
інтенсивності (б) та фази (в) розсіяного поля 

рельєфі шорсткої поверхні, розраховувалися з 
використанням подвійного дифракційного інте-
грала Релея–Зоммерфельда [11]: 

[ ]{ } ,),()1(),,,,(exp
),,,,(

),(),( 2

dxdyyxhnzyxRik
zyxR
yxF

i
zU

−+ζξ−×

×
ζξλ

=ζξ ∫ ∫ (2) 

де F(x,y) – апертурна функція, яка відповідає 
амплітудному пропусканню шорсткої поверхні, 

( ) 222 )(),,,,( ζ−+ξ−+=ζξ yxzzyxR  – від-
стань від точки на об'єкті до точки на площині 
спостереження, z – відстань між площиною, в 
якій розміщений об'єкт, та площиною спостере-
ження, x, y – прямокутні координати у площині 
об'єкта, ξ, ζ – у площині спостереження. 

Найбільш повно інформація про шорстку по-
верхню відображена в граничному й ближньому 
полях, відносно поверхні. До того ж, дана інфор-
мація про структуру об'єкта легко виявляється, 
оскільки в цій зоні можна констатувати прямий 
взаємозв'язок, нічим ще не зашумлений, струк-
турних параметрів об'єкта і відповідних фазо-
вих параметрів поля. Це пов'язано, принаймні, із 
двома факторами: 
– відсутністю просторово-частотної фільтрації в 
полі; 
– механізми перехресної інтерференції, що при-
водять до перерозподілу амплітуди й фази в поле 
розсіяного випромінювання, ще не працюють. 

Дане твердження справедливе у припущенні, 
що локальні акти взаємодії оптичного випромі-
нювання з поверхнею не приводять до істотних 
перетворень поляризаційної структури поля. 

Комп'ютерне моделювання для об'єкта з ве-
ликими мікронерівностями шорсткої поверхні 
(розмах висоти 5 мкм для λ=0,63 мкм) показує, 
що в граничному полі можна одержати виразну 
інтерферограму поверхні об'єкта, наклавши опор-
ну когерентну хвилю (рис. 3). Така інтерферог-
рама відтворює фазову структуру (фазовий від-
биток) поверхні об'єкта і може використовува-
тися для визначення набору традиційних статис-
тичних параметрів, що характеризують струк-
туру шорсткої поверхні. 
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Рис. 3. Інтерферограма шорсткої поверхні, отримана 
комп'ютерним моделюванням у граничному полі 

 
Рис. 4. Інтерферограма поля із проявами сингуляр-
ностей фази 

У зоні каустик починають уперше проявляти-
ся фазові сингулярності поля, відомі як "optical 
vortices" [7; 12]. Сингулярності виявляються на 
межах нулів амплітуди поля й діагностуються при 
накладенні опорної когерентної хвилі у вигляді 
характерних "вилочок" інтерференційних смуг. 
На рис. 4 бачимо, що в околі зон гострого фоку-
сування сигналів формуються супутні дифрак-
ційні максимуми меншої інтенсивності. Отже, в 
областях переходу від каустики до найближчо-
го дифракційного максимуму реалізуються нулі 
амплітуди поля, що виявляється в розгалуженні 
та зрушенні інтерференційних смуг. Такий вид 
хвильової дислокації належить до класу крайо-
вих, тобто, нестійких хвильових дислокацій [7]. 

Для знаходження точок із нульовим значен-
ням амплітуди й визначення їх координат роз-
в'язувалася система рівнянь 

⎩
⎨
⎧

=
=

.0),(Im(
,0),(Re(

yxA
yxA

                       (3) 

  
                 а)                                              б) 

Рис. 5. Розподіл інтенсивності поля, розсіяного ви-
падковою ШП на відстані 10 мкм від об'єкта (a) та 
карта нулів цього поля (б) 

Для кожного проаналізованого поля (від різ-
них об'єктів і на різних відстанях від об'єкта) 
одержували масив координат точок із нульови-
ми амплітудами. Згодом будувалася "карта ну-
лів"(рис. 5). 

Отримана в такий спосіб карта нулів зістав-
лялася з аналогічною картою нулів, отриманою за 
допомогою опорного когерентного пучка, накла-
деного на досліджуване поле. Аналізувалася ре-
зультуюча інтерференційна картина і за локалі-
зацією характерних інтерференційних вилочок 
визначалася кількість і координати нулів амплі-
туди поля. Розбіжності, оцінені за кількістю нулів 
у полі, не перевищують 30%. Настільки високий 
рівень розбіжності результатів зумовлений не-
об'єктивністю інтерференційної оцінки кількості 
нулів, що припускає візуальний аналіз, і розхо-
дження нулів різних знаків та їх підрахунок. 

Поява нулів амплітуди поля спостерігається 
на відстанях від об'єкта, що відповідають зоні 
фокусувань парціальних сигналів. На менших 
відстанях у полі не виявляються точки з нулями 
амплітуди. Якщо співвідношення дисперсії фа-
зи неоднорідностей поверхні і їх радіуса коре-
ляції такі, що ефекти фокусування проявляються 
значно ближче до об'єкта, то, природно, область 
формування нулів амплітуди наближається до 
об'єкта. 

Для одержання характеристик розподілу ну-
лів у полі запропонована наступна процедура. 

Спочатку визначалася кількість нулів, що 
припадає на одиницю площі поля. Для цього вся 
площа досліджуваного поля, отриманого розра-
хунковим шляхом, розбивалася на однакові проб-
ні ділянки s(i,j), де i,j=1, 2,…, 0K  – індекси, що 
використовуються для позначення пробних діля-
нок, K0=S0/s(i,j) – загальна кількість таких діля-
нок, 0

,
),( Sjis

ji
=∑ , S0 – площа всього досліджува-

ного поля. У нашому випадку S0=40×40 мкм2. 
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Вибір розміру пробної ділянки s(i,j) для різ-
них об'єктів і різних зон реєстрації поля визна-
чався середнім значенням густини нулів амплі-
туд відповідно до співвідношення  

00 /),(),( NSjinjis = , 
де n(i,j)=5 підбирався дослідним шляхом із ме-
тою забезпечення достатньої статистики і, від-
повідно, одержання оптимальної напівширини 
гістограми. 

Визначалася кількість нулів n(i,j), що припа-
дають на кожну пробну ділянку s(i,j), причому 

0
,

),( Njin
ji

=∑ , де N0 – загальна кількість нулів, 

виявлених у досліджуваному полі. Далі визна-
чалася локальна густина нулів p(i,j), тобто кіль-
кість нулів у кожній пробній ділянці: 

),(
),(),(

jis
jinjip = .                         (4) 

Отриманий у такий спосіб розподіл локаль-
них густин нулів амплітуд будувався у вигляді 
гістограм, що ілюструють залежність кількості 
ділянок із локальною щільністю Kp від значення 
локальної густини p. Висота стовпця гістограми 
вказує на відносну кількість ділянок із тією або 
іншою кількістю нулів. Локалізація стовпчика 
вказує на кількість нулів, що припадають на пев-
ну частину ділянок. 

Як параметр діагностичного поля, розсіяного 
когерентного випромінювання шорсткими по-
верхнями з великими неоднорідностями (дис-
персія фаз неоднорідностей набагато більша за 
одиницю), пов'язаного із силою сингулярності, 
можна вибрати "крутизну" хвильового фронту, 
яка діагностується за густиною нулів поля, тобто 
за кількістю вилочок, що припадають на одини-
цю тілесного кута. Для аналізу просторового 
розподілу нулів амплітуд розсіяного поля дослі-
джується напівширина гістограми статистичного 
розподілу їх локальних густин (рис. 6). 

На рис. 7 наведена серія гістограм розподілів 
локальних густин нулів амплітуд, зареєстрова-
них на відстанях, що відповідає зоні фокусувань. 
Для випадкових шорстких поверхонь відбува-
ється майже рівномірне розосередження нулів 
на всій площі поля. На цих же відстанях для 
фрактальних об'єктів відбувається збільшення 
кластерних зон за рахунок статистичної самопо-
дібності фрактальної шорсткої поверхні. У цьому 
випадку кратна поетапна зміна розмірів дослі-
джуваної поверхні приводить до певної пропор-
ційної зміни дисперсії фази об'єкта, що у свою 
чергу спричиняє зміни зони локалізації макси-

мумів інтенсивності (зони каустик). 
У такий спосіб можна відслідковувати чер-

говість зон фокусувань (каустик), які у випадку 
фрактальних шорстких структур повинні з пев-
ною послідовністю чергуватися. Це закладено в 
самій каскадній процедурі побудови фракталь-
них поверхонь. Для них напівширина гістограм 
збільшується і, порівняно з випадковою шорст-
кою поверхнею, перевищує її напівширину в 4 
рази. 

Отже, сам рекурентний алгоритм моделюван-
ня, нехай статистичного, але фракталу, припус-
кає певну каскадну (рекурентну) на різних мас-
штабних рівнях самоподібність фазової статис-
тичної структури фрактальної шорсткої поверх-
ні, починаючи від ініціатора. Це зумовлює ви-
ражену тенденцію до поетапного фокусування 
різних груп парціальних сигналів на різних, але 
прогнозованих відстанях від об'єкта. Непрямим 
підтвердженням справедливості даного припу-
щення є той факт, що при поетапному зменшенні 
розмірів фрактальної поверхні пропорційно зни-
жується дисперсія висоти шорсткостей, а отже, 
і дисперсія фази випромінювання, що пройшло 
крізь таку поверхню. 

У далекій зоні нулі поля вже практично рівно-
мірно розподілені на площі, і це видно за зву-
женням гістограм як для випадкової шорсткої 
поверхні, так і для фрактальної. При цьому за-
гальна кількість точок поля з нульовими значен-
ням амплітуди при видаленні від об'єкта зменшу-
ється за рахунок дифракційного розширення. 

 

  
Рис. 6. Приклад ділянки поля (а) і гістограма лока-
льних густин для нього (б) 
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Рис. 7. Гістограми розподілів локальних густин нулів амплітуд поля оптичного випромінювання розсіяного ви-
падковою шорсткою поверхнею (ліворуч) та фрактальною шорсткою поверхнею (праворуч), зареєстрованих на 
різних відстанях z від об'єкта 
Можна зробити висновок, що діагностично 

важливою є область, яка локалізована від зони 
фокусувань, зони утворення каустик, а отже, 
зони початку формування нулів амплітуди поля 
до далекої зони, де статистика нормалізується, 
розподіл поля стає гауссовим, а густина розпо-
ділу нулів – рівномірною. 

Отже, у результаті проведених експеримен-
тальних досліджень і комп'ютерного моделюван-
ня показано, що розподіл нулів амплітуди поля, 
розсіяного шорсткою поверхнею, пов'язаний зі 
структурними особливостями досліджуваних по-
верхонь. Цей зв'язок діагностується в області, 
починаючи від зони каустик до далекої зони. 
Зокрема, показано, що гістограми локальної гу-
стини нулів поля, що оцінювалися на різних 
відстанях від об'єкта, істотно різняться для фрак-
тальних і випадкових шорстких поверхонь, осо-
бливо в тій частині, що стосується напівширини 
відповідних розподілів.  

Установлено, що у випадку фрактальних шор-
стких поверхонь у полі розсіяного (дифрагова-
ного) випромінювання чітко простежується клас-
теризація (угруповання) нулів у певних зонах, що 
знаходить своє пояснення в рамках уявлень про 
статистичну самоподібність таких структур. 

Ці висновки відповідають передбаченням, 
висловленим у праці [9], де стверджується, що 
мережа нулів амплітуди поля розсіяного (диф-
рагованого) випромінювання однозначно й повно 
задає фазовий розподіл спекл-поля, а отже, до-
зволяє прогнозувати певні зв'язки зі структурою 
шорстких поверхонь, що зумовили це поле. 

Отже, наступним етапом досліджень із ме-
тою класифікації й діагностики розглянутих 
структур повинен бути пошук кількісних кри-
теріїв взаємозв'язку структурних особливостей 
поля інтенсивності і картини нулів розсіяного 
випромінювання з відповідними структурними 
параметрами об'єктів. 
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МЕТОДИКА  СТВОРЕННЯ  ОМІЧНИХ  КОНТАКТІВ 
НА  СЕЛЕНІДІ  ІНДІЮ  ТА  СЕЛЕНІДІ  ГАЛІЮ 

Показана можливість створення вплавних омічних контактів для шаруватих напівпровідни-
ків селеніду індію та галію р-типу провідності. Встановлено оптимальні значення температури, 
часу вплавлення та типу вплавленого металу чи сплаву для формування омічних контактів у 
даних матеріалах. 

The possibility of making in-melted ohmic contacts for layered semiconductors of indium and 
gallium selenides of p-type conductivity is presented. The optimal values of temperature, time of in-
melting and the type of the in-melted metal or alloy for the formation of ohmic contacts of the above-
mentioned materials was determined. 

Вступ 
Селенід індію і селенід галію належать до ши-

рокого класу напівпровідників А3В6, що володі-
ють шаруватою структурою. Вона зумовлена 
різними типами хімічних зв'язків вздовж шарів 
(ковалентний зв'язок) та між шарами (Ван-дер-
Ваальсовий зв'язок). Дані напівпровідники є 
перспективними матеріалами для створення пе-
ретворювачів сонячної енергії, високочутливих 
оптичних датчиків інфрачервоного діапазону і 
твердотільних джерел електричного струму [1-3]. 
Однією з необхідних умов функціонування таких 
приладів є наявність невипростовуючих струмо-
вих контактів. 

Відомо [4], що омічний контакт зазвичай утво-
рюється у випадках, коли: 
– потенціальний бар'єр між металом і напівпро-
відником відсутній; 
– присутній тунельно-прозорий потенціальний 
бар'єр, що досягається шляхом сильного легуван-
ня приповерхневої області напівпровідника; 
– наявна рекомбінація носіїв заряду (у випадку 
великої кількості дефектів кристалічної гратки 
поблизу контакту); 
– шар об'ємного заряду закорочений металевими 
шунтами (цей механізм характерний для вплав-
них омічних контактів). 

Омічний контакт також повинен володіти 
дуже малим опором як у перпендикулярному, 
так і в паралельному до площини р–n-переходу 
напрямках, доброю теплопровідністю і адгезією 
до напівпровідника, не інжектувати неосновних 
носіїв заряду. 

Обмежена кількість досліджень щодо форму-
вання електричних контактів для напівпровід-
ників, які володіють яскраво вираженою шару-
ватою структурою, пов'язана зі специфікою меха-
нічних властивостей об'ємних зразків і свідчить 
про незначну увагу до вивчення даної проблеми. 
Створення омічних контактів для матеріалів n-
типу провідності не таке актуальне, адже в біль-
шості випадків використовується паяння чистим 
індієм. Інша справа з напівпровідниками р-типу 
провідності. У цьому випадку існує можливість 
підбору металу з достатньо великою роботою 
виходу для отримання омічного контакту. Однак у 
більшості випадків положення рівня Фермі повні-
стю або частково зафіксоване під впливом по-
верхневих станів і формування ідеального оміч-
ного контакту стає неможливим [5]. 

