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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ  ПОЗНАЧЕНЬ 
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ФЧ ‒ фоточутливість 

РФЕ ‒ рідиннофазна епітаксія 

ЕРЕ ‒ електрорідинна епітаксія 

ІЧ ‒ інфрачервона (область, техніка) 

ВЧ ‒ високочастотне (катодне розпилювання) 

ЛО  ‒ лазерна обробка 

ВАХ  ‒ вольт-амперна характеристика 

ІЛВ – імпульсне лазерне випромінювання 
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ВСТУП 

 

Cучасна електронна техніка характеризується створенням нових 

елементів, до складу яких входять напівпровідникові тонкі плівки, епітаксійні 

шари, гетеропереходи для застосування в мікро - і наноелектроніці, 

фотоелектроніці, тепловізійній техніці, сенсориці.  

Перспективними для використання в інфрачервоній (ІЧ) техніці, 

спектральному приладобудуванні, в оптоелектроніці, в системах сигналізації є 

монокристали групи АІІІВVI – In4Se3 та In4Te3 [1], а також групи АIIВV – CdSb, ZnSb 

[2],  які володіють високою прозорістю і значною фоточутливістю у відповідних 

діапазонах близької і середньої ІЧ-області. В літературі присвячено порівняно 

мало робіт щодо отримання та дослідження структури і властивостей тонких 

плівок і епітаксійних шарів цих напівпровідників. Високі спектральні 

характеристики, стабільність параметрів, стійкість до дії зовнішніх факторів як 

монокристалів In4Se3, In4Te3, CdSb, ZnSb,  так і кристалів їх твердих розчинів 

In4(Se3)1-xTe3x, Cd1-xZnxSb, дають можливість створювати, шляхом нанесення на 

них відповідних плівок і шарів [3], ефективні оптичні та фотоелектричні елементи 

ІЧ-діапазону.  

Методи рідиннофазної епітаксії (РФЕ), в тому числі ізотермічні, 

ефективно використовуються для створення гетеропереходів на базі 

напівпровідників різних груп. Але нарощування методом ізотермічної 

електрорідинної епітаксії (ЕРЕ) шарів In4Se3, In4Te3, а також CdSb не 

проводилося, а отримання цих епітаксійних шарів класичним методом РФЕ з 

рівномірним охолодженням системи недостатньо вивчене. На час написання 

роботи в літературі були відсутні також дані про одержання плівкових 

гетеропереходів CdSb – In4Se3, та CdSb – In4Тe3 методом високочастотного 

(ВЧ)  катодного напилювання тонких плівок CdSb. 

Також мало досліджені закономірності лазерної оптимізації структурно-

фазового стану гетеропереходів типу In4Se3 – In4(Se3)1-xTe3x, In4Se3 – Ge та 

CdSb – Cd1-xZnxSb і лазерної корекції їх фоточутливості в області довжин 
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хвиль 1 - 3 мкм. Необхідно відмітити, що у зв’язку з використанням 

інфрачервоних лазерних систем, наприклад дальномірів, виникає потреба у 

малоінерційних фотоприймачах для близької ІЧ - області. 

Для обмеження короткохвильової спектральної чутливості 

фотоприймачів необхідні інтерференційні ІЧ - світлофільтри, які здійснюють 

контрастну селекцію випромінювання і блокування фонових інтервалів 

спектра. На початку дослідження по темі даної роботи були відсутні відомості 

про розробку, виготовлення та дослідження інтерференційних багатошарових 

тонкоплівкових фільтрів на кристалах In4Тe3, In4(Se3)1-xTe3x, а конструюванню 

таких фільтрів на кристалах ZnSb та CdxZn1-xSb присвячені лише поодинокі 

публікації.  В той же час використання напівпровідників, які володіють 

високими оптичними параметрами, є перспективним при створенні одно- та 

багатоканальних інтерференційних ІЧ-світлофільтрів в технології 

фотоелектричних модулів з відповідними матрицями фільтрів і 

фотоприймачів.  

 

Актуальність дисертаційного дослідження полягає у розробці ряду 

нових оптичних і фотоелектричних елементів на базових кристалах In4Se3, 

In4Te3 і CdSb, дослідженні їх структури і характеристик, оптимізації технології 

отримання фоточутливих гетеропереходів і відрізаючих інтерференційних 

фільтрів для застосувань в областях електронної техніки, пов'язаних з 

фільтрацією і реєстрацією ІЧ-випромінювання.   

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана згідно з планами науково-дослідних робіт 

кафедри радіотехніки та інформаційної безпеки й кафедри фізики 

напівпровідників і наноструктур Чернівецького національного університету 

імені Юрія Федьковича за темами: “Фізико-технологічні проблеми 

радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій і інформаційних 

технологій” (номер державної реєстрації 0111U000183), “Опрацювання 
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процесів осадження та травлення нанорозмірних сегнетоелектричних плівок та 

електродних шарів” (номер державної реєстрації 0113U003252), “Особливості 

оптичних і магнітооптичних спектрів напівпровідникових нанокристалів, 

зумовлені технологією отримання, легуванням, розмірами наночастинок та 

зовнішніми факторами ”(номер державної реєстрації 0112U002341).   

Роль дисертанта полягала у отриманні тонких плівок CdSb і 

епітаксійних шарів In4Se3, In4Te3, CdSb, дослідженні їх структури до й після 

лазерної обробки.  Також дисертант розробив і виготовив тонкоплівкові 

інтерференційні фільтри на кристалах In4(Se3)1-xTe3x і CdSb, провів 

вимірювання характеристик фільтрів та фоточутливих гетеропереходів, брав 

активну участь у обробці та обговоренні результатів досліджень. 

 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка і 

оптимізація фоточутливих гетеропереходів і відрізаючих інтерференційних 

фільтрів на базі напівпровідників In4Se3, In4Te3, CdSb та CdxZn1-xSb й виявлення 

процесів формування структури, фотоелектричних та оптичних властивостей цих 

елементів. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити наступні 

завдання: 

 встановити технологічні умови електрорідинної епітаксії, провести 

нарощування епітаксійних шарів In4Se3, In4Te3 і CdSb на підкладки з 

кристалів In4Se3, In4(Se3)1-xTe3x, CdxZn1-xSb та Ge, виготовити 

фоточутливі елементи, виміряти їх спектральні характеристики; 

 здійснити лазерну модифікацію структурно-фазового стану епітаксійних 

шарів, дослідити структуру кристалів-підкладок і нарощених на них 

шарів до й після дії лазера;  

 отримати методом ВЧ - катодного розпилення нові плівкові 

гетеропереходи CdSb –  In4Se3, CdSb –  In4Тe3, дослідити їх структуру на 

мікро- і нанорівні, вивчити електричні і фотоелектричні властивості; 

 провести розрахунки конструкцій інтерференційних мультишарів 
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фільтрів, з’ясувати технологічні режими й виготовити відрізаючі 

фільтри на кристалах In4Se3, In4(Se3)1-xTe3x та CdSb з використанням 

різних плівкоутворюючих матеріалів;  

 виміряти оптичні характеристики і параметри фільтрів, встановити 

умови забезпечення їхньої механічної міцності, розробити конструкції 

фільтрів з двома оптичними каналами. 

 

Об’єкт дослідження: фоточутливі гетероструктури з епітаксійними, в 

тому числі лазерно-модифікованими, шарами In4Se3, In4Te3, CdSb  й 

інтерференційні фільтри на базі кристалів цих сполук, та оптичні і  

фотоелектричні процеси у даних елементах. 

 

Предмет дослідження: структурні, електрофізичні, фотоелектричні 

властивості гетероструктур, а також оптичні властивості відрізаючих 

інтерференційних фільтрів на основі напівпровідників In4Se3, In4Te3, CdSb і 

технологічні методи їх отримання. 

 

Методи дослідження: вакуумне та ВЧ - катодне напилювання плівок, 

електрорідинна та рідиннофазна епітаксія, лазерна обробка (ЛО) 

напівпровідників, атомно - силова мікроскопія (АСМ), методи Х - хвильової 

дифракційної топографії, растрова електронна мікроскопія (РЕМ) і локальний 

електроннозондовий мікроаналіз, електронографія, металографічний аналіз, 

вимірювання спектральних характеристик фоточутливості і оптичного 

пропускання,  вимірювання вольт-амперних характеристик (ВАХ). 

 

Наукова новизна результатів, одержаних у дисертації, полягає в 

наступному: 

1. Розроблена методика ЕРЕ для отримання гетероструктур CdSb – 

CdxZn1-xSb, а також In4Тe3 – In4Se3 та In4Se3 – Ge і визначені оптимальні 

технологічні режими. Визначено для гетероструктури  шар CdSb (легований 
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Те) – кристал Cd0,75Zn0,25Sb основні параметри фоточутливості: діапазон 

фоточутливості Δ = 1 – 3 мкм, вольтова чутливість Sm
 = 5,7.103 В/Вт та 

виявна здатність  Dm
 * = 3,4.109 см.Гц1/2.Вт-1 при температурі Т = 200К.  

2. Вперше методом ВЧ-катодного розпилення одержані нові фоточутливі   

плівкові гетеропереходи  CdSb – In4Se3 та CdSb – In4Te3. На основі досліджень в 

АСМ  встановлено, що в режимі ВЧ - потужності 25Вт, розміри кристалітів в 

плівці CdSb зростають до величини 400 - 600 нм, а на підкладках з In4Te3 

відбувається ріст плівок за механізмом типу Странського - Крастанова з 

утворенням регулярних систем острівців CdSb. Визначено діапазон 

фоточутливості для гетероструктури  плівка CdSb – кристал In4Se3, який складає 

Δ = 1 – 2,7 мкм, та для гетероструктури  плівка CdSb – кристал In4Тe3 відповідно 

Δ = 1,5 – 2,5 мкм.  

3. Вперше методами АСМ та електроннозондового мікроаналізу 

встановлено появу після лазерної обробки в гетероструктурах In4Se3 – Ge 

наноструктурованих областей широкозонних фаз селенідів індію InSe, In2Se3 в 

епітаксійному шарі. На основі лазерної модифікації структурно-фазового стану 

епітаксійних шарів In4Se3 показана ефективність корекції характеристик 

фоточутливості гетероструктур In4Se3 – Ge в діапазоні гр = 0,8 – 2,4 мкм. Для 

гетеропереходу In4Se3 – Ge у фотовольтаїчному режимі при кімнатній температурі 

отримана виявна здатність D*m
=1,8.109 см.Гц1/2.Вт-1. При зниженні температури 

до Т = 240К отримана в фотовольтаїчному режимі вольтова  чутливість Sm
= 

1,7.104 В/Вт, а виявна здатність D*m
= 4,8.1010 см.Гц1/2.Вт-1.  

4. Показано, що для гетеропереходів In4Se3 – Ge  значення часу 

наростання H і часу спаду сп сигналу фоточутливості складають значення (2,5 

– 3)∙10-6 с, відповідно ці елементи  мають малу інерційність в широкому 

інтервалі температур 270–150К.  Встановлено, що після ЛО з густиною 

потужності I0 ~ 20 - 26 кВт/см2 одержаних гомоепітаксійних структур n - In4Se3 

– p - In4Se3, їх сигнал фотовідгуку в інтервалі температур 225 - 240К зростає в 
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2 - 2,5 рази. 

5. Вперше проведені теоретичні розрахунки і практично виготовлені 

напиленням плівкових систем з матеріалів Ge – SiO і Te – SrF2 відрізаючі 

інтерференційні фільтри з  гр = 2,5; 3,4; 4,0; 6,5 мкм на кристалах In4(Se3)1-

х(Te3)х та з гр = 4,2; 8,3 мкм на кристалах CdSb, кращі з яких володіють 

високими оптичними характеристиками і параметрами, а саме крутизною 

границі відрізання 0,94 - 0,97; середнім пропусканням в робочому діапазоні Тср 

 80%, максимальним пропусканням Тmax ≥ 90%. 

 

Практичне значення одержаних результатів: 

1. Розроблено конструкцію графітового ростового контейнера і методику 

для отримання гетероструктур CdSb – CdxZn1-xSb, In4Te3  –   In4Se3, In4Se3 –  Ge  

методом ЕРЕ та визначено оптимальні технологічні режими. Розроблена 

методика ЕРЕ удосконалює відомий метод РФЕ щодо напівпровідників даного 

типу і дозволяє отримати епітаксійні шари з покращеною морфологією, 

досконалою структурою і контрольованими властивостями. 

2. Показано методами Х - дифракційної топографії, РЕМ та АСМ, що 

структурна досконалість епітаксійних шарів In4Se3, In4Te3, CdSb значно  залежить 

від досконалості монокристалів-підкладок In4Se3, CdSb, яка визначається 

методами їх одержання та обробки поверхні. Встановлено, що легування 

домішкою Ge призводить до  покращення структури підкладки з кристалу In4Se3, а 

також сприяє формуванню досконалішої межі поділу  епітаксійний шар – 

підкладка. У випадку використання монокристалів-підкладок з CdSb для 

виготовлення фоточутливих елементів та ІЧ - фільтрів, оптимальними є 

кристали з малою густиною дислокацій, вирощені методом Чохральського.  

3. Розроблені оптимальні режими і одержані методом ВЧ - катодного 

розпилення нові гетеропереходи:  плівка CdSb – кристал In4Se3 та плівка CdSb 

– кристал In4Тe3, фоточутливі у близькій ІЧ - області, що розширює коло 

перспективних напівпровідникових гетеропереходів для функціонування в 

приладах сучасної ІЧ – техніки.  
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4. Розроблена схема технологічного маршруту і касети з масками для 

виготовлення фільтрів - растрів на CdSb з двома оптичними каналами з гр = 

4,2 та гр = 8,3 мкм,  що є удосконаленням відомого методу отримання 

двоканальних інтерференційно - абсорбційних фільтрів на CdSb.  

5. Запропоновано практичне використання розроблених інтерференційно - 

абсорбційних фільтрів в сукупності з комп’ютеризованим блоком обробки 

даних у біосенсорних приладах для медичної діагностики. 

 

Достовірність наукових результатів забезпечується коректністю прове-

дених досліджень в рамках науково обгрунтованих, добре апробованих методів і 

моделей, підтверджена достатньою кількістю експериментів та відтворюваністю 

експериментальних результатів. Точність експериментальних даних 

забезпечується використанням сучасних вимірювальних приладів та установок, 

які пройшли метрологічну атестацію, а також коректністю методик і розрахунків. 

 

Особистий внесок здобувача. У роботах, виконаних у співавторстві, 

дисертантом встановлено технологічні режими електрорідинної та рідиннофазної 

епітаксії і одержано епітаксійні гомо - і гетероструктури [4, 8, 15, 20, 25], 

розроблено конструкцію установки та ростового контейнера для ЕРЕ [5, 8, 13], а 

також касети з масками для виготовлення ІЧ - фільтрів (7, 11, 21, 22), проведено 

лазерну модифікацію епітаксійних шарів [10, 14, 24] і дослідження їх структури та 

складу в РЕМ та в АСМ. Автором виготовлено нові інтерференційні  фільтри [6, 7, 

9, 12, 19]  та досліджено їх спектральні і температурні характеристики [7, 12, 17, 

23]; а також встановлено зв’язок між технологічними умовами, структурою та 

спектральними характеристиками виготовлених елементів [6, 13, 16, 18, 25, 26]. 

 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідались і обговорювались на 12 наукових конференціях:  

Fourth International Young Scientists Conference: “Problems of Optics and High 

Technology Material Science”. – Kyiv. – 2003; Х Міжнародна конференція 
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МКФТТП-Х “Фізика і технологія тонких плівок ”. –Івано-Франківськ. – 2005; 

II Міжнародна науково-практична конференція: “Фізико-технологічні проблеми 

радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано-та мікроелектроніки”. –

Чернівці, ЧНУ. –2012; XIV Міжнародна конференція „Фізика і технологія тонких 

плівок та наносистем”. – Івано-Франківськ. –  2013;  EMRS- 2013 Spring Meeting. 

–  Strasbourge (France). – 2013; IІІ Міжнародна науково-практична конференція: 

“Фізико-технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів 

телекомунікацій, нано-та мікроелектроніки”. –  Чернівці, ЧНУ. – 2013; EMRS- 

2014 Spring Meeting. –  Warsaw (Poland). – 2014; 15-th International Young 

Scientists Conference: “Optics and High Technology Material Science”  SPO-2014. – 

Kyiv. – 2014; IV Міжнародна науково-практична конференція: “Фізико-

технологічні проблеми радіотехнічних пристроїв, засобів телекомунікацій, нано-

та мікроелектроніки”. – Чернівці, ЧНУ. – 2014; IEEE 35-а Міжнародна 

конференція "Електроніка та нанотехнології" ELNANO-2015. – Kyiv. –  2015; E-

MRS Spring Meeting. – Lille (France). – 2015; IV Міжнародна науково-практична 

конференція: “Проблеми інформатики та комп’ютерної техніки”. –  Чернівці, 

ЧНУ. – 2015. 

 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 23 наукових праці, з 

яких 8 статей у фахових журналах (одна в міжнародному журналі); 15 тез 

доповідей на конференціях. 

 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається з вступу, чотирьох 

розділів, загальних висновків та списку використаної літератури. Загальний 

обсяг роботи становить 170 сторінок, де 125 сторінок друкованого тексту, 60 

рисунків, 7  таблиць. Список цитованої літератури складається з 165 джерел. 
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РОЗДІЛ I 

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ БАЗОВИХ МОНОКРИСТАЛІВ 

In4Se3, In4Те3  ТА CdSb І ФОРМУВАННЯ НА НИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОПТО- 

ТА ФОТОЕЛЕКТРОНІКИ  

 

Обрані в роботі для дослідження базові напівпровідникові сполуки In4Se3, 

In4Тe3 та CdSb мають такі спільні характеристики, як ромбічна сингонія 

кристалічної гратки,  виражена анізотропія властивостей, невеликі значення 

ширини забороненої зони, причому останні є відповідними для використання 

цих матеріалів в близький та середній ІЧ-області [1, 2]. Об’ємні кристали 

даних сполук представляють інтерес з точки зору практичного застосування в 

ІЧ-техніці, де вони використовуються як фоторезистори й абсорбційні оптичні 

фільтри. Зміна положення граничної довжини хвилі  для вказаних елементів 

може бути досягнута при застосуванні твердих розчинів  In4(Se3)1-хTe3х та 

CdxZn1-xSb з різним значенням х. Фундаментальні питання зонної будови, 

анізотропії структури й властивостей халькогенідів індію [1] і антимонідів 

кадмію та цинку [2] активно вивчаються.  В той же час варто відмітити, що 

властивості цих сполук, щодо використання їх як кристалів-підкладок [3] або 

активних шарів, плівок в гетероструктурах, а також при створенні оптичних 

елементів ІЧ-діапазону з нанесеними багатошаровими тонкоплівковими 

покриттями, вивчені недостатньо. Зокрема не досліджено отримання методом 

електрорідинної епітаксії шарів In4Se3, In4Тe3, CdSb та відповідних 

гетероструктур, відсутні відомості про одержання інтерференційних фільтрів 

на підкладках з твердого розчину In4(Se3)1-хTe3х.           Тому актуальною є 

розробка нових фоточутливих гетероепітаксійних елементів та 

інтерференційних світлофільтрів ІЧ-діапазону на цих кристалах груп АІІІВVI і 

АІІВV, яка вимагає знання їх основних структурних й фізико–хімічних 

властивостей. Результати проведених в дисертації досліджень і розробок 

представлені в роботах [4 – 26 ]. 
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1.1. Структура і основні фізичні властивості кристалів In4Se3  

 

 Особливістю шаруватих напівпровідникових кристалів In4Se3, In4Тe3 є 

суттєва анізотропія механічних, електрофізичних та оптичних властивостей. 