У роботі досліджені контакти, отримані вплав-
ленням на свіжосколоту поверхню InSe і GaSe 
металу індію або сплавів на його основі: In+Ga, 
In+Cd, In+Te+Ni. Вибір зумовлювався дешевиз-
ною (якщо порівнювати з контактами Ag, Au, 
Pt, Pd), безпекою використання [6], а сам метод 
не потребував складної технологічної апаратури. 

Експериментальна частина 
Кристали InSe і GaSe вирощувались верти-

кальним методом Бріджмена. Оскільки InSe на-
півпровідник n-типу провідності, для досягнення 
діркової провідності він додатково легувався 0,2 
ваг.% кадмію. Вихідні кристали р-GaSe не легу-
валися. Анізотропія механічних властивостей 
досліджуваних напівпровідників дає можливість 
звичайним сколюванням виготовити плоскопа-
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ралельні зразки заданої товщини з дзеркальною 
поверхнею. Зразки середніх розмірів 5×5×0,3 мм3 
з нанесеними контактами завантажувались в 
ампули, які відкачувалися до залишкового тиску 
10–3 мм.рт.ст. Було досліджено наступні варіан-
ти контактів: чистий індій, евтектика In0,5Ga0,5, 
сплав In0,97Te0,02Ni0,01, сплав In0,98Cd0,02. 

При вплавленні спочатку здійснювалося швид-
ке нагрівання до певної температури, після ви-
тримки при цьому значенні здійснювалося рівно-
мірне охолодження. На основі попередніх дослі-
джень було підібрано температури вплавлення 
200–280ºС. Час вплавлення для таких темпера-
тур знаходився у межах 60–180 хвилин. Вольт-
амперні характеристики (ВАХ) зразків зніма-
лися до і після термічного вплавлення дослі-
джуваних контактів. 

Результати та обговорення 
Всі контакти, отримані паянням металу або 

сплаву безпосередньо на свіжосколоту поверхню 
напівпровідника, демонстрували погану омічність. 
Суттєве поліпшення спостерігалось після їх 
вплавлення. Оскільки основною метою було 
отримання омічних контактів із гарною відтво-
рюваністю, то відбраковувались усі зразки, для 
яких величина опору була різною у двох на-
прямках. При збігу опору (виміри проводилися з 
точністю до 5%) знімалася ВАХ. Усі досліджу-
вані контакти мали хороші механічні властиво-
сті. 

Було підібрано оптимальні режими вплав-
лення: різке нагрівання до 210–250ºС, витримка 
60–120 хвилин із подальшим охолодженням зі 
швидкістю 20ºС за хвилину. Дотримання вище-
зазначених умов дало можливість отримати ста-
більні квазіомічні контакти. 

Селенід галію. Для індієвих контактів задо-
вільна омічність досягається вплавленням при 
температурі 250ºС упродовж 120 хвилин (рис. 1). 
Встановлено, що при збільшенні часу вплав-
лення характеристика контакту погіршується. 
Незначне погіршення омічності спостерігається 
також із підвищенням та зниженням температу-
ри вплавлення до 280 ºС і 210 ºС. 

Для сплавів In0,98Cd0,02 та In0,97Te0,02Ni0,01 
(рис. 2, 3) отримано омічні контакти при тем-
пературі 250ºС упродовж 120 хвилин. Інші тем-
пературно-часові режими спричинювали погір-
шення лінійності ВАХ, хоча при використанні 
останнього сплаву контакти продемонстрували 
задовільні характеристики для всіх досліджува-
них режимів. 

-6 -4 -2 0 2 4 6
-3

-2

-1

0

1

2

3

J,
 1

0-5
A

/с
м2

V, B  
Рис. 1. ВAХ GaSe з In контактом 
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Рис. 2. ВAХ GaSe з In0,98Cd0,02 контактом 
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Рис. 3. ВAХ GaSe з In0,97Te0,02Ni0,01 контактом 
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Рис. 5. ВAХ InSe з In0,98Cd0,02 контактом 
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Рис. 6. ВAХ InSe з In0,97Te0,02Ni0,01 контактом 

Селенід індію. Для чистого індію найкращий 
результат було досягнуто при 210ºС упродовж 
180 хвилин (рис. 4). Помічено, що з підвищенням 
температури характеристики контакту погіршу-
ються. 

Оптимальна температура вплавлення для 
сплавів In0,98Cd0,02 та In0,97Te0,02Ni0,01 становила 
210ºС. Часовий режим складав 120–180 і 60 
хвилин для першого і другого сплавів відповід-
но (рис. 5,6). 

Висновки 
Паяння чистим індієм і сплавами на його ос-

нові не дає омічних контактів для селенідів ін-
дію та галію діркової провідності. 

Омічність контактів досягається тільки за пев-
них режимів вплавлення контактів. 

Для селеніду галію оптимальний режим вплав-
лення однаковий як для чистого індію, так і для 
сплавів на його основі: 250ºС упродовж 120 хви-
лин. 

Для селеніду індію оптимальними умовами 
формування омічних контактів є температура 
вплавлення 210ºС і час 120–180 хвилин. 

Дані контакти механічно надійні і не зміню-
ють своїх електричних властивостей із часом. 
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ВПЛИВ  ІНТЕРКАЛЯЦІЇ  МАГНІЄМ  НА  ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ  
ВЛАСТИВОСТІ  МОНОСЕЛЕНІДУ  ІНДІЮ 

Проведено інтеркаляцію моноселеніду індію магнієм із парової фази. Досліджено температурні 
залежності концентрації вільних електронів, їх холлівської рухливості, провідності в різних 
кристалографічних напрямках і термоерс. Здійснено порівняння електричних характеристик 
вихідного, відпаленого у вакуумі та інтеркальованого кристалів. Встановлено, що інтеркаляція 
найбільш істотно змінює анізотропію електропровідності. 

Intercalation of indium monoselenide with magnesium was carried out from vapour phase. Temperature 
dependences of free electron concentration, carrier mobility, Zeebeck coefficient, and conductivities 
in the different crystallographic directions are investigated. A comparison between the electrical charac-
teristics of the initial sample and those of the samples intercalated with Mg and annealed in vacuum at 
the same condition is done. It is established that the intercalation the most essentially affects the con-
ductivity anisotropy. 

Вступ 
Сполука InSe характеризується значною ані-

зотропією фізичних властивостей через те, що в 
межах шарів діють переважно ковалентні зв'язки 
атомів, тоді як взаємодія між шарами є слабкою 
ван-дер-ваальсовою. З огляду на виражені напів-
провідникові властивості InSe є перспективним 
об'єктом для застосування інтеркаляційної тех-
нології. Сьогодні відомо багато сполук впрова-
дження на основі цього халькогеніду, а спектр 
інтеркальованих домішок містить обширне коло 
іонів (Li+, Na+, K+, H+, Cu+, Ba2+, Al3+, Cl–), ато-
мів (Te, S, Zn, Cd) і молекул (NaNO2, KNO2, ан-
трацен, дибензил, гідразин) [1-3]. У даній роботі 
було отримано Mg-інтеркаляти моноселеніду 
індію й досліджено їх електричні характерис-
тики в різних кристалографічних напрямках. 

Експериментальна частина 
Вихідні монокристали вирощували методом 

Бріджмена з розплаву нестехіометричного скла-
ду In1,03Se0,97. Вони мали структуру γ-політипу 
(просторова група 5

3VC ) і електронний тип про-
відності з концентрацією n∼1015 см–3 при кімнат-
ній температурі. Інтеркаляцію проводили в по-
передньо вакуумованих і герметично запаяних 
кварцових ампулах термічно-експозиційним 
методом із парової фази металу (температура – 
530°С, тривалість – 9 діб). Водночас відносно ви-
сокий тиск насиченої пари магнію (∼0,3 мм рт.ст.) 

забезпечував його ефективне впровадження. Для 
роздільного визначення впливу інтеркаляції і 
звичайного відпалу паралельно досліджували й 
електричні параметри кристалів, термообробле-
них у вакуумі за аналогічних умов. 

Вимірювання електропровідностей вздовж 
(σ⊥С) та поперек (σ||С) шарів, коефіцієнта Холла 
RH та термоерс α здійснювалися в діапазоні тем-
ператур 85÷400 К. На установці Холла напрямок 
магнітної індукції був орієнтований вздовж крис-
талографічної осі С, а самі експерименти здійс-
нювали при постійних струмі і магнітному полі 
для стандартної геометрії шести контактів із чис-
того індію. Зразки для вимірів мали форму прямо-
кутних паралелепіпедів із типовими розмірами 
11×2,5×0,75 мм3 (σ⊥С, RH) та 11×4,0×2,0 мм3 (α). 

Для вимірювань σ||С використовували чоти-
рьохзондовий метод із контактами, розташова-
ними на протилежних сколотих поверхнях: два 
з них займали переважну частину площі й ви-
користовувались як струмові, а близькі до них 
інші два – як потенційні. Розміри монокристаліч-
них зразків становили ∼5×3 мм2 (поверхні сколу) 
і ∼0,6 мм (товщина). 

Результати і їх обговорення 
На рис. 1, 2 наведені температурні залежності 

концентрації вільних електронів n, їх холлівські 
рухливості µ⊥С=RH·σ⊥С і електропровідності 
вздовж шарів для вихідного, інтеркальованого 
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та відпаленого у вакуумі InSe. Для всіх зразків 
величина n змінюється незначно і в провідності 
беруть участь носії, активовані в зону провід-
ності з мілких донорних рівнів ще до темпера-
тури рідкого азоту. Тільки при Т≥350 К прояв-
ляється глибокий донорний рівень, що приво-
дить до істотно іншого зростання концентрації. 
Порівняно з простим відпалом вплив Mg-інтер-
каляції відчувається в додатковому зростанні n, 
яке при Т=85 К, зокрема, складає ∼1,9⋅1015 см–3. 

Для всіх кристалів в інтервалі 85÷400 К рух-
ливість електронів вздовж шарів InSe знижу-
ється з температурою (рис. 2), що визначається 
переважною взаємодією носіїв із гомополярними 
оптичними фононами (ħω=14,3 меВ), поляри-
зованими вздовж нормалі до шарів [4]. Така за-
лежність µ⊥С і незначне зростання з температу-
рою значень n визначають металічний характер 
зміни компоненти електропровідності вздовж 
шарів при Т<350 К. Водночас σ⊥С максимальна 
для інтеркальованих монокристалів (рис. 1), що 
зумовлено вищими значеннями концентрації. Як 
і очікувалося, виникнення додаткових центрів 
розсіяння електронів внаслідок впровадження 
магнію приводить до деякого зменшення зна-
чень µ⊥С. Така зміна, однак, не може бути спри-
чинена тільки зростанням концентрації іонізо-
ваних домішкових центрів, бо тоді зменшення 
рухливості мало б статися лише при низьких 
температурах. Високотемпературне ж падіння 
µ⊥С можна пояснити утворенням областей про-
сторового заряду, що ефективно взаємодіють з 
електронами в моноселеніді індію й при Т>300 К 
[5, 6]. 

На рис. 3 наведено температурні залежності 
термоерс, виміряні для різних зразків InSe і його 
інтеркаляту. Бачимо, що порівняно із вихідним 
кристалом, впровадження Mg приводить до най-
більшого зменшення α у всій температурній 
області. У припущенні, що механізми розсіяння 
носіїв заряду постійні, така зміна зумовлена зро-
станням хімпотенціалу внаслідок інтеркаляції. 
Це одночасно означає підвищення концентрації 
вільних носіїв заряду, що і спостерігалося при 
вимірах ефекту Холла.  

Провідність впоперек шарів для різних зраз-
ків InSe показана на рис. 4. Можна визначити 
анізотропію провідності σ⊥C/σ||С. Відомо, що 
серед шаруватих напівпровідників А3В6 моно-
селенід індію відрізняється найбільш високими 
значеннями відношення σ⊥C/σ||С, яке змінюється  
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Рис. 1. Температурні залежності електропровідно-
сті вздовж шарів (а) і концентрації вільних елек-
тронів (б) для вихідного (1), відпаленого у вакуумі 
(2) та інтеркальованого магнієм (3) InSe 
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Рис. 2. Температурні залежності холлівської рух-
ливості електронів вздовж шарів для вихідного (1), 
відпаленого у вакуумі (2) та інтеркальованого маг-
нієм (3) InSe 
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Рис. 3. Температурна залежність термоерс для ви-
хідного (1), відпаленого у вакуумі (2) та інтерка-
льованого магнієм (3) InSe 
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Рис. 4. Температурні залежності анізотропії елек-
тропровідності (а) і електропровідності поперек 
шарів (б) для вихідного (1), відпаленого у вакуумі 
(2) та інтеркальованого магнієм (3) InSe 

від декількох одиниць до 105 [7]. Це, можливо, 
пов'язано з проблематичністю отримання до-
сконалих монокристалічних зразків через склад-
ність діаграми стану системи In–Se [8] і критично 
високої величини іонності хімічних зв'язків у 
матеріалі [9; 10]. Але висока анізотропія не є 
наслідком двомірності зонної структури, бо тео-
ретичні розрахунки і більшість експерименталь-
них даних вказують на тривимірний характер 

зон, які формують край фундаментального по-
глинання InSe. Причина ж полягає в тому, що 
наявність слабкого ван-дер-ваальсового зв'язку 
між сусідніми шарами зумовлює високу можли-
вість утворення в матеріалах з такою кристаліч-
ною будовою специфічних дефектів упаковки. 
Такі порушення послідовності чергування шарів 
є місцями стоку неконтрольованих і сторонніх 
домішок, що приводить до формування енерге-
тичних бар'єрів між ними і пояснює аномально 
високу анізотропію електропровідності для моно-
кристалів. Як випливає з отриманих результатів, 
при відпалі та інтеркаляції магнієм тенденції 
зміни поперечної і поздовжньої компонент 
провідності є протилежними. Величина σ||С для 
Mg-інтеркаляту є найнижчою і істотніше відрі-
зняється від такої для вихідного кристала (при 
85 К у 120 разів), ніж поздовжня складова. Як 
наслідок, саме після інтеркаляції зафіксовано 
максимальні значення параметра σ⊥C/σ||С для InSe 
(рис. 4), який при 85 К складає ≈570. 

Зазвичай відношення головних компонент 
тензора електропровідності InSe значно зростає 
при зниженні температури. У даних же експе-
риментах для інтеркальованого зразка зафіксо-
вано незначне зниження анізотропії з темпера-
турою і її високі значення навіть при 300 К 
(≈330). Щоб це пояснити, треба мати на увазі, що 
реальний шаруватий кристал містить різні дефек-
ти, які спричинюють утворення потенціальних 
бар'єрів для руху носіїв заряду впоперек шарів. 
Маючи різні ширину та енергетичну висоту, вони 
визначають різний механізм струмоперенесен-
ня – термічну активацію або тунелювання. Тобто 
той факт, що вертикальна провідність в інтерка-
ляті при високих температурах не наближається 
до значень, характерних для зонної провідності з 
ізотропним електрон-фононним розсіянням, може 
бути пов'язаний з тунельним механізмом струмо-
перенесення вздовж осі С. Це дозволяє припус-
тити, що впровадження інтеркалянта відбува-
ється не тільки в окта- і тетраедричні пустоти 
ван-дер-ваальсової щілини. Вони, ймовірно, роз-
міщуються й на дефектах упаковки між шарами, 
утворюючи потенціальні бар'єри малої товщини 
і значної висоти. 

Висновки 
У діапазоні 85÷400 К досліджені електричні 

властивості вихідного, відпаленого у вакуумі та 
інтеркальованого магнієм InSe. 

Показано, що впровадження Mg збільшує кон-
центрацію вільних носіїв заряду, електропровід-
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ність вздовж шарів і зменшує компоненту рух-
ливості µ⊥С. 

З досліджених параметрів найбільш істотно 
змінюється після інтеркаляції електропровідність 
перпендикулярно до шарів. Наслідком зменшен-
ня σ||С є високі значення анізотропії електропро-
відності. 
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ХАРАКТЕРИСТИКИ  ОПТИЧНОГО  ПОЛЯ 
І  МЕРЕЖІ  ОПТИЧНИХ  СИНГУЛЯРНОСТЕЙ 

Зроблена спроба показати, як пов'язані різні сингулярні системи, які належать до різних па-
раметрів поля, та які наслідки випливають із цього зв'язку. Наведені результати комп'ютерного 
моделювання. 

We take it into one's head to show how different singularity systems of different parameters of an 
optical wave are connected and what follows from this connection. The results of computer simulation 
are presented. 

Останнім часом спостерігається зростання 
інтересу до такої відносно нової галузі оптики, 
як сингулярна оптика. Це пов'язано, насамперед, 
з тим, що сингулярний аналіз дозволяє передба-
чити поведінку параметра (хоча б на якісному 
рівні), з яким асоціюється сингулярна система. 
Відомо також, що будь-якій характеристиці мо-
же відповідати така сингулярна система – мережа, 
якої складається з особливих точок (вихорів, С-
точок, пойнтинг-сингулярностей тощо), з'єднаних 
певними лініями (еквіфазними лініями, азиму-
тальними лінями тощо) [1; 2]. 

У даній праці ми робимо спробу показати, як 
пов'язані різні сингулярні системи різних пара-
метрів поля і які наслідки з цього випливають. 

1. Сингулярна мережа і поведінка відпо-
відного параметра поля. Знаковий принцип 

1.1. Фазові вихори і розподіл фази поля 
Покажемо на прикладі найбільш відомого 

типа сингулярностей – оптичних або фазових 
вихорів скалярного поля [1-4], як характерис-
тики сингулярної мережі визначають поведінку 
фази поля. 

Як відомо [1-4], вихор виникає в точці нульо-
вої амплітуди поля. У цій точці фаза невизна-
чена, а фазова поверхня – гелікоїд, правий або 
лівий, у залежності від знака топологічного за-
ряду S=±1 [1-4]. Інакше кажучи, вихор позитив-
ний або негативний. 

Окремі вихори поля можна об'єднати в мере-
жу, в якій вони пов'язані еквіфазними лініями – 
" 0Re = " і " 0Im = ". На рис. 1 наведена ділянка 
випадкового скалярного поля і відповідна син-
гулярна мережа. Лінії 0Re =  і 0Im =  є розв'яз-
ками рівнянь такої системи [1]: 
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де U – комплексна амплітуда скалярного поля. 
Визначені лінії є специфічними еквіфазними 

лініями, вздовж яких фаза кратна π/2. Області, 
які позначені на рис. 1 однаковим відтінком сіро-
го кольору (фазові спекли), є областями, в яких 
(з точністю до π/2) фаза практично стала. Як вид-
но з рис. 1, сусідні вихори різного знака можливо 
з'єднати безпосередньо цілим пучком еквіфазних 
ліній, а вихори одного знака – лише однією, яка 
проходить через сідло фази. Ця особливість по-
кладена в основу так званого знакового прин-
ципу, який був сформульований професором 
Фройндом [5]. 

 
Рис. 1. Фазова карта ділянки випадкового скаляр-
ного поля. Вихори позначені круговими стрілоч-
ками. Напрямок стрілочок вказує на топологічний 
заряд вихору. Римські цифри позначають регіони, 
де фаза поля практично стала. Сідлова точка фази 
позначена літерою s. Лінії "Re=0" і "Im=0" –специфіч-
ні еквіфазні лінії, вздовж яких фаза кратна π/2. 
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Можна стверджувати, що для будь-якої сис-
теми оптичних сингулярностей можна сформу-
лювати відповідний знаковий принцип: сингу-
лярності з різним знаком топологічного індексу 
(знак топологічного заряду, індексу Пуанкаре) 
можуть бути безпосередньо зв'язані цілим пучком 
характерних ліній параметра, з яким ці сингуляр-
ності асоціюються. Сингулярності одного знака 
можуть бути з'єднані лише однією лінією, яка 
проходить через сідлову току параметра. 

Отже, елементи сингулярної системи пов'яза-
ні між собою, і їх можна об'єднати у відповідну 
синуглярну мережу. 

Як випливає з рис. 1, величину фази в кожній 
точці поля можна визначити з точністю до π/2, 
якщо відомі характеристики вихорів (насампе-
ред, локалізація вихорів та їх знаки) і позиція 
будь-якої (однієї) еквіфазної лінії, яка входить 
у вихор. 

Отже, інформація про характеристики мережі 
сингулярностей дозволяє передбачити з певною 
ймовірністю поведінку параметра поля, до якого 
вона належить. Додамо, що таке твердження 
стосується не тільки вихрових мереж, а й будь-
якої іншої системи оптичних сингулярностей. 

 
Рис. 2. Система поляризаційних сингулярностей век-
торного поля.  
         – позитивні і негативні C-точки,  
         – x- і y-вихори 

 
Рис. 3. Еквіазимутальні лінії, які об'єднують у ме-
режу С-точки 

1.2. Поляризаційні сингулярності. Мережі 
C-точок і s-контурів 

Сингулярна система векторного поля схема-
тично наведена на рис. 2. Вона формується C-
точками і s-контурами. Як відомо [1; 2; 9-11], 
особлива С-точка поля, в якій воно поляризова-
но циркулярно. Індекс С-точки визначає напря-
мок обертання осей еліпсів навколо неї. У цій 
точці сингулярні азимут і головна фаза. На s-кон-
турі невизначеним є напрямок обертання вектора 
поля (поляризація вздовж контуру лінійна) [1]. 

На рис. 2 видно, що система сингулярностей 
регламентує поведінку поляризаційних еліпсів. 
Тобто поляризаційна ситуація навколо С-точок 
гомеоморфно відображається на s-контур. 
С-точки об'єднуються в мережі еквіазимута-

льними лініями (рис. 3). Природно, для цієї син-
гулярної системи виконується знаковий прин-
цип [2; 10; 11]. 

1.3. Зв'язок між компонентними вихорами 
і поляризаційними сингулярностями 

У працях [1; 2] показано, що характеристики 
С-точок однозначно пов'язані з параметрами ви-
хорів компонент. Наприклад, сумарний тополо-
гічний заряд х- і у-вихорів, розташованих на пев-
ному s-контурі, і сумарний топологічний заряд 
головної фази С-точок, локалізованих в області, 
обмеженої цим контуром, однакові. 

Кількість повних обертів вектора поля і на-
прямок цього обертання вдовж s-контуру від-
повідають сумарному топологічному індексу С-
точок, розташованих в області, обмеженої цим 
контуром. 

Отже, можна стверджувати: 
• Як мережі вихорів у скалярному полі, так і 
мережі С-точок і s-контурів визначають пове-
дінку параметрів векторного поля в кожній 
його точці. 

• Одночасно мережі поляризаційних сингуляр-
ностей і мережі компонентних вихорів пов'яза-
ні між собою. 

3. "Кореляція" між розподілами різних 
параметрів поля 

3.1. "Антикореляція" між фазою і інтен-
сивністю 

Насправді, зв'язок між поведінкою різних па-
раметрів оптичного поля ще жорсткіший. Такий 
зв'язок між фазою і інтенсивністю в скалярному 
полі [2; 7] наведений на рис. 4, де видно, що об-
ласті з малим градієнтом інтенсивності і регіони 
поля, в яких фаза змінюється відносно швидко, 
збігаються. 
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Рис. 4. "Антикореляція" фази (області з малим гра-
дієнтом інтенсивності) та інтенсивності (регіони 
поля, в яких фаза змінюється швидко) скалярного 
поля.  – вихори, сідла інтенсивності, мак-
симуми інтенсивності 
3.2. "Антикореляція" між поляризацією і 

інтенсивністю 
Аналогічно пов'язана поведінка інтенсивності 

і поляризаційних характеристик у векторному 
полі [2]. 

Там, де повільно змінюється інтенсивність, 
швидко змінюються поляризаційні характеритики 
поля. Такий зв'язок стає жорсткіше, чим менша 
поляризаційна неоднорідність векторного поля. 

Комп'ютерне моделювання здійснено за умо-
ви, що середні інтенсивності ортогональних ком-
понент збігаються. У цьому випадку коефіцієнт 

кореляції ортогональних компонент однозначно 
визначає поляризаційну однорідність поля. 

Природно, чим більше коефіцієнт кореляції, 
тим більше подібні мережі компонентних вихо-
рів. Отже, відстань між аналогічними компонент-
ними вихорами залежить від усереднених поля-
ризаційних параметрів [2]. 

4. Сингулярності вектора Умова–Пойнтинга 
та їх зв'язок з поляризаційними сингулярно-
стями 

Як уже зазначалося вище, всі системи сингу-
лярностей пов'язані між собою хоча б у статис-
тичному значенні. Не є винятком і система син-
гулярностей азимута поперечної складової век-
тора Умова–Пойнтинга. Коротко будемо нази-
вати такі сингулярності пойнтинг- сингулярно-
стями [2]. 

Сингулярності вектора Умова–Пойнтинга мо-
жуть бути вихровими й пасивними [2]. Під ви-
хровими пойнтинг-сингулярностями розуміємо 
сингулярності, в околі яких поперечна компонента 
вектора поводить себе аналогічно області фазо-
вого вихору, а усереднений момент імпульсу в 
області такої сингулярності максимальний по-
рівняно з іншими областями поля того ж розміру 
й тієї ж енергії поля, яка переноситься цією об-
ластю. 

 

 
Рис. 5. "Антикореляція" між поляризацію та інтенсивністю векторного поля.  – регіони поля, в яких поляриза-
ція змінюється швидко, і області з малим градієнтом інтенсивності. У правому верхньому кутку кожного рисунка 
наведений коефіцієнт кореляцій ортогональних компонент 
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Рис. 6. Сингулярності вектора Умова–Пойнтинга 
та їх зв'язок із поляризаційними сингулярностями 

 
Рис. 7. Типова поведінка компоненти в області 
пойнтинг-сингулярності: вихрова пойнтинг- син-
гулярність (а), пасивні пойнтинг-сингулярності (б-г) 
Під пасивними пойнтинг-сингулярностями 

розуміємо такі сингулярності, у невеликому 
околі яких усереднений момент імпульсу поля 
дорівнює нулю. 

На рис. 6 наведені дані комп'ютерного моде-
лювання – розподіл азимута поперечної компо-
ненти вектора Умова–Пойнтинга для випадково-
го векторного поля. Коефіцієнт кореляції між 
ортогональними компонентами дорівнює нулю. 
Вихрові пойнтинг-сингулярності позначені на 
рис. 6 літерою V, пасивні Пойнтінг- сингуляр-
ності – літерою P, також показані позиції С-точок. 
Очевидно, що між пойнтинг-сингулярностями і 
С-точками спостерігається певна відповідність. 
В околі С-точок із негативним індексом розташо-
вані вихрові пойнтинг-сингулярності [2]. Картина 
циркуляції поперечної компоненти в області ви-
хрової пойнтинг-сингулярності аналогічна кар-

тині циркуляції цього вектора навколо центра 
фазового вихору. Навколо позитивних С-точок 
спостерігаються пасивні пойнтинг-сингулярності 
[2]. 

Типова поведінка компоненти в області пойн-
тинг-сингулярності наведена на рис. 7. 

5. Зміни сингулярних мереж у залежності 
від поляризаційних характеристик вектор-
ного поля 

У праці [2] було показано, що середня відстань 
між пойнтинг-сингулярністью і С-точкою зале-
жить від співвідношення градієнтів амплітуди й 
фази ортогональних компонент (від рівня поля-
ризаційної неоднорідності векторного поля). Для 
характеристики поляризаційної однорідності поля 
введемо величину – рівень інтегральної деполя-
ризації поля: 

PD −= 1 ,                           (2) 
де P – рівень "інтегральної" поляризації. 

Природно, що у випадку монохроматичної 
хвилі поле поляризовано повністю і в кожній 
точці Р=1. Проте внаслідок усереднення поля-
ризаційних характеристик за площею аналізу 
ступінь поляризації ділянки поля, або інакше, 
ступінь "інтегральної" поляризації менше 1. 

У випадку збігу середніх інтенсивностей орто-
гональних компонент 

γ=+= 2
3

2
2 ssP ,                    (3) 

де γ – коефіцієнт кореляції ортогональних ком-
понент, 32 , ss  – відповідні усереднені Стокс-
параметри. 

Динаміка сходження пойнтинг- сингулярно-
стей і C-точок у випадку, коли коефіцієнт коре-
ляції між компонентами зростає, наведено на 
рис. 8. 

На рис. 8a наведені результати комп'ютерного 
моделювання для повністю деполяризованого 
поля. Очевидно, деякі пари пов'язаних пойнтинг-
сингулярностей і C-точок можна легко іденти-
фікувати (пари позначені 1). Проте такі пари не 
завжди очевидні (пари позначені 2). Подібна си-
туація продовжується до рівнів деполяризації 
40-50%. При цьому в будь-якому випадку се-
редня відстань між пойнтинг-сингулярностями 
і C-точками зменшується в міру зростання по-
ляризаційної однорідності поля. 

Видно, що практично всі пари сингулярнос-
тей можна легко ідентифікувати, якщо рівень 
деполяризації менше 30% (дивись рис. 8г-е). 

Фінальний акт такого сходження наступає 
для повністю поляризаційно однорідного поля. 

s-контур 

Пасивні  
сингулярності 

Вихрова 
сингулярність 

а) б)

г)в)
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Рис. 8. Зміни сингулярних мереж залежно від поляризаційних характеристик векторного поля. 