Монокристали In4Se3 та In4Тe3  відносяться  до  орторомбічної сингонії  і 

мають  гратку, симетрія якої відповідає просторовій групі D12
2h  [27]. 

В роботах [27, 28] структура монокристалу In4Se3 розглядається у моделі 

плоских шарів, в середині яких наявні міцні ковалентні зв’язки, причому між 

атомними шарами діють слабкі зв’язки ван-дер-ваальсівського типу. В [29, 30] 

відмічається ізоморфність деяких сполук із систем In−Sе та In−Те, наприклад 

In4Se3 та In4Тe3, а також встановлено існування нового шаруватого кристала 

ромбоедричної сингонії In3Se4 [29], відповідного до відомого In3Тe4.  Але  

класичне поняття про шаруватий кристал In4Se3 як такий, що складається із 

плоских шарів, слабо зв’язаних між собою, вимагало уточнення.  Згідно з 

результатами наступних досліджень, в кристалах In4Se3 реалізується так звана  

гофрована шарувата структура, яка складається з нескінчених неплоских 

шарів молекул зі слабким міжмолекулярним зв’язком [31−34]. Тому кристали 

In4Se3 характеризуються менш выраженою шаруватістю, ніж наприклад  

моноселенід индію  InSe. 

В роботах початкового періоду вивчення цих кристалів наводилися 

наступні параметри елементарної комірки In4Se3: а=4,065
o
A , b=12,24

o
A , 

с=15,23
o
A [27].  З цими даними корелюють також наведені в [35, 36] значення 

постійних гратки In4Se3: а=4,063
o
A , b=12,27

o
A , с=15,27

o
A . 

Як відмічається в роботі [37] на початку досліджень цій сполуці 

приписувалася формула In2Se, але за результатами прецизійних  структурних 

досліджень системи In - Se було встановлено, що ромбічна фаза більш точно 

має описуватися формулою In4Se3, яка і стала загальноприйнятою. Уточнено 

також було вибір кристалографічних напрямів, оскільки їх неправильний 

вибір ускладнював ідентифікацію експериментально виміряних даних 
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тензорних величин, які характеризують анізотропію кристала In4Se3. В 

результаті було встановлено, що кристал In4Se3 є шарувато-ланцюжковим за 

структурою, він кристалізується в орторомбічній сингонії з параметрами 

а=15,296
o
A , b=12,308

o
A , c=4,0806

o
A  [37]. Згідно з  даними [33, 34] кристалічна 

будова In4Se3 також відповідає просторовій групі Pnnm (D12
2h ) із базисними 

векторами а1=15,296
o
A , а2=12,308

o
A , а3=4,0806

o
A . Елементарна комірка 

кристалу In4Se3 містить 28 атомів, або чотири формульних одиниці. Зв’язки 

між атомами характеризуються змішаною валентністю, при цьому атоми In1, 

In2, In3, які утворюють кластер (In3)5+, зв’язані іонно-ковалентним зв’язком з 

атомами Se (рис.1.1). Будова In4Se3 визначається зв’язками зі змішаною 

валентністю згідно рівнянню: In4Se3=[In]+[ (In3)5+][Se-2]3. При цьому в області 

слабкого зв’язку між  основними ланцюгами атомів, паралельними вісі а3,  
розташовані атоми In4 (рис.1.1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.1. Схема уточненої моделі кристалографічної будови кристалу In4Se3 з  
гофрованою шаруватою структурою [34]. 
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За характером упакування цих неплоских шарів-молекул, вони подібні 

до упакування молекул у звичайних молекулярних кристалах. Такі 

особливості кристалографічної будови кристалів In4Se3 призводять до 

утворення в них характерних систем структурних дефектів. 

Анізотропія поля в кристалічній ґратці In4Se3 сприяє утворенню в цих 

кристалах протяжних циліндричних дефектів, орієнтованих вздовж вісі с [37, 

38]. Густина протяжних дефектів в кристалах n-In4Se3 значно перебільшує 

їхню густину в кристалах р-In4Se3, які характеризуються блочною структурою, 

що не змінюється при відпалі. Зародження протяжних дефектів пов’язується із 

зменшенням максимальної розчинності Іn і випаданню його на структурних 

дефектах гратки та в проміжках між шарами In4Se3. В роботі [38] методом 

малокутового розсіювання нейтронів (МКРН)  встановлено, що в кристалах n-

In4Se3, вирощених методом Чохральського, наявні кластери колоїдного 

розміру. Дані МКРН свідчать про вузький розподіл кластерних 

неоднорідностей по розмірах, радіус неоднорідності оцінюється як R≈120
o
A . 

Утворення цих кластерів дефектів пов’язується з випаданням In, причому 

відпал у вакуумі при температурі 350С приводить до зменшення їх 

концентрації приблизно в 2,5 разів. Розмір кластерів дефектів при відпалі 

незначно змінюється. Експериментальні результати МКРН вказують на 

наявність далекого порядку в положенні кластерів, тобто на існування певної 

надструктури. Такі результати пояснюються в [37] особливостями технології 

вирощування кристалів In4Se3 з розплаву, який містить надстехіометричний 

індій, та великими градієнтами температури на межі кристал-розплав. Саме 

такі умови росту спричиняють появу структурних дефектів в кристалі In4Se3 та 

можливість випадання індію у міжшаровий простір. Оскільки в шаруватих 

кристалах дефекти локалізуються в міжшарових (ван-дер-ваальсових) 

проміжках, створюються передумови для самоочищення за рахунок процесу 

інтеркаляції таких кристалів [28, 39]. 

Діаграма стану системи In‒Se наведена в роботах [27, 35, 40, 41]. Діаграма 

стану (рис.1.2.) побудована за даними рентгенівського, термічного і 
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диференційно-термічного аналізу. Система характеризується двома 

монотектиками поблизу вихідних компонентів та чотирма проміжними 

фазами. Сполуки InSe та In2Se3  утворюються конгруентно, а In4Se3 (In2Se) та 

In5Se6   − по перитектичній реакції. In5Se6   має дві модифікації, а In2Se3   −  
чотири. Згідно з [40, 41] основними сполуками в системі In-Se є In4Se3 (In2Se), 

InSe, In5Se6 (In6Se7), In5Se7, In2Se3 (рис. 1.2.).  Сполука  In4Se3  плавиться    

інконгруєнтно, температура плавлення Тпл.= 813К,  має густину    6,15 г/см3    і    

мікротвердість  290 кг/мм2 [27]. Сполука In2Se3 плавиться інконгруєнтно при 

1173 К. Характерною особливістю системи In-Se є те, що в інтервалі складів 

0,04<х<0,30 при 793К, а також в інтервалі складів 0,65<х<0,9 при 1033К 

спостерігаються області розшарування розплаву.  

 

Pис.1.2. Діаграма стану системи In – Se [35]. 
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 Всі фази селенідів індію є напівпровідниковими сполуками,  причому в 

[35, 36]  відмечається, що реальні кристали часто містять декілька різних фаз.  

Для вирощування кристалів In4Se3 інколи застосовують метод 

Бриджмена [27], але частіше монокристали вирощують методом 

Чохральського із застосуванням ефекту Пельтьє [28]. У випадку нелегованого 

In4Se3 із розплаву, збагаченого In, отримуються кристали  n-типу з низьким 

значенням коефіцієнта пропускання в середній ІЧ-області.  Значне зростання 

прозорості монокристалів n-In4Se3 досягається відпалом у вакуумі, або 

застосуванням легування кристалів домішкою Ge до 0,3мас.% під час 

вирощування. В останньому випадку отримуються кристали р-In4Se3 з 

досконалою площиною сколу (100) і з коефіцієнтом попускання до 54% [28]. 

Ширина забороненої зони монокристалів In4Se3 в площині (100), визначена в 

роботі [42], складала величину Eg= 0,68–0,69 еВ, а показники заломлення, 

знання яких є дуже важливим при створенні на In4Se3 інтерференційно-

абсорбційних фільтрів, при вимірах у поляризованому світлі  дорівнювали 

nb=3,21; nc=2,96. 

  Утворення в прогартованих в парі  Se кристалах In4Se3 областей іншої 

фази -In2Se3, більш широкозонної (Eg=1,31 еВ), встановлено в роботі [43]. 

Цей факт є цікавим у зв’язку з можливістю здійснювати в плівках і шарах 

In4Se3 структурно-фазові перетворення за рахунок дії інших чинників, 

наприклад лазерного опромінення [44]. Треба відмітити, що утворення в 

кристалі In4Se3 областей широкозонних фаз, таких, як InSe або In2Se3 (α, , γ-

фази) призводить до зсуву у короткохвильову область характеристик 

фоточутливості [42, 43], тобто дає можливість корегувати положення спектрів 

фоточутливості відповідно до технічних потреб. До важливих практичних 

застосувань відносяться отримані різноманітними методами гетероструктури 

на основі базового кристала In4Se3, типу GaAs-In4Se3, In4Se3- In4Тe3, In2О3- 

In4Se3 [4, 44, 45].  
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1.2. Основні фізико-хімічні властивості кристалів In4Тe3 та твердих 

розчинів  In4(Se3)1-хTe3х  

 

Діаграма стану системи In−Te, наведена в [35], побудована за даними 

диференційно-термічного, хімічного, рентгенівського та металографічного 

аналізів (рис. 1.3).  Для кристалів In4Te3, вирощених методом зонної плавки, 

методами хімічного та металографічного аналізів встановлені дві проміжних 

сполуки In3Te4 і In3Te5, а також сполука, найбільш збагачена індієм ‒ In9Te7. 

Для цих сполук характерні поліморфні перетворення з утворенням стабільних 

фаз. Основними сполуками системи In−Te в [36, 40]  вважаються наступні: 

In2Te (In4Te3) − ромбічна сингонія з постійними гратки  а=4,45
o
A , b=12,58

o
A , 

c=15,36
o
A ; InTe − о.ц. тетрагональна сингонія типу TlSe з а=8,44

o
A ,  c=7,17

o
A ; 

In2Te3  − г.ц.к. типу цинкової обманки а=6,16
o
A ; In2Te5 – моноклінна сингонія з 

β=91˚41ʹ, а=4,36
o
A , b=16,12

o
A , c=13,36

o
A ; високотемпературна  модифікація 

In3Te5 (β- In3Te5) має гексагональну гратку з параметрами  а=13,27
o
A , с=3,56

o
A . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pис.1.3. Діаграма стану системи In – Тe [35]. 
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За даними роботи [27] In2Te є анізотропним шаруватим 

напівпровідниковим кристалом, який має густину ρ=6,47 г/см3 й температуру 

плавлення Т= 735К, оптимальною технологією для його вирощування є метод 

Чохральського.  В наступних роботах було уточнено, що для ромбічної фази в 

системі In−Te правильніше використовувати формулу In4Te3 [30]. 

Діаграми стану системи In–Te, які дещо відрізняються від діаграми (рис. 

1.3) і містять меншу кількість сполук, приведені в [27, 46]. Кристали In4Te3, 

ізоморфні по відношенню до  ромбічного In4Se3 [27, 40], кристалізуються в 

орторомбічній сингонії з постійними: а=4,46
o
A , b=12,614

o
A , с=15,35

o
A . Згідно 

з [30, 47] кристалічна будова In4Te3 відповідає просторовій групі Pnnm (D12
2h ) із 

базисними векторами а=15,63
o
A , b=12,756

o
A , c=4,441

o
A . На даний час активно 

вивчаються гальваномагнітні та термоелектричні властивості кристалів In4Te3, 

In4Se3 та твердих розчинів In4Te3 - In4Se3 [47-50]. Дослідження ефекту Холла, 

електропровідності, коефіцієнта Зеебека в [47] на кристалах In4Te3, одержаних 

методом Бріджмена, показало р-тип провідності кристалів з концентрацією 

носіїв 2·1014 см-3 при кімнатній температурі, максимальна рухливість 

дорівнювала 363 см2/В·с. Ширина забороненої зони, визначена з електричних 

вимірювань, дорівнювала 0,28 еВ [47], що є меншою величиною, ніж загально 

прийняте значення 0,46 − 0,48 еВ, одержане з оптичних спектрів [27, 29]. 

Значне покращення термоелектричних параметрів за рахунок ефекту 

змішування подрібнених In4Se3 (80%) та In4Тe3 (20%)  і обробки зразків у 

плазмі, отримано авторами робіт [48, 50].   

В роботі [51] проведено мікроструктурний аналіз методами Х–променевої 

дифракції та просвічуючої електронної мікроскопії тонких шарів Іn4Te3, які 

були отримані температурним відпалом плівки In, нанесеної на кристал CdTe. 

Авторами [51] запропоновано використання шарів Іn4Te3, або ІnTe в якості 

радіаційно-стійких, електрично стабільних контактів, а також в 

гетероструктурах, сформованих на основі CdTe. Це відповідає тенденції 
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переходу від монокристалів до тонких плівок і шарів напівпровідників у 

мікроелектроніці. 

Фононний спектр і динамічні параметри кристалу In4Te3 теоретично 

розраховані в роботі [49] з використанням мікроскопічної теорії пружності 

твердих тіл у наближенні повільно змінного поля зміщень. При цьому 

отримано, що фононний спектр містить низькочастотні оптичні гілки, які 

деформують акустичні. В роботі [52] досліджена зонна структура In4Te3, а 

також анізотропія оптичних властивостей. Визначено з температурних 

залежностей рухливості, що за низьких температур відбувається розсіювання 

носіїв на іонізованих домішках, а при температурах вище 375К переважає 

розсіювання на акустичних коливаннях гратки. В роботі [53] проведені 

рентгеноструктурні дослідження фазових трансформацій у сполуках In4Te3 та 

In4Se3 за умов високого тиску. 

Вивчення зразків у формі порошків і монокристалів показало, що при 

тиску 4,1 ГПа In4Te3 розкладається на In + 3InTe, причому остання сполука 

кристалізується у структурі кам’яної солі і включає надлишковий індій, 

відповідно до формули In1 + xTe. Під дією тиску на рівні 8,8 ГПа сполука In4Se3 

трансформується у нову фазу не дослідженої структури [53]. Результати цих 

досліджень свідчать про структурно-фазові перетворення в In4Te3 та In4Se3 під 

дією стискування, подібний механізм може діяти в зоні впливу лазерного 

випромінювання при ЛО даних кристалів або епітаксійних шарів. В роботах 

[54 – 56] досліджені кристали твердого розчину In4(Se3)1-xTe3x, які 

вирощувалися методом Чохральського в головних кристалографічних 

напрямках. Отримані в [54] кристали In4(Se3)1-xTe3x зі складом 0<х<0,2  були 

однофазними, володіли р-типом провідності з концентрацією  носіїв 1·1014 

÷3·1015 см-3 при кімнатній температурі.  

Показано, що зміщення спектрів поглинання в області краю відповідає 

звужуванню ширини забороненої зони зі збільшенням вмісту Те в кристалах, 

при цьому мають місце прямі заборонені оптичні переходи. При зміні вмісту 

In4Te3 від 2 до 20 ваг.% отримано неперервний ряд твердих розчинів In4Se3 – 
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In4Te3.  В [55] авторами роботи [54] було продовжено дослідження кристалів 

твердого розчину In4(Se3)1-xTe3x в інтервалі складів 0,6<х<1,0. Результати 

диференційно-термічного і рентгеноструктурного аналізів, а також оптичні 

дослідження, свідчать про однофазність кристалів, які утворюють 

неперервний ряд твердих розчинів при 0,70≤х<1,0. Зроблено висновок, що 

методом Чохральського з використанням ефекту Пельтьє отримані придатні 

для виготовлення оптичних абсорбційних фільтрів кристали In4(Se3)1-xTe3x, 

короткохвильова границя пропускання яких може змінюватися в межах      1,7 

< λгр < 2,4 мкм відповідно до зміни складу x.  

Можливість використання кристалів In4(Se3)1-xTe3x як підкладок для 

інтерференційних фільтрів розглядалася в роботі [56]. Визначено, що 

коефіцієнт пропускання Т для складів х=0,02; 0,16; 0,75; 0,94 твердих розчинів 

має високі значення від Т=45% до Т=53% без нанесення просвітлюючих 

плівок. Визначено зміну показника заломлення n кристалів In4(Se3)1-xTe3x 

залежно від складу, отримано лінійне зростання  від n =3,2 (при х=0) до n =3,8 

(при х=1). Показано, що впровадження домішки Ge сприяє утворенню 

досконалої площини сколу і зростанню прозорості кристалів In4(Se3)1-xTe3x. На 

основі одержаних результатів авторами [56] запропоновано використання цих 

кристалів в якості підкладок для оптичних інтерференційно-абсорбційних ІЧ-

фільтрів, але жодних даних про виготовлення таких фільтрів на кристалах 

твердого розчину In4(Se3)1-xTe3x не наводиться. 

 

1.3. Фізико-хімічні властивості кристалів CdSb та Cd1-xZnxSb 

 

В системі Cd–Sb процеси кристалізації при різних режимах 

термообробки і способах охолодження описуються стабільною, або 

метастабільною діаграмами стану, причому вигляд діаграм стану дещо 

відрізняється в роботах різних авторів, залежно від умов дослідження і 

особливостей утворюваних сполук [57-60]. Стабільною сполукою в системі є 

CdSb, яка конгруентно плавиться при 729К і утворює дві евтектики: CdSb + Cd 
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(температура плавлення 563К) і CdSb + Sb (температура плавлення 718К).  За різних 

температурних режимів кристалізації, окрім стабільної сполуки Cd–Sb можуть 

утворюватися метастабільні Cd3Sb2 та Cd4Sb3, відповідно до  діаграми  

стану (рис.1.4) [62].  

Автори [62] виділяють на діаграмі стану (рис.1.4) вище кривої ліквідусу  

три області: область I відповідає процесу кристалізації по стабільній кривій 

діаграми з утворенням стабільної сполуки CdSb, а області рідкого стану II та 

ІІІ відповідають процесам кристалізації по двох метастабільних кривих з 

утворенням метастабільних сполук Cd4Sb3 і Cd3Sb2.  