 – вихрові і пасивні пойнтинг-сингулярності,  – позитивні і негативні C-точки. "Очевидні" пари пойн-
тинг-сингулярностей і C-точок (1), "неочевидні" пари (2). Рівень інтегральної деполяризації наведений у правому 
нижньому кутку кожного рисунка 

Усі вихрові пойнтинг-сингулярності займають 
позиції вихорів поля. Пасивні сингулярності 
розташовуються в сідлових точках фази, якщо 
кінцеве поле поляризоване лінійно, і на незнач-
ній відстані від них, якщо поле поляризоване 
еліптично. Найбільша відстань між пасивними 
сингулярностями й сідловими точками досягаєть-
ся у випадку, коли поле поляризоване циркуляр-
но. 

На завершення зазначимо, що має місце на-
ступне твердження, яке безпосередньо випливає 
з того факту, що всі системи сингулярностей, які 
асоціюються з різними параметрами поля, пов'я-
зані між собою: "інформації про характеристи-
ки будь-якої системи сингулярності достатньо 
для передбачення якісної поведінки довільного 
параметра поля, принаймні, з певною імовірні-
стю". 

Отже, підсумуємо встановлені факти: 
1. Всі сингулярні системи пов'язані між собою, 

хоча б у статистичному значенні. 
• Мережі компонентних вихорів однозначно по-
в'язані з системою поляризаційних сингуляр-
ностей. 

• Мережі поляризаційних сингулярностей по-
в'язані з системою пойнтинг-сингулярностей. 

• Водночас система пойнтинг-сингулярностей 
пов'язана з системою компонентних вихорів. 

• Такі зв'язки стають очевидними, якщо рівень 
поляризаційної однорідності поля підвищуєть-
ся. 

2. Кожна сингулярна система визначає якісну 
поведінку відповідного параметра поля. 

3. Інформації про характеристики будь-якої 
сингулярної системи достатньо для передбачення 
якісної поведінки будь-якого параметра поля, 
хоча б у статистичному значенні. 
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ЗВ'ЯЗОК  МІЖ  ТОПОЛОГІЧНИМИ  МЕРЕЖАМИ   
ІНТЕНСИВНОСТІ  І  ФАЗИ  СКАЛЯРНОГО  ПОЛЯ 

Розглядається зв'язок між мережами фазових вихорів і мережами стаціонарних точок інтенсив-
ності. Встановлено, що більшість ліній струму градієнта з точкою народження в сідловій точці 
інтенсивності знаходяться в областях, де фаза поля змінюється швидко порівняно з середніми 
швидкостями зміни фази в полі. Наведені результати комп'ютерного моделювання. 

The connection between vortex network and network of stationary points of intensity is considered. 
It is stated that most of current gradient lines of intensity with the origin in saddle points are posi-
tioned in the areas where phase changes quickly. The results of computer simulation are presented. 

Відновлення фази поля на основі аналізу роз-
поділу його інтенсивності (обернена задача в 
оптиці) достатньо стара проблема. Теоретичні й 
практичні основи щодо її розв'язання розроб-
лені "практично повністю" (див., наприклад, [1]). 
Проте останнім часом з'явилися нові підходи, 
які базуються на досягненнях відносно нової 
галузі сучасної оптики – сингулярної оптики [2]. 
Як випливає з [2-6], нулі амплітуди (фазові вихо-
ри), суть дислокації хвильового фронту об'єдну-
ються в певні системи – мережі вихорів. Елемен-
ти таких мереж пов'язані між собою. Їх характе-
ристики визначають поведінку поля в будь-якій 
його точці [4]. Як наслідок, інформація про ха-
рактеристики мережі дає можливість відновити 
параметри поля з високою ймовірністю. Водно-
час такі підходи ще не знайшли широкого роз-
повсюдження. 

У даній праці ми робимо спробу позначити 
шляхи для розробки нових алгоритмів розв'язку 
оберненої задачі в оптиці. 

"Антикореляція" між фазою і амплітудою 
скалярного поля 

Пари екстремумів інтенсивності певного типу 
(максимум–максимум або мінімум–мінімум) ска-
лярного поля з'єднуються між собою лініями 
струму градієнта через сідлові точки [4]. Тобто 
стаціонарні точки інтенсивності, як і сингнуляр-
ні точки фази, можуть бути об'єднані в мережі. 
На рис. 1 наведено приклад такої мережі. Проте 
мережі інтенсивності і фази пов'язані між собою. 
Інтенсивність й фаза поля не можуть змінювати-
ся незалежно [4-9]. У цих працях показано, що  

 
Рис. 1. Мережі сингулярних точок інтенсивності і 
фази, які утворені лініями струму градієнта і лініями 
ReU, ImU=0. Пуанкаре–індекс для максимумів, мі-
німумів, фазових вихорів (абсолютних мінімумів 
інтенсивності) і сідлових точок інтенсивності s по-
значений кружечками 

 
Рис. 2. "Антикореляція" фази та інтенсивності ска-
лярного поля.  – області з відносно великим 
градієнтом фази і малим градієнтом інтенсивності. 

 – вихорі, сідла інтенсивності, максиму-
ми інтенсивності 

Im(x,y)=0 

Re(x,y)=0 
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поведінка фази і інтенсивності поля жорстко по-
в'язані. Цей факт видно на рис. 2, де області з 
малим градієнтом інтенсивності збігаються з 
регіонами поля, в яких фаза змінюється віднос-
но швидко. Можна також констатувати той факт, 
що більшість сідел інтенсивності лежить в об-
ластях, де фаза змінюється швидко. Лише сід-
лові точки, які забезпечують зв'язок між сусідні-
ми максимумами, що асоціюються з одним спе-
клом, лежать у його центрі, в регіонах, де фаза 
практично стала. 

Лінії струму градієнта, які перетинають 
сідлові точки інтенсивності 

Розглянемо лінії струму градієнта, які почи-
наються в сідлових точках інтенсивності. Оче-
видно, що такі лінії повинні "впадати" в сусідні 
вихори або в сусідні мінімуми. Зазначимо, що 
додаткових мінімумів (інтенсивність поля не 
дорівнює нулю) значно менше, ніж кількість абсо-
лютних мінімумів (вихорів) [4]. Отже, більшість 
таких ліній повинна обмежувати зони поля, фаза 
в яких майже стала. 

Для перевірки цього твердження було здій-
снено відповідне комп'ютерне моделювання. 

Типові результати такого моделювання наве-
дені на рис. 3, де зображені розподіл інтенсив-
ності і фазова карта ділянки скалярного випад-
кового поля. Очевидно, що більшість ліній струму 
градієнта асоціюються з певними еквіфазними 
лініями, і певні "неінформативні" лінії можна 
не розглядати, якщо ми візьмемо до уваги той 
факт, що вони перетинають сідлові точки в облас-
тях із відносно великою інтенсивністю (зони, які 
знаходяться в центрі спеклу). 

Природно, це непроста задача і вимагає роз-
робки спеціального алгоритму. 

Деякі зауваження відносно відновлення 
фази поля на основі аналізу мереж стаціонар-
них точок інтенсивності 

Підсумуємо встановлені факти. 
1. Мережі стаціонарних точок інтенсивності 

і вихорів фази пов'язані (хоча б у статистичному 
значенні). 

2. Сідлові точки інтенсивності переважно зна-
ходяться в регіонах, де фаза змінюється достат-
ньо швидко, тобто там, де густина еквіфазних 
ліній поля найбільша, і, як правило, два сусід-
ніх вихори різного знака можна з'єднати лінією 
струму градієнта, яка проходить через сідлову 
точку інтенсивності. 

3. У межах фазового спеклу [4] фаза зміню-
ється в межах π/2. Тому будь-яку лінію, яку мож-
на провести у відносній близькості від істинної 
еквіфазної лінії, можна з достатньо великою точ-
ністю прийняти за цю еквіфазну лінію. 

Отже, можна сформулювати першу гіпотезу: 
"лінію струму градієнта інтенсивності, яка пере-
тинає сідлову точку інтенсивності, можна ототож-
нити з однією з еквіфазних ліній поля фази, що 
з'єднує сусідні вихори з різними знаками топо-
логічного заряду". Інакше кажучи, аналізуючи 
характеристики системи особливих точок і ліній 
струму градієнта інтенсивності, можна з точністю 
до знака присвоїти топологічні заряди вихорам 
поля і з'єднати їх певними еквіфазними лініями. 
За результатами такого аналізу можна побудувати 
мережу, яка близька до істинної мережі вихорів 
або до аналогічної мережі комплексно-спряже-
ного поля. 

 
   a)                                                                 б) 

Рис. 3. Лінії струму градієнта, які проходять через сідлові точки інтенсивності. Розподіл інтенсивності ділянки 
поля з лініями струму градієнта, що перетинають сідла інтенсивності (а) і фазова карта цієї ділянки (б). Різні від-
тінки сірого кольору відповідають різній величині фази. Фаза розрахована з кроком π/2.  – позитивні і нега-
тивні вихорі,  – мінімуми і сідлові точки інтенсивності. Чорні, малі квадратики – максимуми інтенсивності 
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Природно, що таке твердження справедливе 
лише з певною часткою вірогідності і, очевидно, 
виконується не для всіх ділянок поля. Проте 
правомірним є твердження: "у полі можуть бути 
виділені ділянки, для яких із точністю до знака 
топологічного заряду вихорів можна встановити 
таку відповідність". 

Тоді логічним продовженням вищесказаного 
є друга гіпотеза: "поле може бути поділено на 
ділянки, для яких мережа, утворена абсолютни-
ми мінімумами інтенсивності і її сідловими точ-
ками, які з'єднуються лініями струму градієнта, 
з точністю до знака топологічного заряду достат-
ньо близька до мережі, утвореної вихорами цього 
поля". 

Звідси випливає висновок, що якщо б існува-
ла можливість точного визначення знака топо-
логічного заряду довільного вихору поля, то 
знаки вихорів таких "елементарних" мереж можна 
однозначно узгодити й побудувати мережу, яка 
відповідає істинній мережі вихорів (можливо, 
за невеликим винятком) для всього поля. 

Основна проблема полягає в тому, що ділянки 
мережі повинні бути "зістиковані" з точністю до 
знака ±. 

Як відомо [4], інформацію про знаки вихорів 
можна отримати з аналізу результатів інтерфе-
ренційного експерименту, оскільки вихрові 
структури утворюють вилочки при їх інтерфе-
ренції з регулярною опорною хвилею. 

Тим не менше, таку інтерферометричну інфо-
рмацію можна отримати з аналізу результатів 
інтерферометрії зсуву. 

Отже, поданий нами розгляд відкриває шляхи 
розробки нових алгоритмів відновлення фази 
поля, виходячи з аналізу розподілу його інтен-
сивності і алгоритмів розв'язку оберненої задачі 
в оптиці. 
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ВЛАСТИВОСТІ  ТОНКИХ  СЕГНЕТОЕЛЕКТРИЧНИХ  ПЛІВОК 
ЦИРКОНАТ-ТИТАНАТУ  СВИНЦЮ,  

ОТРИМАНИХ  МЕТОДОМ  ВЧ-РОЗПИЛЕННЯ 

Проведено осадження тонких плівок цирконат-титанату свинцю на Pt/SіO2/Si (100) і 
SnO2/SiO2/Si (100) підкладки методом ВЧ-катодного розпилення. Аналіз кристалічної структури 
ЦТС-плівок здійснювався методом Х-променевої дифракції. Морфологія поверхні, хімічний 
склад і розмір кристалітів визначались за допомогою скануючого електронного мікроскопа. За 
петлями діелектричного гістерезису визначені електрофізичні характеристики. 

By using RF-sputtering method, PZT-thin films were deposited on Pt/SіO2/Si (100) end 
SnO2/SiO2/Si (100) substrates. Crystalline structure analysis of the PZT films were performed on an 
X–ray diffraction. Surface morphology, chemical composition and crystalline size of PZT films were 
observed with scanning electron microscope. P–E hysteresis loops of PZT films showed the electrical 
characteristics. 

Характерною ознакою останніх років техніч-
ної фізики є зростаючий інтерес до тонких плівок 
сегнетоелектричних матеріалів, що зумовлено їх 
широким використанням у різноманітних функ-
ціональних пристроях, зокрема в сенсорній техні-
ці [1], запам'ятовуючих електронних схемах [2], 
мікромеханічних приладах [3], електрооптичних 
перемикачах [4] тощо. Зокрема, тонкі плівки 
цирконат-титанату свинцю (ЦТС) посилено ви-
вчаються через виключно високі сегнетоелек-
тричні і п'єзоелектричні властивості даного ма-
теріалу [5]. Переважно – це велика залишкова 
поляризація, велика швидкість переключення, 
висока температура Кюрі й радіаційна стійкість. 
Актуальність розробки процесів нанесення сег-
нетоплівок ЦТС, сумісних із базовими техноло-
гіями інтегральних мікросхем, зумовлена потре-
бами функціональної електроніки. 

У даній праці наведені результати досліджень 
фізичних властивостей і особливостей методики 
нанесення сегнетоелектричних ЦТС-плівок, отри-
маних у процесі ВЧ-розпилення діелектричної 
мішені, виготовленої з поширеної п'єзокерамі-
ки ЦТС-19 зі складом Pb0,95Sr0,05(Zr0,53Ti0,47)+ 
+1%Nb2O5. ВЧ-розпилення і золь-гель–процес [6] 
найбільш поширені серед традиційних техно-
логій виготовлення ЦТС-плівок. Переваги ВЧ-

розпилення полягають у більш точному відтво-
ренні хімічного складу мішені в матеріалі плів-
ки, високій адгезії до підкладки, можливістю 
застосування методу до найбільш широкого класу 
матеріалів. Параметри процесу нанесення, а саме, 
склад і тиск розпилюючого газу, температура 
підкладки, потужність ВЧ-розряду, температура 
відпалу впливають на якість отриманих шарів. 
Електрофізичні параметри плівок, які визнача-
ють рівень технічних розробок, пов'язані зі струк-
турними особливостями, станом поверхні, крис-
талографічною орієнтацією, адгезією до підкла-
дки, що, у свою чергу, залежить від технологіч-
них режимів нанесення. Як підкладки викорис-
товувались термічно окиснені стандартні плас-
тини монокристалічного кремнію КДБ-10/7,5 
(100) з електродними шарами платини і SnO2. 
Електроди з Pt, а також із Pt в комбінації з Ti, Rh, 
Ru [7; 8], набули розповсюдження через такі влас-
тивості платини, як висока електро- і теплопро-
відність, хімічна стійкість, стабільність при висо-
ких температурах в окислювальній атмосфері. 
Водночас SnO2 з металевим характером провід-
ності може стати альтернативним матеріалом 
для нижнього електроду через низьку вартість і 
особливості кристалічної будови, які створюють 
інші умови формування структури плівки ЦТС. 
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Виготовлення зразків 
Для проведення процесів ВЧ-катодного розпи-

лення використовувалася модернізована вакуу-
мна установка HZE–10. У робочій камері уста-
новки розташована діодна система розпилення 
планарного типу, під'єднана до генератора ВЧ-
напруги 2,5 МГц. Електроди з Pt на поверхні Si-
пластин отримані шляхом ВЧ-катодного розпи-
лення платинової фольги в атмосфері чистого 
аргону. Після відпалу на повітрі при температурі 
650°С величина поверхневого опору шару пла-
тини досягла значення 50 Ом/□. Електродні 
шари SnO2 з поверхневим опором 50–200 Ом/□, 
виготовлені методом пролізу SnCl2 в паровій фа-
зі. Після нанесення нижніх електродів пластини 
розміщувалися на охолодженому до Т<100°С 
тепловідводі. Як мішень для розпилення вико-
ристовувалися пластини п'єзокераміки ЦТС-19 
промислового виробництва діаметром 60 мм, 
розташовані на плоскому катоді діаметром 260 
мм суцільним шаром. Розпилення здійснюва-
лось у суміші аргону й кисню в співвідношенні 
5:1. Контроль товщини плівок проводився мето-
дом еліпсометричних вимірювань. Після закін-
чення процесу нанесення пластини відпалюва-
лись на повітрі. Основні умови процесу нанесен-
ня ЦТС-плівок наведені в таблиці 1. 