В роботах [63, 64] вигляд стабільної діаграми стану (рис.1.5), побудованої 

на основі фізико-хімічного аналізу відпалених сплавів, співпадає з даними 

[59].  На відміну від діаграми стану [62], в роботі [63] зменшено температури 

плавлення сполук Cd3Sb2 і Cd4Sb3 приблизно на 30К, а також збільшено 

температуру евтектики з боку Cd на 20К [60].  Метастабільна кристалізація 

сплавів в [63] залежно від швидкості охолодження і температури розплаву 

протікала по різному (рис.1.5 ). Термічні ефекти при 598 – 648К в сплавах з 

вмістом 20-47ат.% Sb автори роботи [63] пояснюють реакцією 3Cd3Sb2= 

2Cd4Sb3 + Cd, а ефекти на термограмах сплавів з 30-70ат.% Sb при 473 – 533К, 

протіканням реакції Cd4Sb3 =3CdSb + Cd. 
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Рис. 1.4. Діаграма стану системи Cd–Sb: суцильна крива  

відповідає кристалізації по стабільній лінії діаграми, штрихові криві 

відповідають процесам кристалізації по метастабільних лініях [62]. 

 

Рис.1.5. Діаграма стану системи Cd – Sb [63, 64]. 
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Вивченню термодинамічних властивостей кристалів системи Cd – Sb 

присвячено чимало робіт [65-70], критичний аналіз результатів цих 

досліджень наводиться  в огляді [65].  Однією з особливостей кристалу CdSb є 

утворення електрично-активних точкових дефектів при термообробці, починаючи від 

373 - 433К. При цих температурах починається помітна дисоціація CdSb [66],  при 

цьому акцепторні центри, які визначають провідність зразка, пов’язані із 

наявністю в кристалі вакансій  Cd, які є в CdSb основними точковими дефектами 

[60]. 

За даними рентгеноструктурного аналізу кристали антимоніду кадмію CdSb 

відносяться до ромбічної  сингонії і містять 16 атомів у елементарній комірці. 

Параметри гратки CdSb а=6,471
o
A , b=8,253

o
A , c=8,526

o
A просторова група 

Pbca = D15
2h, причому структура кристалу може бути представленою як деформована 

структура типу алмазу [60]. В багатьох роботах досліджувалася анізотропія кристалів 

CdSb [69,70]. Для монокристалів просторової групи D2h
15 величини, що описують 

перенесення заряду, є тензорними. Питома електропровідність є тензором 2 ранга й 

описується головними компонентами σ11, σ22, σ33, які відповідно визначаються для 

кристалографічних напрямків [100],  [010],  [001].    З результатів електричних вимірів 

встановлено, що ширина забороненої зони для CdSb складає значення 0,57-0,58 еВ 

[70], причому в області домішкової провідності значення компоненти тензора 

електропровідності σ22 є мінімальним, а σ33 має найбільше значення, тобто 

виконується співвідношення σ33 >σ11 >σ22 [70, 71].  Термое.р.с. кристалів CdSb також 

описується компонентами α11, α22 і α33 при градієнті температури вздовж головних 

кристалографічних напрямків.  Коефіцієнти Холла утворюють аксіальний тензор 3 

ранга із незалежними компонентами R i j k, де індекси вказують: i- напрямок 

холівського поля, j- напрямок струму, k- напрямок магнітного поля. Рухливість дірок 

має помітну анізотропію і залежить від температури за законом µр= А·Т-α,  де α<1,5, 

що відповідає розсіюванню на акустичних коливаннях гратки. При цьому між 

компонентами тензора рухливості виконується наступне співвідношення µ33 > µ11 > 

µ22  [60, 69].  В роботі [68] проведено дослідження електропровідності та ефекту 

Холла в інтервалі 78-400К.  Для зразків CdSb з концентрацією носіїв струму  
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n~1015 см-3 визначена ширина забороненої зони, яка складала значення 0,54-

0,56 еВ, що узгоджується з даними  [70].  Для кристалів CdSb характерна 

невідтворюваність результатів електричних вимірів при нагріванні до температури 

Т≥473К, що пояснюється виникненням точкових дефектів за рахунок виходу атомів 

Cd з вузлів гратки [60, 61, 66].  

Дослідження оптичних властивостей CdSb дозволили вивчити енергетичну 

зонну структуру, а також визначити придатність кристалів для конкретного 

застосування в оптичному приладобудуванні [60, 72-74]. 

Оптичні дослідження монокристалів CdSb [72] показали, що вони є прозорими 

для ІЧ-випромінювання до 25мкм, а ширина забороненої зони, визначена по краю 

власного поглинання, складає значення 0,465еВ при 300К і 0,585еВ при 78К. 

Температурний коефіцієнт ширини заборонної зони в інтервалі 78-300К має 

величину 5,4·10-4 еВ/К. В роботі  [73] було встановлено, що поглинання обумовлено 

непрямими переходами. Оптичні властивості CdSb в глибині смуги поглинання 

вивчалися по вимірам спектрів відбивання з використанням співвідношення 

Крамерса-Кроніга в області 0,5-2еВ [60]. В роботах [73, 74] визначався коефіцієнт 

поглинання при температурах 15, 80, 200, 300К в поляризованому випромінюванні. 

Встановлено, що в CdSb існують непрямі дозволені оптичні переходи з участю трьох 

типів фононів з характеристичними температурами 250, 734, 1180К [74]. Прямі 

оптичні переходи починаються при енергіях квантів hν>0,7 еВ. Ширина забороненої 

зони співпадає для всіх трьох поляризацій, але у всій спектральній області 

спостерігається анізотропія краю поглинання. При вивченні поглинання 

випромінювання в субміліметровому діапазоні в р-CdSb [60], виявлено систему двох 

акцепторних рівнів з енергією активації 3,65меВ та 6,2 меВ.  Дослідження оптичних 

властивостей ізоструктурного до CdSb напівпровідника ZnSb в роботах [72, 75] 

показало, що ширина забороненої зони складає 0,53 еВ, а область прозорості 

простягається до 27 мкм. В [75] досліджувався край власного поглинання ZnSb при 

температурах 290, 77, і 4К для трьох поляризацій випромінювання. Для цих 

температур ширина забороненої зони мала значення 0,5; 0,59; 0,61еВ. Прямі 

переходи у ZnSb відбуваються при енергіях квантів hν>1,0 еВ, у всій спектральній 
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області існує анізотропія краю поглинання [60, 75]. 

В роботі [3] для ZnSb і CdSb, які є ізоструктурними речовинами та 

кристалізуються в ромбічній сингонії, визначені постійні гратки: для кристалу ZnSb 

a=6,202
o
A , b=7,742

o
A , c= 8,100

o
A , відповідно для кристалу CdSb  a=6,469

o
A , 

b=8,251
o
A , c= 8,522

o
A , що мало відрізняється від значень, наведених в [60].  Аналіз 

структури твердого розчину Zn1-xCdxSb проводився за допомогою теоретичного 

методу функціонала густини. В роботі відмічається, що цей твердий розчин 

заміщення поблизу складу х=0,5 має специфічні особливості. Оскільки в 

кристалічній гратці твердого розчину Zn0,5Cd0,5Sb діють значні сили відштовхування 

між атомами Zn і Cd, для даної структури має місце негативне відхилення від закону 

Вегарда [3, 60, 61].  

В роботі [2] відмічається, що під час впровадження в структуру кристала CdSb 

атомів Zn, виникає фаза моноклинної сингонії. Встановлено, що для кристалу 

твердого розчину Zn0,5Cd0,5Sb моноклинної сингонії, правила відбору допускають 

оптичні переходи між однаковими станами у трьох напрямках поляризації 

випромінювання, в результаті зниження симетрії порівняно з ромбічним CdSb [2]. 

Аналіз особливостей хімічного зв’язку в кристалах CdSb, ZnSb та в твердому розчині 

CdxZn1-xSb проведено в роботі [76], де також встановлюється кореляція будови 

кристалів з технологією їх отримання. Термоелектричні властивості твердих розчинів 

(ZnSb)1-x–(MSb)x вивчалися в роботі [77], а властивості легованих Ni 

монокристалів p-CdSb в сильних магнітних полях досліджувалися авторами 

[78]. 

Необхідно зазначити, що монокристали CdSb знаходять широке практичне 

використання у виробах опто- та фотоелектроніки [60]. В роботі [79] у конструкції 

світлодіода для середнього ІЧ-діапазону (λ= 3,3 - 7мкм) на основі гетероструктури з 

вузькозонних напівпровідників групи АIIIВV, застосована імерсійна лінза з CdSb 

діаметром 3,5 мм, яка значно звужує діаграму напрямленості світлодіода і підвищує 

потужність випромінювання. В роботі [80] розроблена конструкція анізотропного 

координатно-чутливого термоелектричного приймача, виготовленого з пластини 



28 

монокристала CdSb, який дозволяє реєструвати і визначати координати теплової 

плями падаючого випромінювання у широкому спектральному та динамічному 

діапазоні.  Неселективний анізотропний приймач теплового випромінювання на 

основі послідовно з’єднаних термоелементів з кристалів CdSb розроблено в [81], 

причому приймач теплового потоку впроваджений у серійне виробництво й 

використовується у радіометрах енергетичної освітленості.  

В [82] розроблено метод формування у вільних від води розчинах, сульфідно-

чутливого електрода з лінійною характеристикою концентрації сульфіду на основі 

сульфідованих монокристалів CdSb.  

Високі оптичні властивості CdSb використані при розробці абсорбційних ІЧ-

фільтрів з короткохвильовою межею відрізання випромінювання в області λ=2,5 мкм 

[83].  З метою з’ясування оптимальних умов використання антимоніду кадмію як 

світлофільтра, в роботі  визначено показник заломлення, який  в області λ=2,5 – 5мкм 

змінюється для CdSb від n=5,5 до n=4,5 [83]. Відповідно до високих значень 

показника заломлення, як просвітлююче покриття на поверхню вирізаного у площині 

(100) монокристала CdSb напилювалася плівка з ZnS  або з CdS, при цьому 

коефіцієнт пропускання фільтра зростав до 90-95%. Товщина пластини CdSb для 

виготовлених фільтрів складала 0,5-1мм, коефіцієнт поглинання в області прозорості 

α=0,45 см-1. 

Можливості використання кристалів CdSb як оптичних елементів для 

оптофотоелектроніки були розширені нанесенням на них інтерференційних 

багатошарових тонкоплівкових покриттів (ІБТП) з метою створення відрізаючих ІЧ-

фільтрів  з різним положенням короткохвильової межі відрізання випромінювання λгр 

=2,5 мкм та λгр =3,8 мкм [84, 85]. В цих роботах проведено розрахунки конструкцій 

інтерференційних фільтрів та одержані практично відрізаючі фільтри на основі CdSb 

з λгр=2,5 мкм та λгр =3,8-3,9 мкм, вивчені умови досягнення механічної та 

спектральної стабільності таких фільтрів при термоциклюванні в інтервалі 

температур 77- 400К. Як плівкоутворюючі матеріали в ІБТП були використані 

германій Ge та моноокис крємнію SiO. В роботі [85] також теоретично розраховані 

інтерференційні фільтри для нанесення на кристали ZnSb, але не наводиться даних 
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про експериментальне отримання і спектральні характеристики фільтрів на ZnSb.  В 

роботах  [84, 85] не були отримані фільтри на базі CdSb з λгр > 4мкм, а також не були 

апробовані інши матеріали для плівок ІБТП, окрім Ge - SiO, хоча застосування інших 

плівок, з більшою різницею показників заломлення, теоретично може забезпечувати 

більш широкий інтервал блокування випромінювання в області фона, і відповідно, 

зсув  λгр фільтра в довгохвильову область.  
 

1.4. Методи отримання і властивості тонких плівок і шарів сполук In4Se3, 

In4Те3  та CdSb  

 

 Важливим завданням при створенні плівкових гетероструктур є 

вивчення структури поверхні підкладки, на яку осаджується плівка або 

епітаксійний шар. Властивості поверхні шаруватих кристалів In4Se3 вивчалися 

в роботах [86-87] методами AFM і STM (атомно-силова і скануюча тунельна 

мікроскопія), LEED (метод дифракції повільних електронів)  та XPS (метод 

рентгенівської фотоелектронної спектроскопії). В [86] під час вивчення в 

ультрависокому вакуумі методами STM, LEED та XPS була виявлена в 

площині (100) поверхнева надструктура  кристалу In4Se3 у вигляді 

циліндричних кластерів діаметром ~20нм.  

 В роботах [87, 88] показано, що з точки зору створення елементів мікро- 

та наноелектроніки, поверхня сколу кристалу In4Se3 є майже ідеальною, 

особливо якщо сколювати кристал в умовах надвисокого вакууму. Методами 

AFM, STM, LEED встановлена наявність стабільної, нереконструйованої 

поверхні сколу (100) кристалу In4Se3, подібно до роботи [86] на поверхні 

зафіксовані періодичні структури, причому нанообласті на поверхні розміром 

~10
o
A  мають металевий характер, що пов’язується з інтеркаляцією 

надстехіометричного In в міжшарових проміжках [87]. Наявність кластерних 

агрегатів металевого індію підтверджується також в [88] локальним 

мікрозондовим аналізом, шорсткість поверхні сколу (100) знаходилася в 
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межах 3-5нм. Ширина забороненої зони, визначена з даних STM складала 0,65 

еВ [87], що відповідає відомим з інших експериментів даним [27, 41, 42]. 

 В роботі [89] описаний метод пасивації поверхні монокристалу In4Se3 за 

допомогою нанесеної плівки моноселеніду галлію GaSe з метою створення на 

підкладках In4Se3 тунельних структур. В цьому методі на підкладку з 

монокристалу In4Se3 наносили тонку плівку GaSe молекулярно-пучковою 

епітаксією у надвисоковакуумній камері (залишковий тиск газів <10-9 мбар). 

Як відмічають автори [89], у даному випадку має місце так звана ван-дер-

ваальсівська епітаксія, тобто епітаксія сполук із значною відмінністю 

постійних кристалічної гратки, подібні гетероструктури зараз активно 

використовується в нанотехнології. 

 Авторами [90] запропоновано використання тонких плівок системи In-Se 

для елементів сонячної енергетики. Відмічається, що уточнення фазового 

складу в цій системі відповідає в ромбічній сингонії формулі In4Se3 замість 

In2Se, а в моноклинній сингонії формулі In5Se6 замість In6Se7. Дослідження 

кінетичних властивостей плівок і монокристалів In4Se3, а також теоретичний 

аналіз, дали змогу встановити вплив мультиконденсонів (солітонів) на 

специфіку кінетичних ефектів в In4Se3[90]. 

 Оптичні властивості плівок селенідів індію в ІЧ-діапазоні вивчалися в 

роботах [91, 92], де були встановлені спектри відбивання і оптичні константи 

тонких плівок In4Se3, які отримувалися дискретним випаровуванням 

компонентів на підкладки зі скла при температурі 450К. Методами Х-

променевої дифракції встановлена полікристалічність плівок. Плівки мали 

орторомбічну структуру, вісь текстури розташована паралельно до підкладки 

[91]. Оптичні дослідження спектрів поглинання плівок вказують на прямі 

оптичні переходи з енергією 1,24 еВ, а також на непрямі дозволені переходи з 

енергією 1,17 еВ, причому вигляд теоретично розрахованих і 

експериментальних спектрів співпадає і має залежність від товщини плівки 

[92]. Авторами роботи  [93] для отримання тонких плівок селенідів індію був 

використаний метод випаровування у вакуумі компонентів з двох незалежних 
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випарників. Оскільки в системі In-Se, згідно фазовій діаграмі (рис.1.2.), існує 

декілька хімічних сполук, зрозуміло, що структура і склад плівок різко 

змінювалися залежно від регулювання технологічних параметрів. При різних 

значеннях температур і співвідношеннях потоків пари були одержані плівки 

сполук  γ-In2Se3 та InSe, а також багатофазні плівки In6Se7 (In5Se6) – InSe; δ-

In2Se3, In4Se3. 

 Дослідження в роботі [94] процесів фазоутворення і фазових переходів в 

системах In-Se та Ag-In-Se методом електронографічного структурного 

аналізу при випаровуванні у вакуумі окремих компонентів, показало, що 

аморфні плівки In2Se3 кристалізуються при термообробці з Т=423-463К в 

гексагональній α-модифікації. При термообробці з подальшим  підвищенням 

температури до Т=473К відбувається фазове перетворення і утворюється 

високосиметрична кубічна фаза сполуки γ-In2Se3, яка в наступному при 

Т=498К транформується у ромбоедричну фазу. Термодинаміка кристалізації 

плівок системи In-Se  в рамках псевдоспін-електронної моделі з врахуванням 

впливу електронної підсистеми, розглянута в роботі [95]. Встановлено, що за 

певних критичних значень хімічного потенціалу іонів індію, на які впливає 

електронна підсистема, відбувається фазовий перехід першого роду між 

фазами In4Se3 та InSe. По результатах робіт [93-95] можна зробити висновок, 

що фазові трансформації у плівках є характерними для системи In-Se і можуть 

бути цілеспрямовано здійсненими, наприклад, за допомогою лазерної 

обробки.   Оскільки різні модифікації α, β, γ-In2Se3, а також In4Se3, In5Se6, InSe 

мають різне значення ширини забороненої зони, можна здійснити 

технологічну, наприклад лазерну, корекцію  оптичних, електричних, фото- та 

термоелектричних властивостей плівок [95]. Треба зауважити, що у роботах 

[93, 94] не були отримані плівкові випрямні p-n структури на In4Se3, які 

необхідні для використання в електроніці. Фотоприймач на базі монокристалу 

р-In4Se3 з концентрацією носіїв 2∙1014, активною областю якого є 

гетероперехід In2О3–In4Se3, формувався хімічним осадженням оксиду In2О3 з 

розчину хлоридів індію та олова [96]. Гетероперехід In2О3–In4Se3 в роботах 
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[96, 45] мав властивості поляризаційно-чутливого фотоприймача в діапазоні 

=1,5–2,1 мкм.    Фоточутливі p-n переходи, отримані в [97] методом лазерної 

перекристалізації, мали складну спектральну характеристику фоточутливості, 

максимуми якої пояснюються авторами наявністю прямих і непрямих 

оптичних переходів в In4Se3. В роботах [98, 44] нарощування шарів  In4Se3 та 

In4Тe3  здійснювалося методом рідиннофазної епітаксії (РФЕ) з розчину-

розплаву на основі розчинника In-Bi. Під час нарощування здійснювалося 

рівномірне охолодження системи, тобто був використаний неізотермічний 

метод РФЕ. Епітаксійні  шари мали східчасту морфологію поверхні, яка 

оптимізувалася в [44] дією лазера з мілісекундними імпульсами на довжині 

хвилі λ= 1,06 мкм. Одержані в  [98, 44] гомо- і гетероструктури  на основі   

In4Se3 та In4Тe3  мали помітну фоточутливість в ближній ІЧ-області при 

кімнатній температурі.                        

В окремих роботах [98, 99, 100] метод РФЕ з охолодженням розплаву був 

застосований до сполук групи AIIBV - СdSb,  ZnSb, які поряд зі сполуками 

AIIІBVІ - In4Se3 та In4Тe3,  також обрані для нашого дослідження. Вперше 

епітаксійні шари СdSb рідиннофазною епітаксією з розчину-розплаву у Ві 

були одержані в роботі [99]. Одержані гомоструктури, які були леговані 

домішками Те та In, мали досить високий коефіцієнт випрямлення, до 2∙104
 

при температурі 77К, їх спектральна фоточутливість відповідала інтервалу 1,5 

– 2,5 мкм. Структура і властивості епітаксійних гомо-і гетеропереходів СdSb - 

CdxZn1-xSb, перспективних як фотодетектори для близької ІЧ-області, 

вивчалися в [98, 100].  Методом РЕМ і електроннозондового мікроаналізу 

було встановлено, що епітаксійні шари СdSb мають східчасту морфологію 

поверхні, їхній склад відповідає стехіометричному, але шари містять локальні 

мікровключення металу-розчинника Ві. Покращення структурно-фазового 

складу шарів СdSb, отриманих РФЕ, проводилося в [100] за допомогою дії 

лазера. Опроміненням шарів мілісекундними імпульсами YAG-лазера в 

інтервалі густини енергії 2,4 – 3 Дж/см2 дозволило одержати більш планарні й 

однорідні шари та покращити характеристики і параметри фоточутливості.  
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 В роботах [101 - 103] шари CdSb отримувалися методом стискування 

рідкого розплаву CdSb між двома діелектричними підкладками, з подальшою 

напрямленою кристалізацією розплаву. Великі механічні напруги в таких 

шарах призводять до появи структурних дефектів й мікротріщин [102-103].  

Метод РФЕ, застосований у роботах [98-100], порівняно з методом 

стискування розплаву в [101-103], дає кращі результати при одержанні 

випрямних p-n- переходів і гетеропереходів, в тому числі кращу механічну 

узгодженість на гетеромежі. Але варто відмітити, що ізотермічні методи РФЕ, 

які по відношенню до сполук CdSb (а також In4Se3 та In4Тe3) не були 

застосовані, забезпечують епітаксійне нарощування у більш рівноважних 

умовах, ніж РФЕ з охолодженням розплаву [104].  В роботі [105] проведено 

напилювання тонких плівок CdSb методом випаровування з двох джерел, а в 

[106] − термічний відпал напилених у вакуумі аморфних плівок CdSb з 

низькою концентрацією Cd, а також полікристалічних плівок, які містили 

кристаліти  CdSb, Cd3Sb2, Cd та Sb.  Після відпалу аморфних зразків, 

плівки CdSb мали орієнтацію у напрямку [100] і характеризувалися низькою 

концентрацією носіїв. Відпал полікристалічних плівок CdSb призвів до 

довільної орієнтації кристалітів, а також до значного зростання коефіцієнта 

Зеебека й термое.р.с., які дорівнювали відповідним величинам для 

монокристалу CdSb. 

Процес селективної міграції атомів Cd, який в надлишковій концентрації 

присутній в аморфних плівках CdSb, вивчався в роботі  [107]. Конструкція 

капілярного випарника для подолання розкладання сполуки CdSb на окремі 

компоненти у вакуумі, представлена в роботі [108]. Технологічні та наукові 

аспекти отримання тонких плівок і шарів напівпровідників In4Se3, In4Те3  та 

CdSb інтенсивно досліджуються науковцями,  але недостатньо вивчено 

отримання гетероструктур на базі цих матеріаів методом ЕРЕ, а також  РФЕ. 
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1.5. Аналіз методів лазерної корекції структури і властивостей кристалів, 

плівок і шарів сполук In4Se3, In4Te3 та CdSb 

 

За допомогою лазерної обробки напівпровідникових кристалів, а також 

плівок і епітаксійних шарів, можна здійснювати керований вплив на 

структурно-фазовий стан цих зразків, а також відповідно проводити корекцію 

й оптимізацію їх параметрів і характеристик [109-111]. Тому проводяться 

багаточисельні наукові дослідження процесів впливу дії лазера на 

напівпровідники різних груп, але робіт, в яких вивчається лазерна обробка 

кристалів і плівок In4Se3, In4Te3 та CdSb, порівняно небагато. Також не в 

повній мірі з’ясовані механізми дії лазера на властивості кристалів і плівок, 

хоча вирішення цієї проблеми дозволило б розширити застосування лазерної 

технології до ряда складних напівпровідників [112-117]. В [112] відмічено, що 

селективна дія на комплекси власних, або домішкових дефектів, ефективно 

здійснюється за допомогою лазерного випромінювання з енергією hν, яка 

відповідає області прозорості напівпровідника hν < Eg. При цьому реалізується 

взаємодія випромінювання з дефектами різної природи, зосередженими в 

об’ємі.  

Методом лазерної проплавки в [109-110, 113-116] були одержані p-n 

переходи в монокристалах CdSb. Дією мілісекундного лазера з довжиною 

імпульсів 5мс та густиною випромінювання Е=0,26–0,33Дж/мм2 в [109] 

отримували випрямні структури на монокристалах n-CdSb, легованих Те. В 

процесі перекристалізації поверхні відбувався процес, аналогічний до  

лазерної епітаксії з утворенням приповерхневого шару р-типу. Спектральні 

характеристики фоточутливості цих випрямних структур відповідали 

максимуму при Е=0,48 еВ, що співпадає з шириною забороненої зони 

монокристалічного CdSb : Te.  

 В [110] лазерна обробка призводила до утворення гетероперехода в 

кристалі CdSb, легованому Te. Фотогенерація носіїв у широкозонній області 

гетероперехода, та у вузькозонній, призводила до появи максимумів при 
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енергіях Е = 0,48 еВ та при Е= 0,83 еВ. При охолодженні до Т=100К, 

максимум фоточутливості досягався при =1,5 мкм, що пояснюється 

фотогенерацією носіїв в перекристалізованому під дією лазера більш 

широкозонному шарі р-CdSb [110]. Гетероструктури характеризувалися 

порівняно високою вольтовою чутливістю S=2,6.104 В/Вт в області довжин 

хвиль =2-2,6 мкм але, як відмічають автори [110], поверхня шарів містила   

тріщини, кратери, утворювалися нестабільні структурні модифікації в 

рекристалізованому шарі.   

 В роботах [113, 114] встановлено, що при освітленні з боку 

перекристалізованого лазером шару, на спектральних характеристиках 

випрямних структур на CdSb, виміряних при Т=80К, в області енергій фотонів 

h0,5 еВ фіксується  зростання фоточутливості з максимумом, положення 

якого залежить від поляризації випромінювання. В роботі [115] відмічається 

підвищена густина дефектів в області лазерного впливу. Процеси, подібні до 

лазерної рідинної епітаксії в кристалах  CdSb, ZnSb приводили в [115] до 

виникнення дислокацій з густиною більше, ніж 108 см-2 при глибині проплаву 

h=10–15 мкм, відмічається також значна неоднорідність, “комірчастість” 

поверхні шарів. 

 В роботі [116] отримані тонкі епітаксійні шари CdSb методом лазерної 

перекристалізації монокристалів антимоніду кадмію неодимовим лазером, 

який випромінював у режимі вільної генерації при тривалості імпульсу 6 мс. 

Показано, що при оптимальних режимах лазерної обробки утворюються 

епітаксійні шари CdSb, в яких зберігається стехіометричний склад без 

утворення метастабільних фаз. На основі вимірів кінетичних ефектів до й 

після лазерної обробки нелегованих і легованих домішкою Те монокристалів 

CdSb, встановлено, що у тонких перекристалізованих шарах відбувається 

утворення й загартування дефектів акцепторного типу. На основі 

комплексного вивчення лазерно-стимульованих процесів електрофізичними 

методами та методом радіоактивних ізотопів зроблено висновок, що під дією 

лазерного випромінювання атоми Те витісняються в область поверхні 
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епітаксійного шару за рахунок сегрегаційних процесів, аналогічних до 

процесів зонного очищення. Подробний аналіз структурних перетворень в 

бінарних напівпровідниках в полі дії лазерного випромінювання проведено в 

роботі [117]. Зокрема показано, що структурно-фазові перетворення 

відбуваються стрибком при критичних значеннях густини енергії, які залежать 

від властивостей конкретного напівпровідника. Наприклад, в монокристалах 

CdSb відокремлення тонких пластинок матеріалу спостерігається при 

Е=11Дж/см2, а в CdТе цей ефект не проявляється. Під тонкими  

монокристалічними  пластинками CdSb, при орієнтації поверхні (010) або 

(100), утворюється періодична структура. Для кристалів CdSb виявлено, що 

при густині енергії випромінювання Е=4-5Дж/см2 має місце не тільки 

дисоціація на Cd і Sb з випаровуванням Cd з поверхні, а також і міграція 

міжвузельних атомів Cd з глибини кристала до поверхні, причому  ефект 

міграції може переважати над процесом випаровування. В [117] відмічається, 

що основними факторами змін в монокристалах CdSb під дією лазерного 

випромінювання, при потужності менший за поріг руйнування, є виникнення 

полів термопружних напружень, генерація ними структурних дефектів, а 

також особливості анізотропії пружних постійних кристалу.  

 За наявності градієнту термопружних напруг та за рахунок 

нерівномірного розподілу потужності лазерного променю  по площі вказані 

структурно-фазові трансформації можуть бути реалізованими особливо на 

межі між кристалітами, зернами, блоками, з яких складаються плівки й шари. 

Розрахунок температури поверхневого шару при лазерній обробці 

напівпровідника проводили за формулою [117]: 

i
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 де R – коефіцієнт  відбивання,  І – інтенсивність лазерного 

випромінювання, τi –  тривалість  імпульсу,  с – питома  теплоємність,  ρ - 

густина  матеріалу, D – коефіцієнт теплової дифузії. 
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Величина термопружних напружень визначається параметрами  

конкретного напівпровідникового матеріалу.  Результат структурно-фазових  

перетворень залежить від співвідношення температури плавлення даної фази і 

енергії зв’язків в ній, а також від температури і напруг в локальній області, 

викликаних лазерним опроміненням.  Але вказані трансформації структури і 

складу здійснюються у твердій фазі, при густині потужності лазера, 

недостатньої для досягнення температури плавлення епітаксійного шару. 

Метод лазерної перекристалізації був також застосований до кристалів 

сполуки АІІІВVI − In4Se3, з метою одержання фоточутливих елементів [118]. 

Опромінення площини спайності (100) кристалів In4Se3 проводилося 

неодимовим лазером в режимі вільної генерації у вакуумі 10-5 тор. При густині 

енергії 0,2-0,25 Дж/мм2 відбувалося рівномірне плавлення поверхні  кристалу 

n-In4Se3 з утворенням після рекристалізації тонкого шару р-типу. Зміна типу 

провідності кристалу в [118] пояснюється критичним перерозподілом домішок 

по двом енергетично нееквивалентним станам. На спектральних 

характеристиках фоточутливості відмічено появу двох максимумів  

фоточутливості, що  пояснюється  складною  зонною структурою In4Se3, яка 

обумовлює прямі оптичні переходи при 0,83 еВ і непрямі при 0,62 еВ.  

В роботі [119] досліджувалися сколоті у площині (001) монокристали n-

In4Se3 з концентрацією носіїв n=2∙1015 см-3, які оброблялися лазером з 

густиною енергії випромінювання 2-10 Дж/см2. За допомогою методу оже-

електронної спектроскопії отримано, що при лазерній обробці у вакуумі 

поверхні кристалів In4Se3 з густиною енергії Е≥2-2,5 Дж/см2 зменшується 

концентрація атомів C та O на поверхні, однак при густині енергії в імпульсі 

6-7Дж/см2 спостерігається руйнування й випаровування поверхні, порушення 

стехіометрії за рахунок випаровування леткого компонента – Sе. При цьому 

відбувається десорбція кисню та вуглецю навіть з неопроміненої ділянки 

поверхні In4Se3, що пояснюється розповсюдженням поверхневих 

електромагнітних хвиль великої амплітуди під дією лазерного імпульсу.   
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Характерно, що при значних струмах електронного пучка оже-

мікрозонда, порядку I = 1 - 3 мкА, як і при дії лазера з великою густиною 

енергії Е ≥ 6 - 7Дж/см2, на поверхні кристалу In4Se3 спостерігалося плавлення і 

випаровування матеріалу, утворювалися поглиблення і кратери, 

відшаровування приповерхневих шарів [119].  В роботах [44, 120] методи 

лазерної корекції структури були застосовані до епітаксійних шарів і тонких 

плівок In4Se3, In4Тe3, отриманих відповідно методами рідиннофазної епітаксії і 

лазерного випаровування. Зміни структурно-фазового стану в епітаксійних 

шарах під дією імпульсного мілісекундного випромінювання лазера були 

вивчені методом растрової електронної мікроскопії та мікроаналізу. 

 Встановлено, що при оптимальних дозах лазерного випромінювання в 

епітаксійних шарах In4Se3 під дією полів термопружних напруг виникають 

області інших фаз системи In‒Se, що призводить до контрольованого зсуву 

положення спектральних характеристик фоточутливості, тобто реалізується 

лазерна корекція властивостей [44, 120].  

 Таким чином, результати лазерної обробки кристалів і шарів In4Se3 

показують, що для цілеспрямованої корекції їх властивостей, необхідно 

враховувати різні механізми взаємодії з випромінюванням. Можна зробити 

висновок, що особливості шаруватої структури кристалів In4Se3 визначають 

процеси рекристалізації, трансформації фазового складу, зміни типу 

провідності, критичного перерозподілу домішок, випаровування з поверхні 

адсорбованих атомів і компонентів кристала, які здійснюються під впливом 

ІЛВ різної інтенсивності. 
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Висновки до розділу І 

 

1. Обрані для дослідження шаруваті кристали сполук In4Se3, In4Тe3 

володіють особливими структурними, електрофізичними і оптичними 

властивостями, а також стабільною, стійкою поверхнею по відношенню до дії 

хімічних та механічних чинників. Невеликі значення ширини забороненої 

зони In4Se3, In4Тe3, а також кристалів CdSb, ZnSb природно підходять для 

створення на їх основі приладів, чутливих до ІЧ-випромінювання, тому 

актуальними є дослідження в напрямку отримання епітаксійних шарів, плівок 

цих напівпровідників і створення нових ФЧ - елементів, а також оптичних 

фільтрів на їх основі. 

2. Методи отримання гетеропереходів, плівок і шарів In4Se3, In4Тe3 та 

CdSb, ZnSb, наприклад, варіант технології рідинної епітаксії − метод ЕРЕ, 

можуть бути розробленими на основі відомих діаграм стану і фізико-хімічних 

властивостей цих кристалів і застосованими до створення ФЧ-елементів. 
3. За допомогою методу лазерної обробки можна здійснювати керований 

вплив на структурно-фазовий стан кристалів, плівок і епітаксійних шарів 

In4Se3, In4Тe3, а також CdSb, ZnSb і, відповідно, проводити корекцію й 

оптимізацію їх фотоелектричних параметрів і характеристик. 

4. Серед оптичних елементів особливе місце займають інтерференційні 

фільтри, які можуть залежно від будови плівкових систем функціонувати в 

різних діапазонах ІЧ - спектру. Висока прозорість кристалів In4Se3, In4Тe3, а 

також CdSb, ZnSb в середній ІЧ - області  дає можливість створювати на їх 

основі оптичні фільтри з оптимальними характеристиками. Додаткові 

можливості для створення таких фільтрів виникають при застосуванні твердих 

розчинів In4(Se3)1-хTe3х та CdxZn1-xSb,  оскільки залежно від складу х можна 

отримувати різне положення межі відрізання випромінювання кристалом, на якому 

сформований плівковий інтерференційний фільтр. 
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РОЗДІЛ 2 

МЕТОДИКИ ОТРИМАННЯ І КОНТРОЛЮ ЕПІТАКСІЙНИХ 

ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ In4Se3–In4(Se3)1-хTe3х, In4Se3–Ge, CdSb ‒ CdxZn1-xSb, 

In4Se3–CdSb  
 

2.1. Епітаксійне нарощування з рідкої фази шарів In4Se3, In4Тe3 та CdSb 

 2.1.1. Апаратура для проведення електрорідинної та рідиннофазної 

епітаксії. 

 Першою роботою, присвяченою отриманню шарів CdSb нарощуванням з 

рідкої фази, була робота авторів [99]. В цій роботі, а також в роботах [98-100], 

для одержання шарів In4Se3, In4Тe3, CdSb проводили примусове рівномірне 

охолодження розчину напівпровідника в розплаві металу, тобто був 

використаний класичний метод рідиннофазної епітаксії (РФЕ). 

 В звичайному методі РФЕ [104, 121, 122] кристалізація і ріст 

епітаксійного шару до досягнення визначеної товщини відбуваються за умови 

неперервного зниження температури із постійною швидкістю. Якщо заданий 

температурний інтервал є великим, це призводить до неоднорідності складу 

епітаксійних шарів та нерівномірного розподілу в них домішок по товщині 

[123]. Подолати ці труднощі дозволяє застосування ізотермічних варіантів 

рідинної епітаксії, до яких зокрема відноситься електрорідинна епітаксія - ЕРЕ 

[124-129]. Протікання епітаксійного процесу в цьому випадку відбувається за 

умов одночасної дії термоелектричного ефекту Пельтьє, процесів 

теплопровідності, дифузії, електроперенесення та результуючої кристалізації. 

Залежно від обраних матеріалів і технологічного режиму переважну роль в 

механізмі кристалізації епітаксійного шару може відігравати теплота Пельтьє 

[129], або процеси електроперенесення в розчині-розплаві [128]. Явище 

електроперенесення, або електродифузії, охоплює процеси напрямленого 

переміщення компонентів розплаву при проходженні постійного електричного 

струму.  
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  Розділення іонів при електроперенесенні визначається такими 

факторами, як розмірна невідповідність атомних об’ємів компонентів, 

розбіжність їх парціальних коефіцієнтів дифузії та величин ефективного 

заряду [131, 132]. На якість одержаних методом ЕРЕ епітаксійних 

гетероструктур впливає також конкретна конструкція ростового контейнера, 

який має забезпечувати контакт розчину-розплаву з підкладкою і його 

декантацію, а також проходження струму через систему в процесі 

нарощування шарів. Залежно від конкретних речовин епітаксійного процесу і 

технологічних вимог, різні автори пропонують різноманітні конструкції 

ростового контейнера для вертикального, або горизонтального варіанту 

нарощування [104, 125, 126]. 

 Для епітаксійного нарощування шарів CdSb методом ЕРЕ нами був 

сконструйований ростовий контейнер, принципова схема якого наведена на 

рис. 2.1. Контейнер складається з циліндричного кварцового, або графітового 

(з покриттям із нітриду бору BN) корпуса 1, який з двох боків обмежується 

кришками 2, виготовленими із спектрально чистого графіту марки ГМЗ, з 

отворами 6 для контакту розчину-розплаву 3 з підкладками 4. До них 

притискуються струмопровідні електроди 5, які разом із підкладками 

ізольовані прокладками з слюди 7. Струмопровідні електроди з Mo 

обумовлюють електроперенесення речовини в зоні розчину-розплаву і 

термоелектричні ефекти на межах цієї зони. 