Для формування тестових структур у вигляді 
сегнетоелектричних конденсаторів розміром 
0,25×0,4 мм2 здійснювалося напилення платини 
крізь екрануючі маски, виготовлені зі стандарт-
них кремнієвих пластин із наскрізними вікнами, 
створеними шляхом анізотропного травлення 
кремнію у лужному розчині (рис. 1). Зразки для 
дослідження морфології поверхні та елементно-
го складу мішені та вакуумних конденсатів вкри- 
Таблиця 1. Параметри процесу нанесення плівок ЦТС 

Тиск розпилюючого газу (2÷5), 10–2 мм рт.ст. 
Відстань від мішені до 
підкладки 25÷35 мм 

Амплітуда ВЧ-напруги 1,4÷1,8 кВ 
Швидкість нанесення 10 нм/хв 
Температура і тривалість 
відпалу 640÷800°С, 1÷2 хв. 

 
Рис. 1. Тестова структура для дослідження ЦТС 

 
Рис. 2. Х-променеграми зразків ЦТС–кераміки: роз-
раховані кути дифракції для PbZr0,53Ti0,47O3 (а), 
вихідний зразок (б), ЦТС на SnO2 (зразок №1) (в), 
ЦТС на SnO2 (зразок №2) (г), ЦТС на Pt (д) 

вались плівкою золота товщиною менше 0,1 мкм 
для зняття заряду з поверхні сегнетоелектрич-
ної плівки під час опромінення електронами. 

Результати вимірювань і досліджень 
1. Х-променевий фазовий аналіз 
Х-променевий фазовий аналіз здійснювався на 

дифрактометрі "ДРОН-3" (CuKα-випромінювання, 
монохроматор – графіт). Індексування Х- проме-
неграм (рис. 2) здійснювалося шляхом порівнян-
ня з теоретично розрахованими. 

Розрахунки здійснювали, виходячи з можли-
вого існування в кераміці Pb(Zr0,53Ti0,47)O3 таких 
фаз: тетрагональної (а=4,02 Å, c=4,16 Å, c/a=1,03) 
і ромбоедричної (a=4,13 Å, 90-α=0,03°) [9]. Пара-
метри кристалічної гратки уточнювалися шля-
хом розв'язання системи відповідних рівнянь для 
двох сусідніх проіндексованих рефлексів [10]. 

З аналізу дифрактограм встановлено існу-
вання у структурі матеріалу всіх зразків тільки 
тетрагональної фази. Спостерігалося також від-
бивання Pt (111) з різною інтенсивністю. На диф-
рактограмі одного зі зразків сегнетоелектричної 
плівки ЦТС (рис. 2д) з підшаром SnO2 спосте-

а)

б)

в)

г)

д)
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рігалося два рефлекси від іншої фази, ідентифі-
кувати яку не вдалося. Встановлено, що цю фазу 
не можна віднести до чистих Pb, Zr, Ni, Sr, Nb, 
Si, їхніх оксидів, включаючи всі алотропні мо-
дифікації, а також можливих потрійних сполук.  

2. Електронно-мікроскопічні дослідження 
Морфологію поверхні й хімічний склад тонких 

плівок і кераміки ЦТС-19 вивчали на растрово-
му електронному мікроскопі JSM-60 фірми JEОL 
з Х-променевим аналізатором. Діаметр електрон-
ного пучка складав 1 мкм, потенціал прискорен-
ня 15 кВ. Елементний аналіз виконувався для 
різних областей плівки площею 100 мкм2 шля-
хом сканування електронним зондом, після чого 
результати було усереднено. Мікрознімки плівок 
і початкової кераміки, отримані за допомогою 
рестрового електронного мікроскопу, наведено 
на рис. 3-6. 

З фотографій видно, що структурний порядок, 
встановлений у результаті високотемператур-
ного відпалу сегнетоелектричних плівок з під-
шаром SnO2, поданий у вигляді кристалів основ-
ної фази з розмірами зерен, співмірний із товщи-
ною плівки. На мікрофотографії ЦТС-плівки 
(рис. 5) мікрокристаліти мають стовпчасту струк-
туру. 

Висота кристалітів приблизно дорівнює їх 
ширині. Помітно також істотну відмінність у 
структурі плівок на SnO2 і Pt, а також вихідної 
кераміки. Плівки з підшаром Pt (рис. 6) отриму-
ються з менш чіткими міжзеренними межами. Це 
свідчить про істотний вплив електродного під-
шару на процес кристалізації. Вигляд поверхні 
отриманих плівок подібний до поверхні плівок, 
отриманих ВЧ-магнетронним розпиленням і золь-
гель–методом [6]. 
Х-променеві спектри сегнетоелектричних плі-

вок порівнювалися зі спектром вихідної кераміки 
(елементний склад: Sr, Zr, Pb, Ti). На Х- проме-
неграмі однієї з плівок виявлено рефлекс спек-
тра Si, що належить до підкладки. Істотних від-
мінностей від початкової кераміки у складі зраз-
ків плівки не виявлено. 

3. Вимірювання електрофізичних параме-
трів 

Повна та залишкова поляризації вимірювались 
за допомогою схеми Сойєра–Тауера на частоті 
50 Гц. Застосовувалися пружинні контакти до 
верхніх електродів сегнетоелектричних конден-
саторів у вигляді тонких дротин. Результати ви-
мірювання електрофізичних параметрів наведені 
в таблиці 2. 

 
Рис. 3. Електронна мікрофотографія поверхні ви-
хідної кераміки ЦТС-19 

 
Рис. 4. Електронні мікрофотографії поверхні плівки 
ЦТС на Si-підкладці з підшаром SnO2: товщина 
плівки ЦТС – 0,9 мкм (а), 0,5 мкм (б) 

 
Рис. 5. Електронна мікрофотографія поверхні плівки 
ЦТС товщиною 0,9 мкм з підшаром SnO2 на сколі 
Si-підкладки 

 
Рис. 6. Електронна мікрофотографія поверхні плівки 
ЦТС товщиною 0,9 мкм на Si-підкладці з підшаром Pt 

Таблиця. 2. Електрофізичні параметри плівок 

Товщина плівок 0,4÷0,9 мкм 
Залишкова поляризація (12÷20), 10–6 Кл/см2 

Об'ємний питомий опір (5÷10), 109 Ом⋅см 
Напруга пробою 30 В 
Амплітуда напруги пере-
поляризації 15 В 

Діелектрична проникність 1400÷2000 
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Висновки 
Дослідженнями електрофізичних параметрів 

сегнетоелектричних плівок на основі п'єзоке-
раміки ЦТС-19, які були отримані методом ВЧ-
катодного розпилення, встановлено, що величи-
ни питомого опору й діелектричної проникності 
знаходяться в межах, характерних для кераміки 
ЦТС-19. Величина залишкової поляризації плівок 
у 1,5–2 рази менша значення, характерного для 
об'ємних зразків ЦТС-19. Коерцитивне поле для 
плівок у декілька разів більше, ніж для об'ємних 
зразків. 

Згідно з електроно-мікроскопічними дослі-
дженнями, розміри зерен полікристалічного 
конденсату співрозмірні з товщиною плівки і 
знаходяться в межах 0,2–1 мкм. 
Х-промене-спектральний аналіз свідчить, що 

компонентний склад утворених шарів відповідає 
вихідному. 

Результати Х-променевого фазового аналізу 
вказують на існування єдиного типу структури – 
тетрагонального. 

Отримані характеристики узгоджуються з 
характеристиками ЦТС-плівок, виготовлених 
іншими методами. 
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МОНІТОРИНГОВИЙ  ПІДСИЛЮВАЧ  ДЛЯ  СТУДІЙ  ЗВУКОЗАПИСУ 

Розроблений моніторинговий підсилювач для навушних телефонів. Пристрій призначений 
для використання в студіях звукозапису чи в концертних залах у складі систем моніторингу. 
Завдяки роботі в режимі А і використанню МОП-транзисторів досягнуті високі технічні харак-
теристики підсилювача.  

Developed headphones monitoring amplifier. The device is intended for use on the audio re-
cording studios or in concerts halls in composition the systems of monitoring. Due to work in the 
mode A аnd the use HEXFET-transistors, attained high technical descriptions of amplifier.  

У сучасних студіях звукозапису і в концерт-
них залах використовують складні системи ко-
мутації. Важливе місце займає якість комутації 
в системі локального моніторингу. В її складі 
навушники, як правило, знаходяться на відстані 
кілька десятків метрів від мікшерного пульта. 
Для ввімкнення навушників використовується 
неекранований двопровідний кабель. Через на-
явність погонного опору кабелю звуковий сигнал 
значно згасає в ньому. Еквівалентна схема ка-
бельного з'єднання між пультом звукорежисера й 
навушниками наведена на рис. 1, де G – джерело 
сигналу (мікшер) із внутрішнім опором Rg, Rk, 
XL, XC – активний і реактивні опори кабелю, RH – 
опір навушника. Згасання зумовлене втратами 
сигналу 

ВИХ

ВХlg20
U
U

=α , UВХ=1 В – вхідна напруга, 

рівень якої прийнято за 0 дБ, UВИХ=Z2/(Z1+Z2) – 
напруга на навантаженні. Тут Z1=Rg+RK+RL, 
Z2=RH⋅XC/(RH+XC). Для двопровідної лінії погон-

ний опір 
( ) ⎟⎟

⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

−π
=

1/

/2
2ds

ds
d
R

R S , RS=2,61⋅10–4 f  – 

поверхневий опір скін-шару для міді, індуктив-
ний і ємнісний опори XL=ωL=2fµ0Ach(s/d), XC= 

= ( )dsAfC /ch2
1 0ε=
ω

, s і d – відстань між провід-

никами кабелю і їх діаметр [1-3]. 
Виконані розрахунки показують, що зга-

сання сигналу у двопровідній лінії довжиною 
20 м у звуковому діапазоні частот становить 
0,01–3 дБ при навантаженні 64 Ом. Погонне 
згасання сигналу у двопровідній лінії на рис. 2. 

 
Рис. 1. Еквівалентна схема кабельного з'єднання 
між пультом звукорежисера і навушниками 

 
Рис. 2. Залежність погонного згасання сигналу у дво-
провідній лінії від частоти 

Оскільки за теорією кривих рівної гучності 
людське вухо найбільш лінійно сприймає звук 
на рівні 80–90 дБ, то таке згасання сигналу впли-
ває на корекцію АЧХ звукової картини, спри-
чиняючи помилку в роботі звукорежисера [2]. 

Якщо ж навушники під'єднати до лінійного 
виходу мікшерного пульта через відповідний 
підсилювач, то ситуація значно поліпшиться. 
Тоді зменшаться втрати для сигналів стандарт-
ного рівня – 0 дБ (UВХ=1В). Використання ек-
ранованого кабелю значно знизить рівень елек-
тромагнітних завад. Можливо буде створювати 
багатоканальні системи. Сам підсилювач можна 
розміщувати на відносно великих відстанях від 
мікшера (порядку 50 м), що важливо для концерт-
них залів. При цьому навушники розміщуються 
біля підсилювача. 

дБ

кГц

0,08

0,06

0,04

0,02

0 

0,1 

0 5 10 15 20 



А.П. Саміла, О.Г. Хандожко 

Науковий вісник Чернівецького університету. 2008. Випуск 420. Фізика.Електроніка. 92

Розроблений моніторинговий підсилювач є 
пристроєм, сумісним із різними типами навуш-
них телефонів. 

Врахувавши вищеописані вимоги і спираючись 
на виконані розрахунки, одержимо структурну 
схему моніторингового підсилювача (рис. 3). 

Структурна схема складається з таких вузлів: 
попередній підсилювач, комутатор каналів, атеню-
атор, вихідний підсилювач, індикатор рівня, блок 
живлення. 

Попередній підсилювач (ПП) забезпечує ком-
пенсацію втрат сигналу в кабелях і має регульо-
ваний коефіцієнт підсилення за напругою KU= 
=0÷10 дБ. Крім того, ПП узгоджує вихідний опір 
мікшерного пульта із вхідним опором моніторин-
гового підсилювача RВИХ.М=RВХ.ПІДС. Як видно 
з блок-схеми, попередній підсилювач складається 
з чотирьох однакових стереоканалів. Це зроблено 
для того, щоб забезпечити багатоканальну пере-
дачу сигналу, щоб кожний із чотирьох слухачів 
прослуховував індивідуальну стереокартину. 

Попередній підсилювач розроблений на опе-
раційному підсилювачі (ОП) OP275 фірми Ana-
log Devices [5]. Даний ОП має низький рівень 
лінійних і нелінійних спотворень у діапазоні 
частот 20–20000 Гц, забезпечуючи при цьому 
коефіцієнт підсилення за напругою KU=106 дБ. 
ОП ввімкнено за інвертуючою схемою. Для ре-
гулювання коефіцієнта підсилення (чутливості) 
в межах KU=0–10 дБ служить підстроювальний 
резистор увімкнений у коло зворотного зв'язку 
ОП [4]. На виході ПП відсутня постійна складо-
ва, тому зникає необхідність у використанні роз-
дільного конденсатора. Сигнал із ПП подається 
на комутатор. 

Підсилений до рівня, прийнятого за 0 дБ, сиг-
нал спрямовується на вхід комутатора каналів 
(КК). У складі даного вузла є чотири стереоко-
мутатори, що забезпечують комутацію сигналу, 
який поступає з попередніх підсилювачів. Ко-
мутатор побудований на ключах SSM2404 [5], 
увімкнених за схемою мультиплексора. SSM2404 
об'єднує чотири аналогові ключі з малим часом 
увімкненя й вимикання (tввімк=tвимк<100 нс), що 
забезпечує високу якість комутації звуку. Ко-
жний вимикач містить пару n- і p-канального 
МОП-транзисторів, що дозволяє пропускати до-
датні й від'ємні півперіоди сигналу і поліпшити 
лінійність. При поданні низького потенціалу 
(0 В) на керуючий вхід SW ключ переходить у 
відкритий стан. У протилежному випадку ключ 
закритий. Часова діаграма роботи мультиплек-
сора наведена на рис. 5. У закритому стані зга-
сання сигналу становить ISO(ВИМК)=100 дБ, а 

взаємне проникнення сигналу між каналами 
СТ=94 дБ. 