 

 

Рис. 2.1. Схема контейнера для проведення процесу електрорідинної епітаксії. 
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 Обертанням ростового контейнера навколо горизонтальної вісі на 180о 

забезпечується потрапляння рідкого розчину-розплаву на підкладки, або 

навпаки, видалення (декантація) розчину-розплаву з підкладок після 

завершення процесу епітаксії.  Такий контейнер має переваги в тому, що він 

може бути застосований як для процесу ізотермічної електрорідинної (ЕРЕ), 

так і для рідиннофазної (РФЕ) епітаксії з примусовим охолодженням. 

Конструкційно розроблений контейнер більш простий, порівняно з 

використовуваними контейнерами вертикального типу [104, 126], або з 

класичними системами, в яких пічка нахиляється разом із контейнером [104]. 

 Для аналізу процесу нарощування епітаксійного шару треба зауважити, 

що схема розробленого ростового контейнера (рис. 2.1) у спрощеному вигляді 

відповідає моделі комірки для ЕРЕ, запропонованій в роботі [125]. В цій 

моделі паралельні струмоведучі пластини відділяють від зовнішнього 

середовища зону розчину-розплаву, яка контактує з підкладкою і джерелом. 

Як джерело може бути використана пластина з матеріалу, який має 

кристалізуватися на підкладці в процесі епітаксії. Температуру на межі 

розділу розчин-розплав (3) – підкладка (4) позначимо Т. Температури на 

межах розділу джерело – розчин-розплав (3) та підкладка (4) –  струмоведуча 

пластина (5) позначимо ТІ і ТІІ, температури рідкого шару і підкладки, які 

залежать від координати х, яка спрямована вздовж комірки, позначимо Т3, Т4. 

 У припущенні, що зовнішні нагрівники забезпечують просторово 

однорідну температуру в контейнері й навколо нього, а також що струм має 

малу величину і можна знехтувати джоулевим теплом, рівняння 

теплопровідності для розчину-розплаву і підкладки запишемо у вигляді [127]: 
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де аі – коефіцієнт температуропровідності і-го шару; хі – змінна 

координата в і- шарі; q – питома теплота кристалізації; ω – швидкість 

кристалізації в молях на одиничну поверхню за одиницю часу; λі та αі – 

теплопровідність й коефіцієнт термо-е.р.с. для і-го шару; li – товщини 

відповідних зон; j – густина електричного струму. Для нешвидких змін 

граничних температур ТІ і ТІІ теплові умови можна розглядати, як 

квазістаціонарні, тоді рівняння (2.1) спрощується [125]: 
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 Розв’язком цього рівняння є лінійний розподіл температур у шарах 3 та 

4. При цьому температура фронту кристалізації описується виразом [125, 127, 
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 Для сконструйованого нами ростового контейнера (рис. 2.1) розміри 

задовольняють співвідношенням l3 < 3см, l4 <0,1см.  При накладанні умов, які 

виконувалися в процесі епітаксії з малою швидкістю росту: густина  

струму j< 15А/см2, ΔТΣ /ТІ  < 0,01, де різниця температур ΔТΣ = (ТІ ‒ТІІ), 

рівняння (2.5) перетворюється до наступного вигляду [125, 130]: 
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 З рівняння (2.7) випливає, що перепад температур на рідкому шарі 

розчину - розплаву, який виникає за рахунок ефекту Пельтьє, може бути 

скомпенсованим за рахунок різниці температур ΔТΣ за умови [125, 129]: 
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при ΔТΣ більше, або менше значення, визначеного рівнянням (2.8), 

температура джерела буде відповідно вище або нижче температури фронта 

кристалізації. Виконання умови рівняння (2.8), при заданих геометричних 

розмірах контейнера, може бути забезпечено відповідними значеннями 

теплопровідності та коефіцієнта термо-е.р.с. системи розчинник-

напівпровідник. В такому випадку процес епітаксії визначається 

електроперенесенням і регулюється зміною електричного струму, що є 

зручним та ефективним. 

 Якщо швидкість кристалізації визначається одночасно процесом 

електроперенесення, ефектом Пельтьє і перепадом температур на торцях 

контейнера то їхня сумарна дія відрізняється від суми внесків окремо взятих 

цих факторів.  Наприклад, може мати місце підсилення кристалізації в 

результаті спільної дії ефекта Пельтьє і електроперенесення. За певних умов 

електроперенесення може переважати над дифузією в процесі доставки 

компонентів матеріалу, який кристалізується, до фронту кристалізації. В [130] 

запропоновано критерій співвідношення внеску цих ефектів:  
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 де vел та vП відповідно швидкість потоку речовини, яка кристалізується в 

епітаксійному шарі, за рахунок електроперенесення і за рахунок ефекту 

Пельтьє; Z*- ефективний заряд елемента в металі, який є розчинником в ЕРЕ;  

ρ, λ – питомий опір і теплопровідність розплаву при температурі процесу Т; Ср 

– рівноважна концентрація речовини, яка кристалізується, в розчині-розплаві. 

 В залежності від умов підведення теплоти до фронту кристалізації, при 

відповідній конструкції ростового контейнера, процес кристалізації 

епітаксійного шару може визначатися переважно електроперенесенням, а 

внесок ефекту Пельтьє зводиться до мінімального. В такому випадку, 
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наприклад при проведенні епітаксії шарів GaAs, швидкість кристалізації ᴡ 

дорівнює [125, 130]: 

 juCw p                                                   (2.10)  

 де ρ – питомий опір розплаву; u – рухливість компонента в рідині 

розчину-розплаву;  j – густина струму. 

 Умовою, що процес кристалізації лімітується тільки 

електроперенесенням, є відсутність градієнтів температури на фронті 

кристалізації та велике значення константи швидкості росту. В такому 

випадку, при використанні ростового контейнера перевагою є, згідно з 

формулою (2.10), можливість безінерційно керувати швидкістю кристалізації, 

змінюючи густину струму в процесі ЕРЕ. 

 Для проведення процесів електрорідинної епітаксії та рідинофазної 

епітаксії в даній роботі була сконструйована і використана технологічна 

установка, принципова схема якої зображена на рис.2.2. Нагрівання ростового 

контейнера 1, поміщеного у робочу камеру з кварцу,  здійснювалося за 

допомогою рухомої у горизонтальній площині резистивної пічки 2, яка була 

закрита теплоізоляційним кожухом 3. Робоча камера (ампула) з кварцу, в яку 

встановлювався ростовий контейнер 1 із завантаженим розчином-розплавом та 

підкладками, ущільнювалася з боку відкритого торця металевим стаканом 4. 

Вихід пічки 2 на робочий режим епітаксії та термостабілізація заданої 

температури здійснювалися за допомогою високоточного регулятора 

температури 5 (регулятор ВРТ-3), швидкість охолодження пічки в процесі 

епітаксії забезпечувалася генератором лінійно-змінних напруг 6. У 

металевому стакані 4 вмонтований патрубок для вакуумування робочої камери 

системою відкачки 7 крізь азотний уловлювач 8 та клапан 10. Напуск 

технологічної атмосфери (водень, азот) у робочий об’єм здійснювався з балона 

9 крізь клапан 11. За допомогою системи вакуумних електродів 12 цифровий 

вольтметр 14 з’єднувався з контрольною термопарою хромель-алюмель 15, а 

також від блока живлення 13 подавався електричний струм крізь розчин-

розплав у ростовому контейнері 1 при проведенні ЕРЕ. 
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Рис. 2.2. Схема установки для проведення процесів епітаксії (ЕРЕ та РФЕ). 

  

Металевий стакан 4 разом з робочою камерою закріплювався у тримачі, 

який дозволяв фіксувати камеру з контейнером 1 в двох положеннях, які 

відрізняються на 180о. Разом із поворотом робочої камери у тримачі на 180о 

обертався і ростовий контейнер 1. Таким чином здійснювали злив рідкого 

розчину-розплаву на підкладки, або навпаки, декантацію розчину-розплаву з 

підкладок після завершення епітаксії.  Для досягнення необхідної чистоти 

перед проведенням процесу епітаксії кварцова робоча камера промивалася 

розчином кислот 25%HF+75%HNO3, а потім деіонізованою водою та 

оброблялася парою дистильованої води. Ростовий контейнер також 

очищувався шляхом відпалу його у пічці протягом 15-20 хв при температурі 

Т= 1200К та при постійній відкачці камери вакуумним насосом   
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2.1.2. Методика отримання гетеропереходів CdSb-Cd1-хZnхSb 

електрорідинною епітаксією.  

 

  Установка для епітаксії і сконструйований ростовий контейнер, які 

описані в п.2.1.1, були використані для нарощування епітаксійних шарів CdSb, 

легованих Те, ізотермічним методом ЕРЕ.  На меті було отримання 

гетероструктур шар CdSb ‒ підкладка Cd1-хZnхSb, які саме методом ЕРЕ 

виготовлялися вперше. Раніше авторами [99, 100] були отримані епітаксійні 

гетероструктури CdSb‒Cd1-хZnхSb (х=0,13; х=0,3), але нарощування шарів  

проводилося без пропускання електричного струму, методом РФЕ з 

примусовим охолодженням. Оскільки структурна досконалість й властивості 

плівок і шарів, як відомо, суттєво залежать від технології, то застосування 

методу ЕРЕ в багатьох випадках дає кращу керованість процесом і високі 

характеристики гетероструктур [125-130]. 

  Для приготування розчину-розплаву нами був використаний як метал-

розчинник Bi. В процесі ЕРЕ при нарощуванні шарів CdSb крізь розчин-

розплав CdSb-Bi пропускався струм густиною j=0,5-20А/см2. Згідно з даними 

по електроперенесенню у рідких металевих розплавах, отриманими в роботах 

[131, 132],  механізм розділення іонів при дії електричного струму 

визначається співвідношеннями між сукупністю взаємозв’язаних параметрів 

таких як атомний об’єм, парціальні коефіцієнти дифузії та ефективні заряди 

компонентів розплаву. Відповідно у рідких розплавах Bi-Cd та  Bi-Sb в 

інтервалі температур 300 – 400оС і концентрацій 25 – 75 ваг.% напрямок 

електроперенесення визначається міграцією компонентів  Cd і Sb до катоду, а 

Bi – до аноду [131]. Ці дані співпадають з розрахованим негативним 

значенням ефективного заряду Bi при електроперенесенні в системах Cd-Bi, 

In-Bi, Zn-Bi, Sn-Bi [132].  

 Переваги вибору Ві, як метала-розчинника для CdSb, полягають також у 

тому, що Ві є нейтральною домішкою в CdSb і не вносить небажаного впливу 

в електричні властивості епітаксійного шару [98, 99]. Значна різниця  
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            а)                           б) 

Рис. 2.3. Графітова касета для насичення розчину-розплаву (а) та комірка 

слайдерного типу для нарощування епітаксійних шарів методом РФЕ (б). 

 

температур плавлення (для CdSb  tпл.= 456оС, для Ві tпл.= 271оС) дає 

можливість здійснювати кристалізацію епітаксійних шарів CdSb при 

температурах суттєво менших, ніж вирощування монокристалів антимоніду 

кадмію, що сприяє утворенню більш різкого гетеропереходу, зниженню 

впливу процесів деградації та зменшенню густини дефектів. Використання Ві 

в процесах РФЕ, внаслідок низької теплопровідності його розплаву, сприяє 

забезпеченню морфологічної стабільності фронту кристалізації, що значно 

покращує структурну досконалість епітаксійних шарів [104, 133].   Згідно з 

діаграмою стану CdSb-Ві, наведеною в [61], Ві практично не розчиняється в 

твердій фазі CdSb, тобто в складі епітаксійних шарів присутність домішки 

металу-розчинника є мінімальною. Таким чином Ві задовольняє всім 

основним вимогам, які висуваються до метала-розчинника в технології РФЕ, 

наприклад в роботах [104, 134]. Технологічний процес ЕРЕ проводився в 

атмосфері спектрально чистого водню, який запускався в робочий об’єм після 

попередньої відкачки до вакууму 1∙10-3тор.  Насичення розчину-розплаву 

напівпровідниковою компонентою проводилося в графітовій касеті, подібній 

до касети в [104], яка складалася з двох відділень (рис. 2.3, а), завантажених 

наважками відповідних компонентів. Нахилом касети приводився у контакт 

розплав Ві з джерелом (кристали CdSb). Процес насичення здійснювався при 

постійній температурі Т=623К, шляхом розчинення у Ві монокристалічного 

CdSb, вирощеного методом зонної плавки. Легування шарів CdSb 
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забезпечувалося введенням у розчин-розплав на основі Ві домішок In або Te 

до концентрації 0,8-1мас %. Домішка Те є донором у CdSb з енергією іонізації 

ΔЕі = 0,12еВ, причому саме легування Те надає високі фоточутливі 

властивості антимоніду кадмію [135]. Для достатньої гомогенізації розчину-

розплаву процес насичення здійснювався протягом 8 год. Насичений розчин-

розплав CdSb-Ві завантажувався у ростовий контейнер, а також з двох боків 

контейнера у відповідні комірки встановлювалися підкладки діаметром 10мм і 

товщиною 0,5-0,8мм, які були вирізані в площині (001) з монокристалів р-Cd1-

хZnхSb (х=0,25; х=0,35), або р-CdSb, вирощених методом Чохральського.        

 Проводилося нагрівання робочого об’єму до температури Т=623К і 

витримка  при цій температурі протягом 20хв. для встановлення термічної 

рівноваги. Після термостабілізації робочу камеру повертали на кут 180о, 

розчин-розплав зливався на підкладки, після чого крізь струмопровідні 

електроди ростового контейнера пропускався постійний електричний струм.  

 

 

Рис. 2.4. Залежність товщини епітаксійних шарів від часу процесу ЕРЕ: 1- шар 

CdSb, j= 4А/см2; 2- шар CdSb, j= 6А/см2; 3- шар CdSb, j= 8А/см2; 4- шар In4Se3, 

j= 6А/см2; 5 - шар In4Se3, j= 7А/см2. 
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 Густину струму і час його дії змінювали залежно від обраного режиму 

епітаксії (рис. 2.4). Після завершення процесу ЕРЕ робочу камеру повертали 

на кут 180о у вихідне положення, при цьому здійснювалася декантація 

розчину-розплаву. Отримані епітаксійні шари CdSb:Te мали n-тип 

провідності, що перевірялося методом термозонда, а товщина шарів, виміряна 

в растровому електронному мікроскопі методом дослідження поперечних 

сколів структур, складала значення h=12-40мкм.  Як видно з рис. 2.4, зі 

збільшенням густини струму до величини j≥5А/см2 швидкість нарощування 

епітаксійного шару зростає, що свідчить на користь суттєвого внеску 

механізму електроперенесення в порівнянні з дією ефекту Пельтьє. При 

значному зростанні густини струму j≥18А/см2 в епітаксійних шарах 

спостерігалася велика кількість включень Bi, що свідчить про перехід від 

нормального механізму росту до тангенціального із захопленням металу-

розчинника. Це можна пояснити тим, що при великих значеннях j на процес 

кристалізації шарів додатково впливає виділення тепла за рахунок ефекту 

Джоуля [125, 133]. Таким чином, оптимальні значення густини струму при 

проведенні процесу ЕРЕ шарів CdSb із застосуванням розробленого ростового 

контейнера, складають j=4 - 8А/см2, температура епітаксії Т=623К. Цей режим 

дозволяє контролювати планарність морфології і товщину шарів (рис.2.4), та 

розподіл легуючої домішки в епітаксійних шарах антимоніду кадмію. Для 

порівняння, крім методу ЕРЕ, в окремих випадках було проведено 

нарощування шарів CdSb методом звичайної РФЕ з примусовим 

охолодженням. В цьому випадку для здійснення процесу епітаксії була 

використана графітова комірка з пересувним слайдером, в якому є отвір 

діаметром 8мм для контакту розчину-розплаву з підкладкою (рис. 2.3, б). 

Конструкція слайдерної комірки аналогічна представленій в роботі [122]. 

Процес РФЕ проводився у відповідності до діаграми стану системи CdSb-Ві 

[61] в температурному інтервалі Т=643÷623К, зі швидкістю охолодження 0,2 - 

0,4 К/хв. По досягненні температури декантації Т=623К, механічним 

пересуванням слайдера відокремлювали розчин-розплав від підкладки. 
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2.1.3. Методика отримання епітаксійних гетеропереходів  

In4Se3 – In4(Se3)1-хTe3х  та  In4Se3–Ge. 

 

 Для отримання методом ЕРЕ епітаксійних шарів In4Se3 та In4Тe3 був як і 

у випадку епітаксії CdSb, використаний розроблений в п.2.1.1. ростовий 

контейнер (рис.2.1) і установка для епітаксії (рис.2.2). Для приготування 

насиченого розчину-розплаву в графітовій касеті (рис.2.3, а) в розплаві Ві 

розчиняли кристали In4Se3 при температурі Т=753К на протязі 10 год., в 

атмосфері водню. До переваг використання як розчинника Ві треба віднести 

те, що Ві є донорною домішкою в In4Se3 й забезпечує нарощування 

епітаксійних шарів n-типу для створення анізотипних гетеропереходів на 

підкладках In4Тe3 та In4(Se3)1-хТe3х, які проявляють власний р-тип провідності. 

 Треба відмітити, що застосування в нашій роботі ізотермічної 

електрорідинної епітаксії дозволило суттєво знизити температуру 

кристалізації шарів In4Se3 до Т=753К, порівняно із методом класичної РФЕ з 

примусовим охолодженням розчину-розплаву в інтервалі температур 803- 

783К, застосованим у роботах [98, 44, 136]. Як відомо, зниження температури 

епітаксії сприяє покращенню структурної досконалості гетеропереходів та 

поліпшенню їх параметрів (104, 134). Підкладки виготовлялися шляхом 

сколювання по площині спайності (100) монокристалів In4Se3, In4Тe3 та 

In4(Se3)1-хТe3х, вирощених методом Чохральського. Використовувалися свіжі 

сколи кристалів, товщина підкладок 0,4-1,3 мм. Для отримання 

гетеропереходів In4Se3–Ge підкладки  з кристалу р- Ge марки ТМО вирізали у 

площині (111), шліфували та полірували до отримання дзеркальної поверхні. 

Оптимальні значення електричного струму для процесу ЕРЕ при епітаксії 

шарів In4Se3 з розчину у Ві складали величину j= 4÷6 А/см2. Зі збільшенням 

густини струму швидкість нарощування епітаксійного шару In4Se3 

збільшувалася за рахунок зростання впливу механізму електроперенесення 

(рис. 2.5, крива 5). Зростання товщини шарів до заданих значень 

контролювалося відповідною зміною густини струму та часу процесу (рис. 2.5, 
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криві 4, 5). Після виготовлення епітаксійних гетероструктур проводився 

візуальний контроль поверхні шарів In4Se3 за допомогою оптичного 

металографічного мікроскопа ММР-2Р, а також дослідження складу і 

структури шарів в растровому електронному мікроскопі РЕМ-100У та 

методами рентгенівської топографії. Епітаксійні шари In4Se3 та In4Тe3, 

крім метода ЕРЕ, нарощувалися нами також неізотермічним методом РФЕ із 

застосуванням примусового охолодження розчину-розплаву. Цей метод був 

раніше розроблений авторами робіт [98, 44], але в результаті епітаксії були 

одержані шари, які містили досить високу концентрацію структурних 

дефектів, наприклад густина дислокацій складала величину 6∙105 – 3∙106 см-2 

[136, 137]. Недолік класичного неперервного охолодження при проведенні 

РФЕ в тому, що ступінь пересичення розплаву й величини коефіцієнтів 

сегрегації компонентів, які залежать від температури, весь час змінюються. 

При цьому при певних пересиченнях на фронті кристалізації складаються 

умови для переходу від нормального механізма росту до тангенціального, що 

збільшує імовірність замуровування у шарі домішок і крапель розчину-

розплаву [133].  Тому нами був застосований метод РФЕ, в якому під час 

охолодження системи здійснюються ізотермічні витримки розчину-розплаву з 

метою вирівнювання ступеню пересичення та відновлення квазірівноважного 

стану на фронті кристалізації. Процес РФЕ проводився із застосуванням 

технологічної ростової комірки слайдерного типу (рис.2.3, б). У цьому 

випадку крізь розчин-розплав не пропускався електричний струм, 

нарощування шарів відбувалося за рахунок зниження температури системи за 

допомогою регулятора температури ВРТ-3 та генератора лінійно-змінних 

напруг (рис. 2.2). Температурно-часовий режим нарощування епітаксійних 

гетеропереходів включав інтервали нагрівання та гомогенізації розчину-

розплаву, інтервали примусового охолодження, інтервали ізотермічних 

витримок.  Шари In4Se3 нарощувались в інтервалі температур 793-768К з 

швидкістю охолодження системи 0,4 град/хв, з інтервалами ізотермічних 
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витримок по 5хв. через ∆ Т = 5К.  Товщини епітаксійних шарів In4Se3 

дорівнювали 22- 30 мкм. 

 

2.1.4. Методика лазерної обробки епітаксійних шарів CdSb, In4Se3.  

 

Відомо, що властивості гетеропереходів визначаються станом поверхні 

розділу на гетеромежі, а також структурною досконалістю епітаксійного шару 

[121, 123, 133]. Фізичні процеси, які пов’язані з активацією міжфазної 

взаємодії  на гетеромежі під дією імпульсного лазерного випромінювання 

(ІЛВ), можна використовувати для фотонної корекції електричних та 

фотоелектричних характеристик гетеропереходів. Структурно-фазові 

трансформації в твердій фазі, які викликає ІЛВ  у епітаксійному шарі, 

активізуються дією полів термопружних напружень, поява яких обумовлена  

великими градієнтами температури в зоні лазерного впливу [44, 117]. 

Лазерна обробка епітаксійних шарів і монокристалів CdSb та In4Se3 

проводилася за допомогою мілісекундного лазера “Квант – 12” з активним 

елементом на основі алюмо-ітрієвого граната. 

 Зміна режимів ЛО здійснювалася в межах основних технічних 

характеристик лазера “Квант – 12”: 

1)  довжина хвилі випромінювання – 1,06 мкм; 

2)  тривалість імпульсу – 2,0; 2,5; 4,0; 5,0 мс; 

3)  частота повторення імпульсу – до 10 Гц; 

4)  діаметр світлової плями – 0,25 – 1,0 мм; 

5)  густина потужності ІЛВ  в діапазоні І0 = 10 – 250 кВт/см2. 

  В процесі роботи оптичний квантовий генератор лазерної установки 

“Квант – 12” випромінює потужний світловий імпульс у вигляді паралельного 

пучка променів, які фокусуються оптичною системою оптико-механічного 

блока на поверхню зразка в пляму необхідних розмірів. Енергію ІЛВ 

змінювали, регулюючі напругу живлення імпульсної лампи оптичної накачки, 

для зміни густини потужності ІЛВ встановлювали різну тривалість імпульсів,  
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а також змінювали положення століка зразків відносно фокусу лазерного 

пучка по вертикальній координаті.  

 Для здійснення лазерної корекції властивостей гетероструктур, 

отриманих методом ЕРЕ (п. 2.1.2, п. 2.1.3), використовували ІЛВ з довжиною 

хвилі випромінювання =1,06 мкм, в діапазоні густини потужності І0=18–35 

кВт/см2 і тривалості імпульсів =24 мс,   при цьому зразки опромінювалися 

серіями импульсов від одного до N=50, з частотою повторення  f=110 Гц. 

Вплив ІЛВ на електрофізичні та фотоелектричні характеристики 

досліджуваних гетероструктур вивчалі за змінами спектральних 

характеристик фоточутливості та ВАХ.  

 

2.2. Структурні дослідження кристалів-підкладок In4Se3, CdSb  і ZnSb та 

епітаксійних шарів методами Х - променевої дифракційної топографії 

 

2.2.1.  Дослідження структури кристалів In4Se3 методом Берг - Баррета. 

 

Методи Х - променевої дифракційної топографії особливо ефективні при 

дослідженні відносно досконалих монокристалів. Нами були застосовані 

методи Берга-Баррета та Ланга. Дослідження проводилися на установці 

ДРОН-3М з використанням трубок з анодами з Cu і  Мo.  

  Кристали напівпровідникових сполук типу АІІВV, АІІІВVІ є сильно 

поглинаючими (коефіцієнт поглинання µ~100 см-1) і реалізація дифракції Х-

хвиль на проходження має ряд принципових перешкод, пов´язаних із вмістом 

у цих кристалах дислокацій з великою густиною (Nd~106см-2), та інших 

дефектів структури. Ця обставина змушує застосовувати для дослідження 

реальної структури таких монокристалів методи, які базуються на явищі 

відбивання випромінювання від кристалографічних площин паралельних 

(симетрична дифракція Брегга), або не паралельних (асиметрична дифракція 

Брегга) вхідній поверхні кристалу. 
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В симетричній схемі метода Берга-Баррета використовується явище 

селективного відбивання Х-хвиль кристалом в цілому або його блоками, що 

задовольняють умові дифракції Вульфа-Брегга [137]. На фотопластинці ФП 

при цьому реєструється картина розподілу інтенсивності відбивання дублетної 

Kα - лінії характеристичного спектра випромінювання точкового джерела М, 

що несе інформацію про ступінь досконалості досліджуваного зразка (рис.2.5). 

Топограми монокристалів високого ступеня досконалості містять дві 

паралельні прямі смуги, які обумовлені розділенням дублета Kα1,2, причому 

відстань між серединами смуг S визначається геометричними умовами зйомки 

(рис.2.5): 

S = 2∙sin (∆θ∕2)∙ ( L + l ) ≈ ∆ θ ∙( L + l ) = (∆λ∕λ)·tg θ ∙( L+ l )        (2.11) 

 

 де  ∆ θ  = (θ2 - θ1) - різниця бреггівских кутів для ліній дублета Kα1 и Kα2; 

L – відстань від джерела до кристала; l - відстань від кристала до 

фотопластинки; λ - усереднена довжина хвилі Кα - дублета; ∆λ - різниця 

довжин хвиль Кα1 та Кα2 ліній; θ  - усереднений бреггівський кут. 

  

 

Рис. 2.5. Схема зйомки рентгенограм методом Берга – Баррета. 
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 Первинний пучок утворює кут θ2 з відбиваючими площинами. 

Виведення кристала у відбиваюче положення проводиться за допомогою 

лічильника Х - хвиль, розміщеного за фотопластинкою. Цей метод є основою 

дифракційно-топографічного картографування недосконалостей на поверхні 

кристалу. Із аналізу топограм можна оцінити ступінь досконалості кристалу, 

визначити розміри блоків (якщо  їх величина більша 3 – 5 мкм) і кут їх 

розорієнтації. Міждублетні відстані збільшуються в міру зростання ступеня 

спотворення кристалічної гратки внаслідок відмінності орієнтації 

кристалографічних площин в сусідніх ділянках монокристала. Наслідком 

порушення структурної досконалості є, з одного боку, накладання рефлексів 

від різних ділянок зразка, а з іншого - розпад окремої лінії дублета на декілька, 

часто з утворенням замкнутих контурів.  

 Для отримання топограм методом Берга-Баррета використовували 

характеристичне CuКα-випромінювання рентгенівської трубки БСВ-22 з 

лінійним фокусом, який розміщується вздовж радіального (бреггівського) 

напрямку, топографування кристалів проводилося  за симетричною схемою 

брегівської дифракціії з фотореєстрацією дифракційної картини. Внаслідок 

того, що інтенсивність Х-хвиль, відбитих від недосконалих областей 

кристалічної гратки більша, порівняно з такою ж для досконалого кристала, на 

позитивному зображенні дефекти фіксувалися у вигляді світлих областей, 

штрихів, ліній. Виділення домішок і включення іншої фази проявлялися на 

топограмі у вигляді темних плям, оточених світлою смугою.  

 Результати досліджень легованих і нелегованих кристалів  In4Se3, а 

також нарощених епітаксійних шарів, представлені на рис. 2.6. Як видно з 

топограм, реальні кристали In4Se3 містять блоки, області деформацій і протяжні 

дефекти, орієнтовані в напрямку [001] (рис.2.6, а).   

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.6. Рентгенівські топограми, отримані методом Берга-Баретта 

(симетрична зйомка в монохроматичному CuKα-випромінюванні, відбивання 

(100), кут 2θ = 76˚): а) топограма від кристалу In4Se3; б) топограма від кристалу 

In4Se3, легованого домішкою 0,2 ат % Ge; в) топограма від нарощеного 

епітаксійного шару In4Тe3; г) топограма від епітаксійного шару In4Se3; д) 

топограма від кристалу In4(Se3)0,94(Тe3)0,06; е) топограма від кристалу In4(Se3)0,12 

(Тe3)0,88. 

 

Для кристалів In4Se3, легованих домішкою Ge (0,2 ат.%), встановлено 

покращення структури,  на топограмах практично відсутні протяжні дефекти, 

включення і деформовані області (рис.2.6, б). Топограми, отримані від нарощених 

на цих підкладках епітаксійних шарів показали, що шари In4Se3 та In4Тe3 є 

монокристалічними, але, як це типово для гетероепітаксії, їх структура значно 

деформована порівняно з монокристалом (рис.2.6, в, г). 

Подібні деформації в епітаксійних структурах пояснюються 

невідповідністю граток, коефіцієнтів термічного розширення та пружних 

констант епітаксійного шару і підкладки [104, 123].  Була досліджена також 

структура кристалів твердого розчину  In4(Se3)1-хТe3х, які використовувалися 

а) б) 

в) г) 

д)                                                          е) 
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як підкладки для формування на них інтерференційних багатошарових 

тонкоплівкових покриттів (рис.2.6, д, е).  

Для кристалів складу In4(Se3)0,94(Тe3)0,06, спостерігається фрагментарність 

субзерен структури, орієнтованих вздовж напрямку [001] (рис.2.6, д). 

Утворення цих витягнутих субзерен можна пояснити тим, що для шаруватих 

кристалів In4Se3 характерна наявність так званих “протяжних дефектів” [38], 

які також витягнуті вздовж напрямку [001] і зародження яких пов’язується із 

виділенням In у міжшарових проміжках. Для кристалів складу 

In4(Se3)0,12(Тe3)0,88 структура характеризується наявністю розорієнтованих 

блоків, областей механічних напруг, фіксується невеличка частина включень, 

імовірно включень Те, які утворилися в результаті розкладання твердого 

розчину (рис.2.6, е).  
 

2.2.2. Структурна досконалість кристалів CdSb і ZnSb. 

 

     Структурна досконалість кристалів CdSb і ZnSb відіграє особливу роль, як 

у визначенні фізичних властивостей цих кристалів, так і при виготовленні на 

їх основі приладів електроніки. Відомо, що зміна провідності в тонких 

монокристалах CdSb, може бути  спричинена впливом дислокацій та точкових 

дефектів, що утворюються при попередній їх обробці при різних температурах 

[60, 66, 69]. 

Для встановлення ступеня досконалості монокристалів антимонідів 

кадмію і цинка, які використовувалися як підкладки в процесі рідиннофазної 

епітаксії фоточутливих гетероструктур, а також як підкладки для напилення 

на них багатошарових тонкоплівкових інтерференційних фільтрів, були 

проведені Х-хвильові дифракційні дослідження методами Берг-Баррета та 

Ланга. Також вивчався вплив методів вирощування монокристалів CdSb 

(методи Чохральського і зонної плавки) на ступінь їхньої кристалічної 

досконалості. Слід відмітити, що роздільна здатність рентгенівських методів 
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наближається до 5 мкм і вони дозволяють виявляти дислокації всередині 

кристала без його руйнування. 

На рис.2.7 наведені топограми зразків CdSb та ZnSb, вирізаних з різних 

частин зливка, отримані з використанням різних відбивань. Як видно із 

наведених топограм, досліджувані кристали є монокристалічними, про що 

свідчить чітке розділення дифракційних максимумів ліній Kα1 и Kα2.  Із аналізу 

представлених топограм CdSb слідує, що границі блоків, малокутові границі 

та вигин атомних площин відсутні (рис.2.7, а-в). На топограмах, отриманих від 

площин сколу досконалих кристалів ZnSb, вирощених методом 

Чохральського, спостерігаються сходинки сколу (рис.2.7, г). У кристалах 

CdSb, вирощених зонною плавкою, були виявлені області включень іншої 

фази (рис.2.7, а). Встановлено, що такі включення значно знижують 

коефіцієнт пропускання кристалів, тому ці кристали не використовувалися для 

виготовлення ІЧ-фільтрів. У той же час у кристалах, вирощених методом 

Чохральського подібні включення фаз, а також границі блоків були відсутні, 

структура монокристалічна та однорідна (рис.2.7, б, в).   

  

       Рис. 2.7. Топограми монокристалів CdSb (а-в) та ZnSb (г), дослідження за 

методом Берга – Баррета, відбивання (004) CuKα1,2, збільшення х 20.  

 

 

Метод Ланга використовувався для визначення кристалографічної 

орієнтації, густини дислокацій, а також анізотропії їх розподілу, отримання 

а) б) 

в) г) 
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маятникових смуг, зображення сіток дислокацій. Кристали CdSb з низькою 

густиною лінійних дефектів, для яких методом Берга-Баррета була 

встановлена достатня структурна досконалість, в подальшому були досліджені 

методом Ланга [137, 138]. Приготування зразків CdSb включало в себе різку 

кристалів у формі клина з кутом 2-3˚, полірування поверхні за допомогою 

пасти АСМ-1.0, хімічне травлення й видалення порушеного шару. Для 

дослідження застосовували рентгенівську трубку БСВ-22 з анодом із Мо. 

Клиновидна форма кристалів CdSb дозволяла підібрати оптимальні товщини 

зразків, для яких зображення дефектів набувало максимального контрасту. 

Рис. 2.8. Дослідження за методом Ланга, відбивання (004) МоKα1,2. 

Топограми монокристалу CdSb, одержаного методом: а) метод Чохральського. 

Маятникові смуги свідчать про  високу структурну досконалість кристала 

CdSb; б)  метод зонної плавки; в) дислокації у монокристалі CdSb, 

одержаному методом Чохральського, відбивання (400). 

 

 На рис 2.8, б лінії дублету MoKα1,2 є прямими, але дещо непаралельні, що 

відповідає відхиленню від досконалій структури кристала CdSb, вирощеного 

зонною плавкою, наявні також лінії дислокацій, декорованих включеннями 

фаз. Дислокації спрямовані під кутом до головних кристалографічних осей.  

 У результаті досліджень за методом Ланга встановлено, що зливки CdSb 

орієнтовані таким чином, що вісь росту паралельна напрямку [001].  Для 

найбільш досконалих кристалів CdSb на топограмах фіксуються маятникові 

смуги (рис.2.8, а), поява яких свідчить про високий ступінь структурної 

а) б) 

в) 
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досконалості [138]. Маятникові смуги спостерігалися для вхідної поверхні 

(001) і площин відбивання (004). 

 Для вхідної поверхні (001) й відбивання (400) була чітко виявлена сітка 

дислокацій в кристалі CdSb (рис.2.8, в). Експериментально визначена 

величина значення густини дислокацій становить величину 102-103 ліній/см2, 

що свідчить про досить високу досконалість кристала. З таких структурно 

досконалих кристалів CdSb, вирощених методом Чохральського, 

виготовлялися якісні, промислово придатні підкладки для інтерференційних 

фільтрів й гетероструктур.  

 

2.2.3. Дослідження дефектів в епітаксійних шарах CdSb і ZnSb 

селективним хімічним травленням. 

 

 Анізотропія властивостей кристалів і епітаксійних шарів CdSb, ZnSb і 

Cd1-xZnxSb значно ускладнює як розрахунки, так і пояснення поведінки в них 

дислокацій. Навколо дислокацій існують поля пружних напружень,− це 

призводить до того, що в області дислокації атоми, як основної речовини, так і 

домішок, мають енергетичні характеристики, що відрізняються від 

характеристик атомів, розміщених у вузлах досконалого монокристала. 

Аналогічна ситуація на межах блоків, двійників, преципітатів.  

а)                                                                    б)    

 Рис.2.9. Дислокаційні ямки травлення на епітаксійних шарах CdSb: 

а) дослідження в РЕМ, режим наведеного струму; б) дослідження в 

металографічному мікроскопі, видно краплі – залишки розчину-розплаву.    
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Тому області навколо дефектів відрізняються за своїми фізико-хімічними 

властивостями, наприклад, енергією іонізації атомів і молекул, відповідно 

швидкістю протікання хімічних реакцій травлення [139, 140] .  

 Для визначення густини дислокацій в кристалах-підкладках CdSb і 

ZnSb, зразки вирізалися із зливків по базисних площинах. Також проводилось 

шліфування підкладок на абразивних мікропорошках М10 і М5 з послідовним 

зменшенням зерен до М3. Остаточно механічна обробка підкладок CdSb і 

ZnSb завершувалася поліруванням на алмазних пастах типу АСМ 5/3, АСМ 

3/2, АСМ1/0 з використанням полірувальника, покритого атласом або шовком.     

 Після механічної обробки проводилося травлення поверхні кристалів-

підкладок у поліруючих травниках [60, 61] наступного складу: 6 частин - 

СНОН(СН2ОН)2 , 6 частин - Н2О2 ( 30 % ), 4 частин - НF (37%). Для усунення 

окиснення зразків після полірування вони кілька разів промивалися в 

гліцерині і остаточно в деіонізованій воді.  

Необхідно відзначити, що при невеликій зміні співвідношення 

компонентів та кількості гліцерину у складі, цей травник стає селективним. 

Селективний травник складається з 8 частин – СНОН(СН2ОН)2 , 6 частин - 

Н2О2 ( 30 % ), 4 частин - НF (37%), причому селективність травлення є 

чутливою до складу і умов травлення та особливо - до чистоти компонентів. 