Внутрішнім опором мультиплексора можна 
знехтувати, оскільки він набагато менший від 
опору наступного каскаду атенюатора Rвн.кк<< 
<<Rвх.ат. 

Комутований сигнал надходить на вхід атенюа-
тора, який забезпечує регулювання рівня гуч-
ності. Атенюатор виконаний на інтегральному 
підсилювачі керованому напругою BA7735FS. 
Дана ІС є двоканальною, і кожен канал містить 
індивідуальний електронний регулятор, що керу-
ється від джерела стабільної напруги. Потенці-
ометр увімкнений паралельно з'єднаним керую-
чим входом атенюатора. 

Тракт підсилення завершує вихідний підси-
лювач потужності [6]. Він має чотири стерео-
канали. Кожен канал має вихідну потужність 
Pвих=150 мВт і дозволяє під'єднувати навушни-
ки опором RН=32–600 Ом. Вхідний каскад ви-
конано за диференціальною схемою на транзис-
торах VT2, VT3. Сигнал знімається не зі стоку 
VT3, а з витоку VT1, чим забезпечується низький 
вихідний опір. Еміторний повторювач VT5 уне-
можливлює негативний вплив ємності затвора 
VT6. Польовий транзистор VT6 працює в режи-
мі А. Інтегральний стабілізатор DA1 увімкнений 
у режимі генератора струму, який задає струм 
65 мА. Струм задається резистором R11, яким 
забезпечується потужність 150 мВт у професій-
них 300-омних навушниках. Принципова схема 
одного моноканалу вихідного підсилювача на-
ведена на рис. 4. 

Рівень вихідного сигналу контролюється сві-
тодіодним п'ятисегментним індикатором вихід-
ного сигналу (ІС). При цьому слід пам'ятати, що 
коректна обробка звуку буде на рівні 80–90 дБ. 
Індикатор рівня вихідного сигналу побудова-
ний на полікомпараторі AN6884. Мікросхема 
навантажена на п'ять світлодіодів: чотири – зеле-
них і один червоний, які відповідають рівням ви-
хідного сигналу: 40, 60, 80, 100 дБ відповідно. 

Живлення пристрою забезпечується високо-
стабільним блоком із низьким рівнем пульсацій 
напруги. Пристрій виконаний у стандартному 
металевому корпусі. Блок живлення і кожний 
канал підсилювача має індивідуальний електро-
магнітний екран. З'єднання між вузлами виконано 
екранованими дротами. Вхідні гнізда та гніздо 
живлення розміщені на задній панелі пристрою. 
Вихідні гнізда, органи керування й індикації 
знаходяться на передній панелі підсилювача. 
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Рис. 3. Структурна схема моніторингового підсилювача 

 
Рис. 4. Принципова схема одного каналу вихідного підсилювача 

 
Рис. 5. Часова діаграма роботи мультиплексора 

Розроблений підсилювач відповідає міжна-
родним стандартам якості звукозапису й призна-
чений для використання в студіях звукозапису 
або в концертному залі в системі локального мо-
ніторингу. Технічні характеристики підсилюва-
ча наведені нижче, а графіки лінійних та нелі-
нійних спотворень на рис. 6. 
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Параметр Значення 

смуга частот 5 Гц –50 кГц 
нерівномірність АЧХ  0,2 дБ 
динамічний діапазон  110 дБ 
нелінійні спотворення 0,001% 
рівень шумів  –96 дБ 
вхідний опір  30 кОм 
опір навантаження  32–600 Ом 
вихідна потужність 150 мВ на канал 
споживана потужність  ≤10, Вт  
габаритні розміри  44,5×482,6×217 мм3 

         
а)                                                                                                                     б) 

Рис. 6. Лінійні (а) і нелінійні (б) спотворення моніторингового підсилювача 
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ВЛАСТИВОСТІ  ТОНКИХ  ПЕРЕКРИСТАЛІЗОВАНИХ  ШАРІВ  CdSb, 
СФОРМОВАНИХ  ПІД  ДІЄЮ  ІМПУЛЬСНОГО  ЛАЗЕРНОГО 

ВИПРОМІНЮВАННЯ 

Методом імпульсного лазерного випромінювання виготовлені тонкі епітаксійні шари CdSb і 
виміряні їх електрофізичні властивості. Встановлено, що в перекристалізованому матеріалі відбу-
вається утворення і загартування теплових дефектів акцепторного типу. 

Thin epitaxial CdSb layers were prepared by pulse laser radiation and their electrophisical proper-
ties were measured. It was established that acceptor-type thermal defects are formed and quenched in 
recrystalized material.  

Вступ 
У працях [1; 2] показано, що під дією імпуль-

сного лазерного випромінювання можливо отри-
мати епітаксійні шари CdSb, в яких зберігається 
стехіометричний склад і перекристалізація відбу-
вається без утворення метастабільної фази. У [3] 
наведені дані, які вказують на те, що при відпо-
відних режимах опромінення можна досягнути 
інверсії типу провідності приповерхневого шару 
CdSb з утворенням фоточутливих електронно-
діркових переходів. Механізм цього ефекту поки 
що залишається не вивченим. Крім того, залиша-
ються невивченими такі питання, як вплив на 
електричні й оптичні властивості дефектів, що 
утворюються в умовах великих швидкостей на-
грівання й охолодження в зоні дії імпульсного 
лазерного випромінювання. 

У даній роботі наведено результати експери-
ментальних досліджень електричних властивостей 
тонких перекристалізованих шарів CdSb p- і n-типу 
провідності, які утворюються під дією лазерного 
випромінювання. 

Результати і їх обговорення  
Для досліджень застосовувалися бездомішко-

ві й леговані телуром кристали CdSb, які виро-
щені методом Чохральського. Опромінювання 
зразків здійснювалося неодимовим лазером, який 
працював у режимі вільної генерації. Тривалість 
імпульсу складала 6 мс, максимальна площа 
опроміненої поверхні кристалів 1 см2. Товщина 
приповерхневого шару напівпровідника, який 
утворюється при кристалізації з розплаву, в за-
лежності від енергетичних режимів опромінення 

змінювалася в широких межах (від кількох мікро-
метрів до 1 мм). Для вимірювань використовува-
лися зразки, не порушена опроміненням частина 
яких усувалася шляхом травлення. Електричні 
характеристики тонких перекристалізованих 
шарів визначались за методикою, описаною в [4]. 

Результати вимірювання питомої електропро-
відності σ33, коефіцієнта Холла R312 і холлівсь-
кої рухливості µ312 наведені в таблицях 1, 2, а 
також на рис. 1-5. З наведених даних випливає, 
що при опроміненні зразків p-типу, виготовлених 
з CdSb стехіометричного складу, концентрація 
носіїв заряду і, відповідно, провідність у пере-
кристалізованому шарі зростає, а характер тем-
пературної залежності холлівської рухливості 
практично залишається без змін і в широкому 
інтервалі температур слідує закону Т–3/2 (рис.1-3). 

Збільшення концентрації дірок у перекриста-
лізованому шарі може бути зумовлено факто-
ром високої швидкості локального розігрівання 
й охолодження матеріалу в області дії на зразок 
лазерного випромінювання.  
Таблиця 1. Електричні властивості p-CdSb до і після 
опромінення 

Т, К
Тип 
прові-
дності

Питома елект-
ропровідність, 
Ом–1 см–1 

Концент-
рація носіїв 
струму, см-3 

Рухли-
вість, 

см2/(В⋅с) 
до опромінення 

300 p 0,34 1,7⋅1016 151 
77 p 0,41 1,2⋅1015 2579 

після опромінення 
300 p 0,5 9⋅1016 81,45 
77 p 0,9 2,7⋅1015 2697 
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Таблиця 2. Електричні властивості CdSb, легованого те-
луром, до і після опромінення 

Т, К 
Тип 
прові-
дності 

Питома  
електропровід-
ність, Ом–1 см–1 

Концентра-
ція носіїв 
струму, см-3 

Рухли-
вість, 

см2/(В⋅с)
до опромінення 

300 p 1,74 3,8⋅1016 339 
77 p 1,23⋅10-4 3,7⋅1011 2460 

після опромінення 
300 p 31,5 2,0⋅1018 104 
77 p 25,0 1,2⋅1018 159 
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Рис. 1. Залежність питомої електропровідності CdSb 
від температури до (1) і після (2) дії лазерного ви-
промінювання 
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Рис. 2. Залежність коефіцієнта Холла від темпера-
тури до (1) і після (2) дії лазерного випромінювання 

У цих умовах найбільш імовірним є утворен-
ня й загартування термічних точкових дефектів 
акцепторного типу. 

Властивості епітаксійних шарів, одержаних 
із застосуванням лазерної техніки для здійснення 
процесів перекристалізації CdSb, легованого Te, 
наведені в таблиці 2 і на рис. 4,5. Дослідження 
показали, що перекристалізовані шари, на від-
міну від неопроміненого матеріалу матриці, ха-
рактеризуються дірковим типом провідності. 
Крім того, концентрація дірок в області висна-
ження домішок у результаті дії лазерного випро-
мінювання збільшується на 2-3 порядки. 
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Рис. 3. Залежність холлівської рухливості CdSb від 
температури до (1) і після (2) дії лазерного випро-
мінювання 
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Рис. 4. Залежність питомої електропровідності ле-
гованого телуром CdSb від температури до (1) і пі-
сля (2) дії лазерного випромінювання 
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Рис. 5. Температурна залежність холлівської рух-
ливості легованого телуром CdSb від температури 
до (1) і після (2) дії лазерного випромінювання 
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Спостережувані зміни знака носіїв заряду й 
величини концентрації дірок можуть бути резуль-
татом дії кількох факторів. Дослідження з метою 
визначення характеру розподілу домішок у пере-
кристалізованому шарі за методом радіоактивних 
ізотопів показали, що важливу роль у процесі 
витіснення атомів Те у бік зовнішньої поверхні 
утвореного шару відіграють сегрегаційні про-
цеси, які схожі на процеси зонного очищення. 

Ще одним фактором, який приводить до зрос-
тання концентрації дірок у перекристалізова-
ному шарі, як у випадку базисного матеріалу p-
типу, є висока швидкість локального розігрі-
вання й охолодження перекристалізованого мате-
ріалу в області дії лазерного випромінювання, 
коли стає можливим утворення й гартування теп-
лових дефектів, які виконують роль акцепторів. 

Висновки 
За допомогою методу радіоактивних ізотопів 

установлено, що у випадку CdSb, легованого 
телуром, у процесі перекристалізації матеріалу 
під дією лазерного випромінювання атоми Те 
витісняються в область поверхні епітаксійних 
шарів. 

Дослідження електричних властивостей епі-
таксійних шарів, сформованих лазерним випро-
мінюванням на основі CdSb, показали, що у ви-
падку бездомішкового базового матеріалу і у 
випадку легованого матеріалу у тонких пере-
кристалізованих шарах відбувається збільшення 
й загартування дефектів акцепторного типу. 
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ВИМІРЮВАННЯ  ІНТЕГРАЛЬНОЇ  ЧУТЛИВОСТІ  ФОТОПРИЙМАЧІВ 

На підставі стандартів здійснено аналіз методик та техніки вимірювання інтегральної чут-
ливості фотоприймачів оптичного випромінювання від виробника. Запропонована методика 
вимірювань в ультрафіолетовому спектральному діапазоні як прерогатива авторів, оскільки ін-
формація в нормативних документах має лише рекомендаційний характер. Особливому роз-
гляду підлягають чинники, які визначають точність вимірювань. 

The analysis of procedures and techniques of integral sensitivity measuring for industrial optical 
radiation photodetectors have been carried out on the basis of primary standards. The measuring pro-
cedure in ultra-violet spectral range has been proposed as prerogative of authors so far as information 
in normative documents has only voluntary character. The special attention is paid to effects that spec-
ify measuring precision. 

Вступ 
Сьогодні метрологія інтегральної чутливості 

фотоприймачів (ФП) не забезпечена єдиною нор-
мативною документацією. Головним критерієм є 
спектральний склад джерела випромінювання. 
Стандарт, який визначає методи вимірювання 
фотоелектричних параметрів ФП, установлює, що 
тип джерела випромінювання повинен регламен-
туватися вимогами технічних умов на конкрет-
ний тип приймача [1; 2]. Так, для ФП, чутливих 
у видимій та інфрачервоній областях спектра, 
рекомендується вибирати як джерело абсолют-
но чорні тіла (АЧТ) з температурою порожнини 
Т=(500±2) К або Т=(1273±15) К. Для ФП, чутли-
вих у видимій і ближній інфрачервоній областях, 
рекомендується вибирати як джерело лампи роз-
жарювання типу СІС або РН при кольоровій тем-
пературі Тк=2856 К. 

Практично відсутні нормативні рекомендації 
щодо вимірювань в ультрафіолетовій області 
спектра, тому цей аспект метрології параметрів 
ФП особливо актуальний. 

У даній праці проаналізовані методики вимі-
рювання інтегральної чутливості фотоприймачів 
у широкому спектральному діапазоні, які вико-
ристовуються при атестації на виробництві. Це 
дозволить, при потребі, в межах похибки відтво-
рити споживачем умови й режими вимірювання 
параметрів ФП. 

Атестація фотоприймачів інфрачервоної 
(ІЧ) області спектра 

Розглянемо методику вимірювання інтеграль-
ної чутливості фотоприймачів, чутливих у серед-
ній і дальній ІЧ-області. Такі ФП практично не-
чутливі до оптичного випромінювання ламп роз-
жарювання, що зумовлено обмеженнями довго-
хвильового краю пропускання λ≤2,5 мкм скля-
них колб ламп. 

Структурна схема установки для вимірювання 
інтегральної чутливості ФП наведена на рис. 1. 
Як джерело 1 використано абсолютно чорне тіло. 
На практиці користуються моделлю АЧТ з кое-
фіцієнтом випромінювання, який близький до 
одиниці (не менше 0,98). Тобто в подальшому 
під АЧТ маємо на увазі "сірі випромінювачі". 
Зараз створено велику кількість конструкцій АЧТ, 
які відрізняються своїми технічними й метро-
логічними характеристиками. 

В Україні переважно використовуються АЧТ 
під шифром К19.532 з блоком регулювання тем-
ператури К15.742, а також К21.532 з блоком 
К22.742. За будовою вказані конструкції є окре-
мими блоками й можуть використовуватися при 
дослідженнях параметрів ІЧ-фотоприймачів до-
вільного типу. Так, для ФП, які охолоджуються 
зрідженими газами, конструкція АЧТ кріпиться 
вертикально за напрямом випромінювання "звер-
ху–вниз" або "знизу–вверх"; для інших ФП - го-
ризонтально. Згадані джерела випромінювання 
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забезпечують дослідження інтегральної чутли-
вості в широкому спектральному діапазоні за-
вдяки змінам температури порожнини АЧТ від 
50 до 1000 °С. При цьому можна змінювати по-
тік випромінювання від порогового значення 
Фп до 104⋅Фп, частоту модуляції від 20 Гц до 100 
кГц, температурний діапазон від –60 до 80°С. Для 
досліджень частотних параметрів ФП викорис-
товується механічний модулятор АДБ7.0089 з 
блоком живлення Б5-45. Зміна частоти забезпе-
чується зміною напруги живлення електродви-
гуна і заміною диска модулятора. У схемі вико-
ристані селективний підсилювач У2-8 (У2-6), 
вольтметр В3-38. 

Основні параметри установок для вимірю-
вання інтегральної чутливості ФП в ІЧ-області 
спектра зведені в таблицю 1. 

При визначенні інтегральної чутливості на 
виробництві для спрощення вимірювання ши-
роко використовується метод порівняння пара-
метрів вимірюваних фотоприймачів із парамет-
рами однотипного, каліброваного як контроль-
ного (еталонного) ФП за умови, що його спек-
тральна характеристика тотожна досліджува-
ним. 

Нехай виконані вимірювання за однаковими 
умовами й режимами контрольним (Uк) та випро-
бовуваним (Uв) ФП. Тоді чутливість останнього 
(Sв) ФП визначається за співвідношенням 

к
кв U

USS d= ,                         (1) 

де кS  - чутливість контрольного ФП. 
Таблиця 1. Основні параметри установок для вимірювання інтегральної чутливості фотоприймачів 

Тип установки (вимірювальної схеми) 
Параметри установок 

Установка К54.410 Схема з АЧТ К19.532 
(К21.532) 

Температура порожнини АЧТ, °С від Тmin=50 до Tmax=1000 
Розмір змінних діафрагмах, мм 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 8 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 8 
Енергетична освітленість фоточутливого елемента  
з виконанням вимог точковості джерела, Вт/м2 від 10-4 до 2,5 від 10-6 до 102 

Частота модуляції потоку випромінювання (fмод) 400; 800; 1200 Гц від 20 Гц до 100 кГц 
Резонансна частота попереднього підсилювача (fрез) 400; 800; 1200 Гц від 20 Гц до 100 кГц 
Еквівалентна смуга пропускання попереднього  
підсилювача, % від fрез 

8–10 4–6 

Напруга шуму при Rн=50 кОм, мкВ не більше 0,7 не більше 0,1 
Нестабільність попереднього підсилювача за 8 год, % не більше 2,0 не більше 2,0 
Опір резисторів навантаження у колі ФП, кОм від 50 до 1750 від 50 до 1750 
Похибка вимірювання напруги сигналу, % не більше ± 3 не більше ± 3 
Напруга живлення U, В до 100 до 100 
Відстань між АЧТ і чутливим елементом, мм 300 від 50 до 3000 
Примітка. Для атестації серійних ФП використовується установка К54.410. 

 
Рис. 1. Структурна схема установки для вимірю-
вання фотоелектричних параметрів ФП: джерело 
випромінювання – АЧТ з температурою порожни-
ни 500 або 1273 К (1), механічний модулятор (2), 
вимірюваний ФП в контактному пристрої (3), пе-
редпідсилювач (4), вольтметр (5), блок регулювання 
температури АЧТ (6), блок регулювання та стабілі-
зації частоти модуляції потока випромінювання (7), 
блок живлення ФП (8), блок живлення передпідси-
лювача (9). Примітка: (3) не входить до складу уста-
новки К54.410 

Проте чутливість ФП суттєво залежить від 
температури оточуючого середовища, напруги 
живлення ФП, зміни спектрального складу по-
току випромінювання, погіршення чутливості 
ФП з часом експлуатації (старіння) тощо. Тому 
на практиці для вимірювання чутливості вико-
ристовується аналітичний метод – при відомих 
температурі та розмірах вихідної діафрагми АЧТ 
розраховується потік випромінювання (Ф) або 
енергетична освітленість (Ее), яку він створює. 
Енергетична освітленість ФП розраховується за 
відомими у фотометрії співвідношеннями за умо-
ви точковості джерела L≥(5÷10)d, де L - відстань 
між діафрагмою, діаметром d, джерела випро-
мінювання й фоточутливим елементом ФП. При 
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цьому кутовий розподіл випромінювання АЧТ 
має відповідати закону Ламберта. Для АЧТ різ-
ної конструкції розподіл випромінювання відпо-
відає закону Ламберта в межах кутів 5–10°. Конс-
труктивно в установці К54.410 створені умови 
точковості джерела. При максимальному роз-
мірі діафрагми (dmax=8 мм) точковість забезпе-
чується на відстані L≈300 мм між діафрагмою і 
фоточутливим елементом. Відповідність розпо-
ділу випромінювання АЧТ закону Ламберта при 
L=300 мм спостерігається, якщо діаметр світло-
вої плями не перевищує 50 мм. 

При дотриманні умов точковості джерела енер-
гетична освітленість визначається так: 

2

4
0

4 )(
е L

AТТE
⋅π

⋅−⋅σ
= ,               (2) 

де Ее – енергетична освітленість (Вт/см2), σ – 
постійна Стефана–Больцмана (Вт⋅см2К-4), Т0 та 
Т – температура порожнини АЧТ та модулятора 
(К), А – площа отвору діафрагми АЧТ (см2), L – 
відстань між діафрагмою АЧТ і чутливим елемен-
том (ЧЕ) (см). 

При заміряній напрузі фотосигналу U (В) ви-
значають інтегральну чутливість фотоприймача 
до випромінювання АЧТ за співвідношенням 

АКЕ
US
ппе

інт = ,                      (3) 

де Sінт – інтегральна чутливість (В/Вт), Ее – енер-
гетична освітленість, визначена за (2) (Вт/см2), 
Кпп – коефіцієнт підсилення попереднього під-
силювача 4 (рис. 1), А – площа ЧЕ (см2). 

У залежності від обраних засобів вимірюваль-
ної техніки, режимів та умов вимірювання, від- 

носна похибка вимірювання інтегральної чут-
ливості за розглянутим методом знаходиться в 
межах 10–15%. 

Зазначимо, що вимірювальні схеми, зібрані 
на базі АЧТ К19.532 або К21.532, забезпечують 
вимірювання фотоелектричних параметрів при-
ймачів у ширших діапазонах умов і режимів 
вимірювання, але такі установки не володіють 
конструктивною завершеністю, що вимагає ви-
щої кваліфікації персоналу й додаткових затрат 
часу. 

Параметри установки К54.410 мають обме-
жені можливості, проте це – завершена модель, 
яка широко використовується в серійному виро-
бництві фотоприймачів. 

Атестація фотоприймачів у видимій та 
ближній ІЧ-областях спектра 

Для ФП, чутливих у видимій та ближній ІЧ-
областях (0,4–3,0 мкм), потрібні АЧТ з темпера-
турою порожнини не менше 3000 К. Такі об'єкти 
існують, але це складні й громіздкі пристрої, які 
не можна застосувати в промислових умовах. 
З цієї причини широко використовують лампи 
розжарювання. Їх номенклатура досить широка, 
проте в контрольно-вимірювальній апаратурі 
використовуються лампи з тілом розжарювання 
у вигляді спіралі спеціальної форми, що дозволяє 
створити високі рівні потоків випромінювання 
й рівномірне світлове поле у площині фоточутли-
вого елемента ФП. 

У таблиці 2 наведені основні параметри ламп 
розжарювання, які атестовані як робочі вимірю-
вальні засоби й використовуються при вимірю-
ваннях інтегральної чутливості ФП. 

Таблиця 2. Основні параметри джерел випромінювання [3, 4] 
Тип джерела випромінювання (лампи розжарювання) Параметри джерела  

випромінювання КГМ12-
100 

КГМ24-
150 

КГМ24-
250 РН6-7.5* РН12-

100* 
Кольорова температура Тк, К 3200 2850 
Струм лампи (при Тк), А 8,2–8,5 6,0–6,7 9,5–10,5 1,2–1,3 7,3–7,7 
Напруга живлення, В 12 24 24 6 12 
Споживана потужність, Вт 100 150 250 7,5 100 
Сила світла, кд 130–140 180–210 280–340 8,2–8,7 125–135 
Світловий потік, лм 3000 5000 8500 90 1750 
Освітленість ЧЕ при виконанні вимог 
точковості джерела, лк ~ (1–104) ~ (1–104) ~ (1–104) ~ (0,1–

103) ~ (1–104) 

Розміри тіла розжарювання, мм 2,3×4,0  2,9×5,8 3,5×6,5 1,0×1,5 ∅=5 

Форма тіла розжарювання  
 

 
*) джерела випромінювання, яким надають перевагу при вимірюваннях параметрів ФП. 
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Інтегральну чутливість Sінт пов'язують з ти-
пом джерела, оскільки вона є параметром, за-
лежним не тільки від властивостей ФП, але й 
від спектральної характеристики випроміню-
вання джерела за співвідношенням: 

∫
λ

λ λ

λ λ=
2

1
Фінт dІS ,                     (4) 

де Iλ - фотострум (А), Фλ - падаючий на ФП оп-
тичний потік випромінювання (Вт, або лм), λ1 і 
λ2 – початок і кінець спектрального діапазону.  

Отже, на практиці використовуються лампи 
розжарювання, атестовані як стандартні джерела 
зі зазначенням кольорової температури переваж-
но Тк=2856 К (джерело типу А), а інтегральна 
чутливість ФП визначається за відношенням до 
світлового потоку. 

При незмінному розміщенні джерела віднос-
но ФП співвідношення (4) для визначення інте-
гральної чутливості трансформується до  

Фпр
інт К

US = ,                       (5) 

де Sінт – інтегральна чутливість (А/лм). U – на-
пруга фотосигналу (В), Кпр – коефіцієнт пере-
творення ППТН-2 [4] (В/А), Ф – світловий по-
тік (лм). 

У деяких випадках до паспорту на лампу роз-
жарювання вносять значення сили світла Іл. Тоді 
світловий потік Ф визначається як величина, що 
дорівнює силі світла лампи розжарювання Іл у 
тілесному куті ω [3]: 

.Ф лω= І                             (6) 
Водночас тілесний кут ω при збереженні умов 
точковості джерела випромінювання визначається 
так:  

,/ 2LA=ω                           (7) 
де А – площа фоточутливого елемента фотоприй-
мача, L – відстань від джерела випромінювання. 

Отже, знаючи площу А, відстань між ФП і 
джерелом випромінювання та паспортні дані 
сили світла лампи й коефіцієнта перетворення 
ППТН-2, визначається інтегральна чутливість 
випромінювання ФП до джерела типу А. 

Лампи розжарювання переважно атестують 
за кольоровою температурою Тк або Тк і силою 
світла, з внесенням у паспортні дані режимів жив-
лення, при яких відтворюється їх кольорова тем-
пература. Якщо лампа атестована за кольоровою 
температурою, то для визначення світлового 
потоку використовують фотометри, наприклад 

ТЕС0963, або люксметри-фотометри "Кварц-01", 
"Тензор-26", Ю116, або атестовані за чутливістю 
фотометричні голівки. З допомогою цих засобів 
вимірюється освітленість Е у площині ЧЕ, і за 
відомою величиною його площі А визначають 
світловий потік: 

ЕА=Ф .                          (8) 
Зазначимо, що стандартизовані освітлювачі 

відсутні. Таке обладнання створюється виробни-
ком ФП як нестандартний вимірювальний засіб, 
який вносить додаткову похибку у вимірювання 
інтегральної чутливості. 

Розповсюдженим елементом установок є 
фотометрична лава типу ФСМ-4У, оснащення 
якої забезпечує вимірювання інтегральної чутли-
вості ФП при варіаціях освітленості від 0,1 до 
5⋅104 лк. Але установка, зібрана на базі лави 
ФСМ-4У, є громіздкою, незручною для роботи 
при серійному виробництві ФП і потребує спеці-
ального (затемненого) приміщення. У серійному 
виробництві використовується освітлювач типу 
К22.410 з лампою розжарювання РН12-100 як 
джерелом випромінювання. Це простий за конс-
трукцією блок, в якому джерело випромінюван-
ня й вимірюваний ФП ізольовані від фонових 
засвічень. Максимальна освітленість у площині 
фоточутливого елемента ФП 1000 лк без послаб-
лення потоку випромінювання та 100, 10 і 1 лк – 
при ослабленні світлофільтрами. Для виробни-
чих потреб розроблені складні за конструкцією 
освітлювачі, наприклад АДБ136.00, який забез-
печує широкий діапазон зміни освітленості (10-2–
104 лк) і є універсальним засобом вимірювальної 
техніки з високими метрологічними характери-
стиками. Основні недоліки даного освітлювача 
низька продуктивність і спотворення спектраль-
ного складу потоку випромінювання. При вико-
ристанні установок, до складу яких входять опи-
сані освітлювачі, відносна похибка вимірювання 
інтегральної чутливості знаходиться в межах 
5–10%. 

Атестація фотоприймачів в ультрафіоле-
товому діапазоні 

Наперед зазначимо, що спектр ультрафіоле-
тової області поділений на три піддіапазони: 
УФ-С - від 200 до 280 нм, УФ-В – від 280 до 
315 нм, УФ-А – від 315 до 400 нм [6]. 

При визначенні спектральної та інтегральної 
чутливості фотоприймачів виникають проблеми 
метрологічного забезпечення вимірювань, пере-
важно через спектральний розподіл потужності 
випромінювання УФ-джерел. 
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Як джерела УФ-випромінювання використо-
вують газорозрядні лампи, які володіють часовою 
нестабільністю, відмінностями у спектральному 
розподілі потоку випромінювання від екземп-
ляра до екземпляра та зміною цього розподілу 
впродовж часу експлуатації. Враховуючи це, 
стає зрозумілим відсутність рекомендацій у нор-
мативній документації [1; 2] щодо джерел, які 
могли б бути атестовані й використані для ви-
мірювання інтегральної чутливості ФП в УФ-діа-
пазоні. 

На рис. 2 наведено схематичний спектральний 
розподіл джерел випромінювання в УФ-діапазоні. 
Найкраща просторово-часова стабільність вла-
стива воднево-дейтерієвим джерелам (тип ДВС, 
ДДС, ЛД(D)), а недолік – низька потужність ви-
промінювання. При недостатності потужності 
використовують ртутні лампи низького тиску 
(ДРТ, ДРШ), які володіють лінійчастим спектром 
випромінювання, або ксенонові лампи (ДКсШ). 
Зазначимо, що чим менша потужність випромі-
нювання ртутних і ксенонових джерел, тим вища 
їх просторово-часова стабільність. 