При появі на поверхні CdSb білого нальоту до травника необхідно додати 

плавикової кислоти, а при окисненні необхідно додати перекис водню. Для 

селективного травлення епітаксійних шарів CdSb використовували також 

травник наступного складу: 2 частини НF, 3 частини НNО3, 1 частина - 

СН3СООН, 4 частини Н2О і 0,1% розчин I + КI. Його необхідно 

використовувати відразу ж після приготування. При зберіганні він втрачає 

свої властивості. Час травлення цим травником при Т <293 К становить 5 - 6 

секунд. Промивання поверхні епітаксійних шарів CdSb проводили у 

дистильованій воді до тих пір, поки з поверхні не зникнуть бульбашки 

повітря. Визначення густини ямок травлення у кристалах-підкладках CdSb та 
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в шарах гетероструктур проводилося з використанням металографічного 

мікроскопа  ММР - 2Р (рис.2.9, б), а также за допомогою РЕМ  (рис.2.9, а).  

В оптичному мікроскопі ММР-2Р встановлювалися об’єктиви й окуляри, 

які забезпечували збільшення до 300 крат, фіксацію зображення проводили на 

фотопластинку, розташовану в спеціальній фотокамері. У випадку 

нарощування шарів на підкладки CdSb, вирізані в площині (001), густина 

дислокацій у шарах CdSb складала  Nd= 8,3∙104 см-2 (рис.2.9, а). 

 

2.3. Дослідження морфології, структури і складу епітаксійних шарів 

методами скануючої мікроскопії   

 

 Для дослідження структури отриманих епітаксійних шарів 

використовувався растровий електронний мікроскоп РЭМ–100У, який 

дозволяє досліджувати і аналізувати мікроструктурні характеристики твердих 

матеріалів в ручному режимі керування.  

 Основні технічні характеристики мікроскопа РЭМ – 100У наступні: 

1) роздільна здатність в режимі  вторинних електронів – 70Å (7нм); 

2) діапазон регулювання збільшення – 20 ÷ 320000 крат; 

3) прискорююча напруга – 5, 15, 30, 40 кВ; 

4) діапазон проведення аналізу хімічних елементів за атомним 

номером – Z = 5 ÷ 92. 

Вторинні й відбиті електрони використовуються для формування 

зображення на моніторі мікроскопа, характеристичне рентгенівське 

випромінювання – для проведення якісного та кількісного аналізу хімічного 

складу зразків у спектрометрі [142]. На відміну від оптичного мікроскопу, в 

РЕМ спостерігаються такі додаткові види фізичного контрасту, як контраст 

атомного номера елемента,  кристалографічний, потенціальний, магнітний 

контрасти.  

Локальний електронно-зондовий мікроаналіз полягає у вивченні ліній 

характеристичного рентгенівського випромінювання, яке збуджується в 
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мікрооб’ємі речовини при бомбардуванні електронним пучком. Для 

проведення мікроаналізу використовують еталони чистих окремих 

компонентів  з властивостями, які аналогічні властивостям досліджуваного 

складного напівпровідника [141, 142].  

Електронно-зондовий мікроаналіз проводили при прискорюючій напрузі 

30 кВ, струмі електронного зонду 10-8 – 10-9А, з застосуванням кристалів-

аналізаторів LiF та РЕТ (пентаеритритол С5Н12О4) при перпендикулярному 

падінні електронного пучка на поверхню зразка. Інтенсивність ліній 

вимірювалась за допомогою блоку реєстрації імпульсів   БР-1.  

 Вивчення морфології, структури і складу поверхні плівок і шарів In4Se3 і 

CdSb проводилося при прискорюючій напрузі 20-30 кВ на установках РЭМ-

100У  і Zeiss EVO 50 XVP.  Також досліджували плівки і гетероструктури 

методом атомно-силової мікроскопії на установці NT-206. В цьому випадку 

вимірювання здійснювали в контактному режимі з використанням 

зонда CSC38/AL BS виробництва MikroMasch: радіус зонда 8 нм;  число точок 

на матрицю сканування  256 х 256; навантаження на зонд 10-12 одиниць.Для 

проведення точного кількісного мікроаналізу епітаксійних структур, а також 

для отримання зображень в режимах різного фізичного контрасту,  

використовували РЕМ типу Zeiss EVO 50 XVP, який є автоматизованим і 

працює з використанням стандартного пакета програм. Як показали 

дослідження, у випадку оптимальних значень величини струму в процесі ЕРЕ, 

епітаксійні шари In4Te3 а також In4Se3 на підкладці з кристалу In4Se3 

складалися з крупних моноблоків і мали східчастий рельєф (рис. 2.10, а, б). 
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Рис.2.10. Морфологія епітаксійних шарів в РЕМ: а) шар In4Те3 ; б) шар In4Se3; 

в) шар CdSb отриманий методом РФЕ; г) шар CdSb отриманий методом ЕРЕ. 

 

Дослідженнями в РЕМ показано, що після дії з I0~20÷25 кВт/см2, 

морфологія поверхні шарів In4Se3 трансформується в більш чітку 

пластинчасту структуру терас, які частково мають гексагональну геометрію 

(рис.2.11, б, в) і, як показують спектри, отримані електронно-зондовим 

мікроаналізом (рис. 2.11, а), за хімічним складом шари є моноблоками  

стехіометричного In4Se3 (“Cпектр 1”), хоча в локальних місцях присутні 

залишки розчину-розплаву, збагачені металом-розчинником Ві (“Cпектр 2”). 

Епітаксійні шари CdSb, отримані на початку дослідження методом 

класичної РФЕ з охолодженням системи, володіли хвилястою морфологією 

поверхні (рис. 2.10, в). Шари, одержані ізотермічним методом ЕРЕ з густиною 

струму 3–5А/см2 мали порівняно планарну морфологію (рис. 2.10, г), що більш 

придатна для виготовлення приладних структур, для яких необхідні рівномірні 

за товщиною епітаксійні шари. 
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а) 

  

 б)                                                                   в) 

Рис.2.11. Морфологія і склад  шарів In4Se3 після ЛО: а) рентгенівські спектри в 

точках 1,2 (на вставці); б) шар In4Se3 після ЛО з Е = 21 Дж/см2 ; в) шар In4Se3 

після ЛО з Е = 24 Дж/см2.  

Електронно-зондовим аналізом встановлено, що розподіл і 

співвідношення компонентів Сd i Sb в епітаксійному шарі (рис. 2.10, г),  

відповідають стехіометричному складу CdSb, включення інших фаз відсутні. 
 

2.4. Методика вимірювання фотоелектричних властивостей  епітаксійних 

гетероструктур на основі In4Se3, In4Te3 та CdSb  

      

За допомогою методик епітаксійного нарощування шарів, які докладно 

описані в п.2.1, були отримані гетероструктури In4Se3–In4(Se3)1-хTe3х, In4Se3–
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Ge, CdSb–CdxZn1-xSb, In4Se3–CdSb, які використовувалися для створення  

фоточутливих елементів ІЧ-діапазону.   Контроль характеристик і параметрів 

фоточутливості цих гетероструктур і елементів проводився згідно з 

методиками, рекомендованими  відповідними стандартами [144, 145,147]. 

Вимірювання відносних спектральних характеристик фоточутливості 

елементів проводили з використанням установки на основі універсального 

спектрального вимірювального комплекса типу КСВУ-6 ( рис. 2.12). 

 

Рис.2.12. Блок-схема установки для вимірювання відносної спектральної 

характеристики чутливості фотоприймачів: 1 – джерело ІЧ випромінювання; 2 

– механічний модулятор; 3 – універсальний спектральний комплекс типу 

КСВУ-6: 4 – діафрагма; 5 – контрольний або досліджуваний фотоприймач; 6 – 

селективний підсилювач; 7 - вольтметр; 8 - блок живлення джерела 

випромінювання; 9 - блок живлення модулятора; 10 - блок живлення 

контрольного або досліджуваного фотоприймача. 

 

Як джерело випромінювання використовувався глобар, що входить до 

складу ІЧ-спектрофотометра типу ИКС-29. Для досягнення заданої частоти 

роботи модулятора змінювали напругу живлення від стабілізованого блоку 

живлення типу Б5-45. Частоту роботи модулятора контролювали 

частотоміром типу Ч3-63.  

Монохроматор типу МДР-6, що входить у склад комплексу КСВУ-6, з 

комплектом дифракційних граток 600; 300; 150; 75; 37,5 штрих./мм, 

забезпечував діапазон вимірювання спектральних характеристик Δλ=0,2 – 25,0 

мкм.  
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Для узгодження вимірювального тракту з комплексом КСВУ-6, вихід 

селективного підсилювача У2-8 був з’єднаний з входом мілівольтметра В3-39, 

що перетворює напругу фотосигналу змінного струму в напругу постійного 

струму, яка далі подається на вхід вузла обробки результатів спектрального 

комплексу. Спектральна характеристика фоточутливості Sλд визначалася як 

відношення фотосигналів з контрольного фотоприймача Uλк та з 

досліджуваного гетероперехода Uλд  : 
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Відносна спектральна характеристика фоточутливості досліджуваного 

гетероперехода Sв.од.д визначалася за формулою: 
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де Sλд max - максимальне із значень Sλд. 

Відносна похибка вимірювань спектральної характеристики в максимумі 

чутливості для даної методики складала  ± 5 %. 

Важливими характеристиками фоточутливих елементів, виготовлених на 

основі отриманих епітаксійних гетероструктур, є інтегральна вольтова 

чутливість Su й виявна здатність D*.  При проведенні вимірювань цих 

характеристик використовувалася установка на основі джерела освітлення - 

абсолютно чорного тіла типу К54.410 (рис.2.13).                                                                          

Для роботи механічного модулятора-диска використовувався електродвигун 

типу Д-7 з максимальною швидкістю обертання 7000 об/хв., при цьому 

діапазон частот модулятора регулювався в межах 120-940 Гц. Підсилення 

напруги сигналів здійснювалося вузькосмуговим підсилювачем типу Ф-550, а 

вимірювання сигналів - селективним мікровольтметром В6-9. 

У випадку проведення вимірювань при температурах, близьких до 

азотних, зразки поміщували у відкачуваний кріостат, в якому  

перпендикулярно до джерела у нижній частині кріостату було розташовано 
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прозоре для ІЧ-хвиль вікно з CaF2, крізь яке випромінювання потрапляло на 

зразок. 

Величина інтегральної вольтової чутливості Su й виявної здатності D* 

для епітаксійних гетероструктур та фоточутливих елементів розраховувалися 

на основі формул [144, 145, 148]: 

1Ф
US c

u                                              (2.14) 

D*
1ФU
fAU

ш

c 
                                (2.15) 

де Ф1– діюче значення потоку випромінювання, Вт; 

A – площа фотоприймача, см2; 

f – ефективна шумова смуга пропускання вимірювального тракту, Гц; 

Uc – напруга фотосигналу, В;  

Uш – напруга шуму фотоприймача, В. 

  

Рис.2.13. Блок-схема установки для вимірювання виявної здатності 

фоточутливих гетероструктур: 1- регулятор температури АЧТ; 2 - джерело 

1 2 3 

4 

5 6 

7 8 

9 10 

11 12 

13 14 

15 

16 17 



70 

АЧТ; 3 - прецизійний потенциометр; 4- обмежуюча діафрагма; 5- модулятор; 

6- вимірювач частоти; 7- заслінка; 8 – мікроамперметр; 9 - фотоприймач; 10 – 

джерело напруги зміщення; 11 – калібровочний атенюатор; 12- узгоджуючий 

трансформатор; 13 – звуковий генератор; 14 – попередній підсилювач; 15 – 

селективний підсилювач; 16 – осцилограф; 17 – вимірюючий прилад. 

 

Рис. 2.14. Блок- схема установки для вимірювання напруги шуму:  

1 – фоточутливий елемент; 2 – контактний пристрій; 3 – попередній 

підсилювач; 4 – мікровольтметр середньоквадратичних значень; 5 – блок 

живлення фоточутливого елемента; 6 - блок живлення попереднього 

підсилювача; 7 – світлонепроникний екран. 

 

Оскільки параметр D* характеризує здатність фоточутливого елемента 

реєструвати найменші сигнали, які є контрастними по відношенню до 

шумових сигналів, проводили вимірювання напруги шуму Uш при 

затемненому фоточутливому елементі за методикою [144], з використанням 

мікровольтметра середньоквадратичних величин В3-57 (рис.2.14). 

Поріг чутливості в одиничній смузі частот 1пФ  розраховували за 

формулою [100,101]: 

еквI

ш
п fS

ІФ


1                                            (2.15) 

 де IS  - струмова чутливість ФП; еквf  - еквівалентна шумова смуга 

пропускання селективного попереднього підсилювача. 

Поріг чутливості пристрою у цілому розраховується за формулою [101]: 

fФФ пп  1                                             (2.16) 
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 де 1пФ  - поріг чутливості ФП в одиничній смузі частот; пФ  - поріг 

чутливості споживача ФП; f - смуга пропускання вимірювального тракту. 

Напругу шуму ФП ( шU ) визначали за співвідношенням [144,145]: 

ПП

шустшзаг
ш К

UU
U

22 
                                        (2.17) 

 де ППК  - коефіцієнт підсилення попереднього підсилювача; шустU  – 

напруга шумів установки, шзагU  – загальний шум. 

Значення струму шуму розраховували за формулою [101]: 

н

ш
ш R

UІ                                                      (2.18)     

 де нR  - опір резистора навантаження. 

Для визначення інерційності фоточутливих елементів як джерело 

освітлення використовувався світлодіод ИЛПН-202, живлення якого 

забезпечувалося генератором Г5-6А, при цьому на екрані осцилографа 

отримували криві зміни фотосигналу із часом. Криві наростання і спаду 

фотоелектричного фотосигналу фіксувалися осцилографом С1-68, за 

допомогою міток часу визначали час наростання фотосигналу (τн) і час 

спадання фотосигналу (τсп) на ділянках кривих, що відповідають 0,63 від 

максимального значення [144, 148]. Точність вимірів параметрів ФЧ за даними 

методиками складала 5-7%.  

Результати наукових досліджень, викладених у розділі ІІ, опубліковані 

автором дисертації в роботах [4, 5, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 23]. 
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Висновки до розділу ІІ 

 

1. Розроблено методику ЕРЕ із застосуванням графітового контейнера 

оригінальної конструкції для отримання гетероструктур CdSb – CdxZn1-xSb, 

In4Тe3 – In4Se3 та In4Se3 – Ge та визначені оптимальні технологічні режими 

епітаксійного нарощування шарів. Методом РEM визначено умови отримання 

планарної морфології шарів CdSb, відповідність їх складу стехіометричному, а 

також розподіл компонентів розчину-розплаву. 

2. Структурна досконалість кристалів-підкладок In4Se3, CdSb і нарощених 

епітаксійних шарів досліджена методами рентгенівської дифракційної 

топографії. Одержані монокристалічні шари In4Se3, CdSb. Показано, що 

легування домішкою Ge призводить до покращення досконалості як кристалу 

In4Se3, так і нарощеного епітаксійного шару In4Se3, а застосування кристалів-

підкладок CdSb, вирощених методом Чохральського, є оптимальним для 

гетероструктур та ІЧ-фільтрів. 

3. Дослідженнями в РЕМ показано, що після дії лазера з I0~20÷25 кВт/см2, 

морфологія поверхні шарів In4Se3 трансформується в чітку пластинчасту 

структуру терас, які частково мають гексагональну геометрію і, як показують 

дані електронно-зондового мікроаналізу, за хімічним складом шари є 

моноблоками  стехіометричного In4Se3, хоча в локальних місцях присутні 

залишки розчину-розплаву, збагачені металом-розчинником Ві. 

4. Селективним травленням епітаксійних шарів CdSb за допомогою 

травника складу: 2 частини НF, 3 частини НNО3, 1 частина - СН3СООН, 4 

частини Н2О і 0,1% розчин I + КI, виявлені дислокаційні ямки, при 

нарощуванні шарів на підкладки CdSb, вирізані в площині (001), густина 

дислокацій складала  Nd= 8,3∙104 см-2. 
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РОЗДІЛ 3 

СТРУКТУРНІ ТА ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  

ЕПІТАКСІЙНИХ ШАРІВ І ГЕТЕРОПЕРЕХОДІВ НА ОСНОВІ СПОЛУК 

In4Se3, In4Те3, CdSb  

 

3.1. Структура і властивості гомо- і гетеропереходів CdSb ‒ CdxZn1-xSb,    

отриманих методом електрорідинної епітаксії 

3.1.1. Морфологія і структура кристалів та епітаксійних шарів CdSb. 

 

 На структуру і властивості епітаксійного шару і гетероструктури в 

цілому значною мірою впливає досконалість кристалічної гратки підкладки 

[104, 123]. В якості підкладок застосовувалися монокристали CdSb, а також 

CdxZn1-xSb, одержані методом зонної плавки і методом Чохральського. 

Дослідження структурної досконалості цих кристалів проводилось за методом 

Берга – Баррета в CuKα – випромінюванні, як це описано в п.2.2.2. Вивчення 

топограм показало, що кристали, отримані методом зонної плавки, у багатьох 

випадках мають недосконалості у вигляді сходинок сколу, блоків, локальних 

ділянок неоднорідних механічних напруг та деформацій, про що свідчить в 

першу чергу викривлення ліній дублету Kα1 та Kα2, крім того такі кристали 

містять певну кількість включень іншої фази (рис. 2.7, а). Наявність механічно 

деформованих областей можна пояснити стискуванням кристалу під час 

охолодження боковими стінками контейнера-човника, в якому проводиться 

вирощування, внаслідок різних термічних коефіцієнтів лінійного розширення 

матеріалу човника (графіт) і вирощеного монокристалу CdSb [60, 61].  

У той же час методом Чохральського, з пропусканням крізь кристал в 

процесі вирощування електричного струму густиною 0,8-1,0 А/см2, були 

отримані досконалі кристали CdSb і CdxZn1-xSb [61], при дослідженні яких 

методом Берга – Баррета фіксувалися практично неспотворені паралельні 

дублетні лінії Kα1 та Kα2 (рис. 2.7, б, в). Тому для нарощування методом 

електрорідинної епітаксії шарів CdSb як підкладки були використані саме 
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вирощені методом Чохральського структурно досконалі монокристали CdSb 

та CdxZn1-xSb, орієнтовані у площині (100)  або (001). 

а)                                                                    б)   

Рис. 3.1. Топограми гетероструктури CdSb - CdxZn1-xSb. Дослідження за 

методом Берга – Баррета, відбивання (004) CuKα1,2: 

а) - топограма від кристалу-підкладки Cd0,75Zn0,25Sb; 

б) - топограма від нарощеного методом ЕРЕ епітаксійного шару CdSb.  

 

На рис. 3.1 а,б представлені топограми від кристалу твердого розчину 

Cd0,75Zn0,25Sb, вирощеного методом Чохральського, з якого виготовлялася 

підкладка для нарощування шарів CdSb, а також топограма епітаксійного 

шару CdSb, легованого домішкою Те у процесі ЕРЕ (п.2.1.2.). Прямі й 

паралельні лінії дублету CuKα1,2 (рис. 3.1, а)   свідчать про достатньо досконалу 

структуру кристала твердого розчину Cd0,75Zn0,25Sb. Деякі незначні ділянки 

нерівномірного контрасту на топограмі викликані слідами механічної 

обробки, можливо також пов’язані із деякою нерівномірністю розподілу 

атомів Cd i Zn у твердому розчині [61, 67]. Топограма шару CdSb:Te  

нарощеного ЕРЕ за методикою, яка викладена у п.2.1.1 та п. 2.1.2, при густині 

струму J=7 А/см2 показує, що епітаксійний шар є монокристалічним, але 

складається з розорієнтованих кристалічних блоків. Порівняно з підкладкою 

він кристалографічно менш досконалий, невідповідність граток на гетеромежі 

призводить до виникнення локальних механічних напруг, деформації та 

блочності структури (рис. 3.1, б).    