 
Рис. 2. Схематичний спектральний розподіл джерел 
випромінювання в УФ-діапазоні: випромінювання 
електрозварювальної дуги і ксенонової лампи (так 
званий сонцеподібний розподіл) (а), воднево-дейте-
рієві джерела (б), ртутні лампи (в) 

 
Рис. 3. Структурна схема установки для вимірю-
вання інтегральної чутливості ФП чутливих в УФ-
діапазоні: освітлювач з лампою ДРТ-220 (1), блок 
інтерференційних фільтрів піддіапазонів (2), ета-
лонний або досліджуваний ФП (3), перетворювач 
струм-напруга ППТН-2 (4), вольтметр типу В7-23 (5) 

При використанні ртутних ламп інтегральна 
чутливість визначається за відомими відносни-
ми спектральним розподілом випромінювання 
джерела і спектральною характеристикою чут-
ливості еталонного фотоприймача, попередньо 
відкаліброваного за монохроматичною чутливі-
стю за лініями ртуті для кожного із піддіапазонів 
УФ-випромінювання. Похибка атестації еталон-
ного ФП за чутливістю не повинна перевищувати 
±5% у спектральному діапазоні від 200÷500 нм. 

Структурна схема установки для вимірюван-
ня чутливості ФП в УФ-діапазоні наведена на 
рис. 3. Зазначимо основні вимоги до структур-
них елементів установки. 

Освітлювач 1 складається з джерела випро-
мінювання та дзеркально-циліндричного колі-
матора для ламп ДРТ або дзеркально- парабо-
лічного для ламп ДВС, ДЕС. Конструкція освіт-
лювача установки повинна забезпечувати енер-
гетичну освітленість у площині кріплення чут-
ливого елемента ФП не менше 0,1 Вт/м2. 

Максимуми пропускання інтерференційних 
світлофільтрів 2 відповідають довжинам хвиль 
лінії ртуті: для піддіапазону УФ-С – λmax=254 нм, 
для УФ-В – 313 нм і для УФ-А – 365 нм [7]. 

Методику вимірювання монохроматичної чут-
ливості продемонструємо на приладі піддіапазо-
ну УФ-С. Після належного прогрівання електрич-
них та електронних блоків, встановлення інтер-
ференційного фільтра з λmax=254 нм та встанов-
лення діафрагми діаметром d (у межах 5-7 мм), 
розміщується еталонний фотоприймач і здійс-
нюється вимірювання фотсигналу Uк. Викону-
ють розрахунок за співвідношенням 

2
1

1
кпр

к
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4
dSК

UE
π

= ,                    (9) 

де Ее1 - енергетична освітленість у фоточутли-
вій площині еталонного приймача на довжині 
хвилі λmax=254 нм (Вт/м2), Кпр - коефіцієнт пере-
творення ППТН-2 (В/А), Sк1 – струмова моно-
хроматична чутливість еталонного фотоприйма-
ча за паспортом (А/Вт), d – діаметр діафрагми (м). 

Далі, замість еталонного встановлюється до-
сліджуваний фотоприймач і вимірюється фото-
сигнал Uд (В). Інтегральна чутливість приймача 
СSінт  (А/Вт⋅м2), віднесена (для конкретного спе-

ктрального інтервалу) до енергетичної освітле-
ності, визначається так: 
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де Ее1 – енергетична освітленість, визначена за 

співвідношенням (9) (Вт/м2), CSλ  - чутливість 
вимірюваного ФП на довжині хвилі λ (у даному 
випадку λ=254 нм), встановленої із вимірювань 
його спектральної характеристики чутливості, 
(в.о.). 

Визначимо поняття ідеального фотоприймача. 
Його відносна спектральна чутливість CS iλ =1 у 

робочому діапазоні і CS iλ =0 поза його межами. 

Розглянемо параметр СKДРТ , основний зміст яко-
го – це врахування відмінності форми відносної 
спектральної чутливості реального CSλ  від форми 

ідеального CS iλ  ФП для ртутних джерел випро-
мінювання. Цей параметр забезпечує перехід від 
монохроматичної до інтегральної чутливості, 
тобто врахує спектральний розподіл потужності 
випромінювання джерела. Визначається він за 
співвідношенням 
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де ДРТ
λr  – спектральний розподіл потоку випро-

мінювання ртутної лампи (в.о.). 
Аналогічно визначається інтегральна чутли-

вість у діапазонах В або А для УФ-випроміню-
вання. 

Зазначимо, що методики вимірювання інте-
гральної чутливості ФП в УФ-діапазоні є досить 
складними й метрологічно не забезпеченими. 
Не вдається спростити процес вимірювання Sінт, 
використавши метод порівняння, через парамет-
ри, які впливають на результат вимірювання. Це 
відмінність відносних значень чутливості на 
робочій довжині хвилі для партії вимірюваних 
ФП і відмінність спектральних характеристик 
реальних фотоприймачів. Неврахування цих фак-
торів приводить до зростання похибок вимірю-
вання до 80%. 

Водночас, за наведеною нами методикою від-
носна похибка вимірювання інтегральної чутли-
вості ФП в УФ-діапазоні знаходиться в межах 
15–20%. 
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ВПЛИВ  ТИСКУ  НА  МЕХАНІЗМИ  ПЕРЕНЕСЕННЯ  СТРУМУ 
В  ГЕТЕРОКОНТАКТАХ  GaSe/InSe 

Одержані й досліджені напівпровідникові гетеропереходи GaSe–InSe. Виміряні електричні 
параметри гетеропереходу в залежності від прикладеного одновісного механічного наванта-
ження до торців від 0 до 60 кПа, при постійній температурі 300 K. Виявлено, що при збільшенні 
тиску густина струму через гетеромежу зростає через збільшення площі оптичного контакту між 
поверхнями шаруватих кристалів GaSe та InSe. 

The semiconductor GaSe–InSe heterojunctions have been fabricated and investigated. The electric 
parameters of the heterojunction have been measured as function of the pressure of heterojunction 
from 0 to 60 kPa at a constant temperature 300 K. It has been found that the density of a current 
through heteroboundary increases by increase of a pressure due to increase of the area of direct con-
tact between surfaces of layered GaSe and InSe crystals.  

У працях [1-3] досліджено електричні власти-
вості гетеропереходів GaSe–InSe. Визначено, 
що темновий струм гетеропереходів складаєть-
ся з тунельного й рекомбінаційного потоків. 

У даній праці досліджена зміна густини тем-
нового струму при дії одновісного тиску в на-
прямку локалізації межі поділу. 

Для виконання експерименту були вирощені 
кристали GaSe та InSe методом Бріджмена. Рух-
ливості й концентрації вільних носіїв заряду, які 
визначались з холлівських вимірювань зразків 
p-GaSe і n-InSe, становили: µp=10 см2/(В⋅с), µn= 
=800 см2/(В⋅с), p=1016 см–3, n=1015 см–3 при тем-
пературі T=300 K. 

Гетеропереходи отримані за методикою, за-
пропонованою в [1]. Зі зливків p-GaSe і n-InSe 
шляхом сколювання були виготовлені пластин-
ки прямокутної форми з однаковими розмірами 
поверхні 5×5 мм2. Пластинки не потребували 
додаткової обробки, накладалися одна на одну 
й приводилися в оптичний контакт. Омічні кон-
такти створювались у спосіб наплавлення індію 
на зовнішні поверхні. 

Одновісне навантаження для виготовлених 
зразків із гетеропереходами створювалося на 
стандартній установці. 

Для кожного зразка вимірювалася вольт- ам-
перна характеристика (ВАХ) гетеропереходу 
GaSe–InSe при різних значеннях одновісного 
тиску при однаковій температурі 300 K. 

У праці [3] показано, що гетероконтакт GaSe–

InSe є структурою напівпровідник–діелектрик–
напівпровідник, в якій шар атомів кисню, адсор-
бованих з атмосфери, діє як діелектричний про-
шарок. Далі розглядається випадок, коли площа 
оптичного контакту поширюється практично на 
всю геометричну площу гетеромежі. 

На рис. 1 наведені залежності ВАХ при дії 
одновісного тиску в напрямку локалізації межі 
поділу при постійній температурі T=300 K. 
Прямий струм гетеропереходу p-GaSe–n-InSe 
при невеликому зміщенні у відсутності впливу 
зовнішнього механічного навантаження визна-
чається тунельно-рекомбінаційними процесами 
і може бути описаний виразом 
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де І0r – рекомбінаційний струм відсікання. 
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Рис. 1. Темнова вольт-амперна характеристика гете-
ропереходу p-GaSe–n-InSe (пряме зміщення) при 
температурі T=300 K: без механічного наванта-
ження (1), при дії тиску P=40 кПа (2) 
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Рис. 2. Залежність відносної квантової ефективності 
фотоелектроперетворення гетеропереходу n-InSe–
p-GaSe від тиску при енергіях фотонів, еВ: 2,13 (1), 
2,08 (2), 1,75 (3), 1,35 (4). T=300 K 

 
Рис. 3. Енергетична зонна діаграма p-n-гетеропе-
реходу InSe–GaSe в умовах термодинамічної рів-
новаги: з урахуванням станів, локалізованих у пло-
щині гетеропереходу (а), у випадку відсутності 
станів (б). EC, EV – зона провідності і валентна зо-
на, ∆EC, ∆EV – відповідні розриви зон на гетеро-
межі, EF – рівень Фермі. Енергії вказані в електрон-
вольтах 

 
Рис. 4. Структура InSe–GaSe з прямим оптичним 
контактом: діелектричний прошарок (1), ділянка 
щільного контакту (2) 

При дії тиску в умовах низького прямого змі-
щення у випрямляючій структурі з гетеропере-
ходом GaSe–InSe домінує одне джерело струму, 
а саме рекомбінація просторового заряду в p–n-
переході. 

Співвідношення (1) виконується в умовах 
при низьких значеннях зміщення, коли послі-
довним опором структури можна знехтувати. 

На рис. 2 наведені залежності відносної кван-
тової ефективності гетеропереходу n-InSe–p-GaSe 
від тиску при фіксованих значеннях енергії кван-
тів світла. Результати досліджень зводяться до 
кількох положень. По-перше, в області енергії 
фотонів hν, більших за ширину забороненої зо-
ни селеніду галію (Eg=2,0 еВ при температурі 
T=300 K), залежності квантової ефективності 
подібні. Зі зростанням тиску відносна квантова 
ефективність спочатку зростає, а починаючи зі 
значень тиску ≈30 кПа зменшується, що вочевидь 
пов'язано з розсіянням носіїв заряду внаслідок 
збільшення кількості дефектів в об'ємі криста-
ла. Оскільки у спектрі оптичного пропускання 
GaSe та InSe не спостерігається якісних змін, 
то особливості залежності квантової ефективно-
сті від тиску пов'язані не з оптичними властивос-
тями шаруватих кристалів, а з появою структур-
них дефектів і станом гетеромежі. 

Аналіз і подання експериментальних даних 
зручно здійснювати, використовуючи енергетич-
ну зонну діаграму. Перенесення носіїв заряду в 
гетеропереході в основному визначається явища-
ми на або поблизу метастабільної поверхні поділу. 
Окрім того, картину ускладнюють розриви зо-
ни провідності й валентної зони, які виникають 
через наявність дипольних шарів на поверхні 
поділу. 

На рис. 3а схематично зображено механізм 
перенесення носіїв заряду через гетероперехід. 
Дірки з GaSe тунелюють у стани, локалізовані у 
площині гетеропереходу, а потім рекомбінують 
з електронами InSe. 

Межа поділу гетеропереходу є чергуванням 
ділянок реального "щільного" контакту GaSe/InSe 
(p-n–перехід) і ділянок діелектричного прошар-
ку (рис. 4). 

У випадку зменшення станів на межі поділу 
тунельна складова струму скорочується, при 
цьому відбувається збільшення енергетичного 
бар'єра для дірок у валентній зоні (рис. 3б). 

У випадку існування діелектричного прошар-
ку на межі поділу матеріалів GaSe та InSe кон-
тактна різниця потенціалів визначається вели-
чиною вигину енергетичних зон. Присутність 
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розриву в зоні провідності свідчить про недос-
коналість даного гетеропереходу. 

Згідно з [4], величина контактної різниці по-
тенціалів визначається виразом: 

еφ0=(χp+Egр–EFp)–(χn+EFn),             (2) 
де χp і χn – величини спорідненості до електрона 
для напівпровідників p- та n-типу провідності, 
Egр – ширина забороненої зони напівпровідника 
р-типу провідності, EFp – енергетична відстань 
від стелі валентної зони Ev до рівня Фермі EF у 
напівпровіднику р-типу провідності, EFn – від 
рівня Фермі до дна зони провідності Еc у напів-
провіднику n-типу провідності. Положення рівня 
Фермі для p-GaSe визначалось відповідно відо-
мого співввідношення [4]: 

EFp=kTln(Nv/p),                      (3) 
де Nv – ефективна густина станів у валентній зоні, 
яка дорівнює для наших зразків 0,18 еВ. Анало-
гічно визначалось положення рівня Фермі в n-
InSe. Значення рівня Фермі в n-InSe EFn складало 
0,17 еВ при температурі T=300 K. При розрахун-
ку за формулою (2) значення електронної спорід-
неності вважається таким, що дорівнює χn=χp= 
=3,6 еВ. Згідно з (2), величина контактної різ-
ниці потенціалів для ідеального випадку повинна 
дорівнювати 1,65 еВ. 

Очевидно, що одновісний тиск впливає на 
якість гетеропереходу. При цьому відбувається 
наближення поверхонь шаруватих кристалів 
GaSe та InSe до величини, що суттєво не пере-
вищує постійні кристалічної ґратки матеріалів. 
Скорочується кількість поверхневих станів, фі-
зичні властивості яких відрізняються від об'єм-
них. 

Зменшення густини заряджених станів на межі 
поділу приводить до збільшення ширини обла-
сті просторового заряду й збільшення величини 
контактної різниці потенціалів. 

Під дією тиску розрив у зоні провідності змен-
шується, наближаючись в ідеальному випадку 
до нуля. Внаслідок цього збільшується вигин 
енергетичних зон, а при електричних вимірю-
ваннях спостерігається зростання контактної 
різниці потенціалів. Це свідчить про вдоскона-
лення енергетичного бар'єра і про доцільність 
використання гетероструктури в пристроях елек-
троніки для ефективного перенесення носіїв за-
ряду. 

Отримані результати підтверджують припу-
щення про те, що під дією тиску на гетерокон-
такт на основі шаруватих кристалів між компо-
нентами, внаслідок виштовхування кисневого 
прошарку формується реальний щільний контакт. 
Це засвідчує факт зростання густини струму через 
гетероперехід. Оскільки вимірювання відбували-
ся при постійному значенні температури, можна 
припустити, що зростання густини струму в пря-
мому і зворотному напрямках відбувається через 
суттєве збільшення площі гетеропереходу з щіль-
ним гетероконтактом із одночасним зменшен-
ням площі діелектричного прошарку у вигляді 
ультратонкого шару кисню. 
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