Отримані методом ЕРЕ шари CdSb досліджувалися в растровому 

електронному  мікроскопі  РЕМ-100У  при прискорюючій напрузі 30 кВ, як 

описано в п. 2.3. В технології класичної РФЕ, яка здійснюється в 

неізотермічних умовах при повільному охолодженні розчину-розплаву, 

однією з проблем є отримання шарів з планарною морфологією. Типовою для 
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РФЕ є нерівна морфологія епітаксійних шарів, хвилястість або східчастість 

поверхні внаслідок розорієнтації підкладки, а також морфологічної 

неоднорідності фронту кристалізації [104, 133]. Епітаксійні шари CdSb, 

отримані нами методом класичної РФЕ з охолодженням системи, за 

методикою п.2.1.2, володіли саме такою східчастою поверхнею (рис. 2.10, в). 

При застосуванні для нарощування шарів CdSb ізотермічного методу ЕРЕ з 

оптимальною густиною струму J=4-8 А/см2 була отримана більш рівна 

морфологія поверхні (рис.2.10, г), яка є кращою, оскільки для виготовлення 

приладних структур необхідні рівномірні за товщиною епітаксійні шари.   

Планарна морфологія поверхні шарів  CdSb, яка ближче до оптимальної, була 

отримана на точно орієнтованих в площині (001) за допомогою метода Лауе  

   а )                  б)     

Рис. 3.2. Морфологія поверхні епітаксійних шарів CdSb (дослідження в РЕМ):  

а) планарний шар, отриманий методом ЕРЕ з густиною струму J= 5А/см2; б) 

східчастий шар, отриманий методом РФЕ, межа між підкладкою (1) і 

епітаксійним шаром (2).  

 

підкладках і при густині струму J=5-6 А/см2 (рис.3.2, а). На окремих ділянках 

планарних епітаксійних шарів були наявні мікрокраплі розчинника Ві, що 

утворювали замкнені контури, які імовірно відповідали петлям дислокацій у 

структурі підкладки. Це можна пояснити тим, що вздовж ліній дислокацій 

розташовані області порушеної структури, які сильніше взаємодіють із 

розчином-розплавом і утримують залишкові мікрокраплі, тоді як основна маса 

розплаву видаляється  в момент його декантації. Отримані методом ЕРЕ шари 

CdSb з планарною морфологією мають перевагу порівняно з шарами зі 
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східчастою морфологією, отриманими методом РФЕ (рис. 3.2). В останньому 

випадку східчастість поверхні особливо виражена по краях епітаксійного 

шару, де шар межує з підкладкою (Рис. 3.2, б). 

Картина лінійних дефектів у кристалах-підкладках CdSb, CdxZn1-xSb 

була отримана за методом Ланга (п.2.2.2.), при цьому виявлено окремі крайові 

дислокації, а також сітки дислокацій, частково зорієнтованих вздовж головних 

кристалографічних напрямків (рис. 2.8, в). Оскільки наявність дефектів у 

епітаксійному шарі значною мірою залежить від густини дефектів у підкладці, 

які успадковуються нарощуваним шаром, було проведено співставлення 

густини  дислокацій у підкладці та в епітаксійному шарі. Густина дислокацій в 

кристалах та епітаксійних шарах CdSb досліджувалася методом 

металографічного аналізу на металографічному мікроскопі ММР-2Р (рис. 3.3).

 Підкладки, виготовлені з орієнтованих в головних кристалографічних 

площинах монокристалів CdSb, а також Cd0,75Zn0,25Sb, протравлювалися в 

селективному травнику відповідно до п.2.2.3. Наявність дислокацій 

визначалася по характерних ямках травлення на епітаксійних шарах, форма 

яких була відповідною до форми ямок на кристалах (рис. 2.9).  Густина 

дислокацій Nd розраховувалася за формулою: SNN серd /. ,   

де S – площа поля зору;  Nсер. – середня кількість ямок травлення в полі зору. 

 

Рис. 3.3. Дислокаційні ямки травлення на поверхні епітаксійного шару CdSb.  

 

Густина дислокацій в кращих кристалах CdSb, вирощених методом 

Чохральського, була не високою, порядку Nd ≤ 1·103 см-2. В кристалах твердого 
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розчину Cd0,75Zn0,25Sb густина дислокацій виявлена більшою Nd~1·105 см-2. У 

випадку гетероструктури CdSb − Cd0,75Zn0,25Sb виміряна густина дислокацій в 

епітаксійному шарі дорівнювала N001=1,3∙106cм-2. В гомоепітаксійних шарах 

CdSb, нарощуваних на підкладках CdSb, орієнтованих  в головних 

кристалографічних напрямках, отримана густина дислокацій мала наступні 

значення: N001=8,3∙104cм-2; N010=1,1∙105 cм-2; N100=5,2∙105 cм-2. Лінійні 

дислокації, які розташовані перпендикулярно до площини поділу шар-

підкладка епітаксійної структури, можуть закорочувати р-n − перехід, тому 

доцільно приймати міри для зниження дефектності шару. Тому з метою 

релаксації системи дефектів в епітаксійних структурах, проводилася ЛО шарів 

CdSb  з густиною енергії лазерного випромінювання Е=12-14Дж/см2. Після ЛО 

гетероструктури CdSb − Cd0,75Zn0,25Sb по ямках травлення виявлено зниження 

густини дислокацій в епітаксійному шарі до величини N001=6,3∙105cм-2. В 

результаті застосування методу ЕРЕ отримані структурно і морфологічно 

досконаліші шари CdSb, відповідно й гомо- і гетероструктури CdSb − CdxZn1-

xSb, ніж отримані методом РФЕ в роботах [99,100].  
 

3.1.2. Дослідження хімічного складу епітаксійних шарів CdSb. 

 

 Дослідження хімічного складу шарів CdSb проводилося в растровому 

електронному мікроскопі РЕМ-100У методом локального 

рентгеноспектрального мікроаналізу  з використанням кристалів-аналізаторів 

LiF та РЕТ при струмі зонда (2-7)∙10-9 А. При цьому були використані еталони 

з чистих елементів Cd, Sb та Ві. Була встановлена ідентичність спектрів від 

монокристалу CdSb і від епітаксійного шару CdSb, отриманого методом ЕРЕ 

(рис. 3.4 а, б), кількісні співвідношення компонентів в епітаксійному шарі 

відповідали стехіометричному складу CdSb. Присутність в складі шарів 

компоненти Ві, який слугував розчинником в епітаксійному процесі, виявлено 

не було, що є перевагою методу  ЕРЕ, оскільки присутність преципітатів Ві в 
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середині шарів гетероструктури може закорочувати p-n-перехід і впливати на 

електричні властивості елементів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.4. Спектри, отримані електронно-зондовим рентгеноспектральним 

мікроаналізом: а) від поверхні підкладки з монокристалу  CdSb; б) від 

поверхні епітаксійного шару CdSb; в) сканування в рентгенівських променях 

Lα1Ві по площі в області включення фази розчину-розплаву. 

 

В той же час при дослідженні поверхні шарів CdSb в РЕМ методом 

сканування по площі в променях Lα1Ві  були виявлені залишки розчинника Ві у 

вигляді мікрокрапель, які утворилися в результаті відриву розчину-розплаву 

при декантації. Склад Ві підтверджується скупченням точок, що відповідають 

інтенсивності спектральної лінії Lα1Ві в локальній області включення (рис. 3.4, 

в). Цей результат співпадає з даними роботи [100], в якій виявлено у шарі 

CdSb включення розчину-розплаву  Ві при нарощуванні структур методом 

РФЕ. Видалення таких мікрокрапель - включень в нашому випадку 

проводилося хімічним травленням у травнику на основі HCl.   

  З метою релаксації внутрішніх напружень і дефектів в епітаксійних 

структурах, проводився лазерний відпал нарощених шарів CdSb товщиною   
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h=16-28 мкм при густині енергії ІЛВ Е=12-14Дж/см2 за допомогою 

мілісекундного лазера “Квант -12” (п. 2.1.4). 

  Дослідження хімічного складу епітаксійних шарів СdSb після лазерної 

обробки з густиною потужності 14 Дж/см2 проводилося методом електронно-

зондового рентгеноспектрального мікроаналізу в растровому електронному 

мікроскопі Zeiss Evo 50 при прискорюючій напрузі 20кВ. В результаті 

проведеного мікроаналізу отримано, що кількісні співвідношення компонентів 

в епітаксійному шарі (табл.3.1) відповідають стабільній сполуці СdSb (рис.3.5, 

точки 1,2,3), метастабільних сполук Cd3Sb2 або Cd4Sb3 із системи Сd−Sb не 

виявлено. В залишках розчину-розплаву присутній Ві, який є  металом-

розчинником в методі ЕРЕ (рис.3.5, точка 4). 

Рис.3.5. Поверхня епітаксійного шару CdSb в РЕМ після ЛО з густиною 

енергії Е=14Дж/см2. 

 

Табл.3.1. 

             Результати мікроаналіза складу епітаксійного шару СdSb. 

Спектр в  т. № Cd, ат % Sb, ат % Bi, ат % 
1 49.88 49.87 0.26 
2 50.03 48.99 0.98 
3 50.92 49.05 0.02 
4 20.37 2.08 77.55 
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 Також було проведено лінійне сканування в рентгенівських променях 

Lα1Cd, Lα1Sb, Lα1Bi перпендикулярно до границі між кристалітами епітаксійного 

шару  і  залишками розчину-розплаву (рис.3.6). Розподіл Сd i Sb  вздовж 

всього кристаліту епітаксійного шару відповідає складу CdSb, включення  

інших фаз відсутні. 

Рис. 3.6. Розподіл вздовж лінії сканування компонентів Cd, Sb, Bi в 

епітаксійному шарі CdSb. 
 

 Лінійним скануванням виявлено також, що в залишках розчину-

розплаву, які межують з кристалітами епітаксійного шару,  присутній  Ві та 

періодичні локальні включення Сd, але концентрація Sb є низькою (рис.3.6). 

Ці дані були також підтверджені кількісним мікроаналізом складу шарів CdSb 

(точка 4, табл. 3.1). Оскільки на поверхні шарів при проведенні декантації 

утримуються залишки розчину-розплаву малої товщини, їх склад фактично 

відповідає складу фронту кристалізації в момент завершення епітаксії. Тому 

розподіл підвищеного вмісту компоненти Сd у цих залишках можна пояснити 

особливостями процесу електроперенесення Сd та Sb до фронту кристалізації. 
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 Можна вважати, що в процесі ЕРЕ при густині струму 4-8 А/см2 

швидкість електроміграції атомів Сd в розплаві перевищує швидкість атомів 

Sb [131, 132], що приводить до їх накопичення у надстехіометричній 

концентрації біля фронту кристалізації. Але кристалізація збагачених Cd 

метастабільних сполук (Cd3Sb2 або Cd4Sb3) виявляється термодинамічно 

невигідною, тому кристалізується стабільна сполука CdSb (табл. 3.1), а біля 

межі поділу рідкої фази і твердого нарощеного шару виникають локальні 

області, збагачені компонентою Cd. Можна зробити висновок, що за даних 

технологічних умов ЕРЕ в цілому процес електроперенесення визначає 

кристалізацію шарів CdSb і переважає над дифузією і внеском ефекту Пельтьє, 

що дає можливість безінерційно керувати швидкістю кристалізації, змінюючи 

густину струму крізь розплав.  

 

3.1.3. Електрофізичні та фотоелектричні властивості епітаксійних шарів 

CdSb.  

 

Вивчення властивостей епітаксійних структур на CdSb показало, що 

вони володіють випрямними властивостями і є фоточутливими  в близькій ІЧ-

області спектра. Досліджувалися отримані методом ЕРЕ гомоструктури на 

нелегованих підкладках з р-CdSb і гетероструктури на підкладках з кристалів 

твердого розчину р-Cd0,75Zn0,25Sb. Концентрація носіїв у підкладках з р-CdSb 

дорівнювала р=9·1014 см-3, а для р-Cd0,75Zn0,25Sb відповідно р=1,2·1016 см-3 при 

температурі Т= 80К. Визначення концентрації носіїв у кристалах-підкладках 

проводилося з вимірювань температурних залежностей ефекту Холла на 

установці з електромагнітом, живлення якого здійснювалося за допомогою 

стабілізованого джерела С3-С та регулятора напруги РНО-250-10. 

Напруженість магнітного поля електромагніта – до 10 кЕ, виміри проводилися 

при напруженості 3кЕ, такі поля для кристалів CdSb, ZnSb є слабкими [69, 78].  
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μА 

Рис. 3.7. Вольтамперні характеристики гомоструктур ЕРЕ: 1 ‒ шар CdSb 

легований Te;  2 ‒ шар CdSb легований In,  (Т=77 К). 

 

Зразки фоточутливих елементів вирізали з підкладок, на яких був 

нарощений методом ЕРЕ епітаксійний шар CdSb товщиною 25-28 мкм, типові 

розміри елементів 2х3 мм. Пайка дротяних контактів, луджених в ZnCl2, до 

епітаксійних шарів n-типу CdSb (легованих Te або In) проводилася індієм, 

оскільки In є донорною домішкою в антимоніді кадмію і має низьку 

температуру плавлення. 

До підкладок р-Cd0,75Zn0,25Sb  або р-CdSb контакти підпаювали припоєм 

Sn-Pb, компоненти якого нейтральні в цих кристалах [60, 61]. Були виміряні 

вольт-амперні характеристики гомоструктур з легованими домішками n-типу 

In та Te епітаксійними шарами CdSb (рис.3.7), коефіцієнт випрямлення для 

них при 77 К складав (4-6)∙103 (при напрузі 0,7 В). Відомо, що фоточутливі 

елементи на основі CdSb [98, 100, 109, 135] функціонують при азотних 

температурах, які забезпечуються, наприклад, у приладах виявлення, 

спостереження й наведення для спецтехніки [147, 148]. Виміряні ВАХ 

гомопереходів, отриманих ЕРЕ, характеризуються кращими бар’єрними 
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властивостями, в тому числі більш високим  коефіцієнтом випрямлення, 

порівняно із структурами, створеними лазерною обробкою [109, 110, 113].  

 

Рис. 3.8. Вольт-амперні характеристики гетероструктури CdSb− Cd0,75Zn0,25Sb 

при Т=293 К: крива 1- до ЛО; крива 2 – після ЛО з Е=14 Дж/см2. 

 

Були виміряні ВАХ гетероструктур типу CdSb − Cd0,75Zn0,25Sb, в яких 

шар CdSb був легований Те в процесі ЕРЕ (п. 2.1.2).  При цьому отримано 

зменшення напруги відсічки на 0,1В після ЛО епітаксійного шару з густиною 

енергії ІЛВ Е=14 Дж/см2 (рис. 3.8, крива 1, крива 2).  Цей результат можна 

пояснити тим, що виміряне значення напруги відсічки складається з 

потенціального бар’єра на р-n−гетеропереході й послідовних бар’єрів між 

окремими кристалітами, блоками епітаксійного шару. В процесі ЛО з 

оптимальною густиною енергії відбувається зменшення кількості 

міжкристалітних бар’єрів внаслідок зростання величини кристалітів і блоків, й 

покращення структури шару в результаті релаксації системи точкових та 

інших дефектів [149,150]. Ці процеси призводять до зменшення напруги 

відсічки, що свідчить про позитивний вплив ЛО  на структуру і 

електрофізичні властивості гетеропереходів. 
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Було проведено дослідження характеристик і параметрів фоточутливості 

отриманих епітаксійних структур за методикою, яка докладно описана в п. 2.4. 

Відомо, що фоточутивість CdSb є невеликою при кімнатній температурі, тому 

для її збільшення необхідне охолодження елементів до азотних температур й 

легування відповідними домішками [135]. Для вивчення залежності 

фоточутливості від температури використовувався вакуумований азотний 

кріостат, з вікнами з CaF2, прозорими для ІЧ-випромінювання, який 

відкачувався форвакуумним насосом 3НВР-5Д. Температуру вимірювали 

диференційною термопарою мідь – константан за допомогою вольтметра Щ-

1516. Вимірювання ФЧ проводилися в фотовольтаїчному режимі генерації 

фото-е.р.с., при частоті модуляції випромінювання 240 Гц. Освітлювалися 

гетероструктури з боку нарощеного епітаксійного шару, контакти 

екранувалися від випромінювання. Як показали вимірювання, легування саме 

домішкою Те значно підсилює фоточутливість епітаксійних шарів CdSb, що 

відповідає даним роботи [135] для монокристалів. Відомо, що домішка Те 

покращує досконалість кристалічної гратки CdSb, сприяє зниженню густини 

дислокацій, підвищує крутизну спектральних кривих поглинання та 

прозорість кристалів CdSb [60, 135]. Найбільший сигнал фото-е.р.с. від 

отриманих методом ЕРЕ гетероструктур CdSb − Cd0,75Zn0,25Sb у випадку 

легування епітаксійного шару домішкою Те при Т=180 К значно перевищував 

сигнал фото-е.р.с. у випадку  легування шарів домішкою In (рис.3.9). Це 

можна пояснити поліпшенням структури епітаксійного шару CdSb внаслідок 

введення домішки Те, в результаті чого на гетеромежі шар-кристал 

зменшується вплив процесів рекомбінації. Додатково елементи 

оптимізувалися дією лазерного відпалу, що призвело до удосконалення 

структури шарів CdSb стехіометричного складу (рис.3.5; табл. 3.1). 

Проведення ЛО сприяло зниженню густини дефектів у шарах CdSb:Те 

внаслідок їх релаксації під дією високих температур в зоні лазерного впливу. 
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Рис. 3.9. Залежність фоточутливості епітаксійної гетероструктури CdSb − 

Cd0,75Zn0,25Sb  від температури: 1 – шар легований In; 2 – шар легований Te. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.10. Спектральна залежність фоточутливості епітаксійних структур:  

1 – гомоперехід, шар CdSb, легований In (T=93 К); 2 – гомоперехід, шар CdSb, 

легований Te (T=97 К); 3 – гетероперехід шар n-CdSb – p-Cd0,75Zn0,25Sb (T=115 

К).  
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 Дослідження спектральної фоточутливості при низьких температурах 

показало, що у випадку легування епітаксійного шару CdSb телуром крутизна 

характеристики є більшою, ніж у випадку легування індієм, як для 

гомопереходів, так і для гетероструктур (рис. 3.10). Спектральний розподіл 

фото-е.р.с. для гетероструктури n-CdSb – р-Cd0,75Zn0,25Sb має вигляд кривої з 

двома максимумами при 1,9 і 2,4 мкм, що є характерним для гетеропереходів і 

пояснюється процесами  фотогенерації носіїв в широкозонній та вузькозонній 

області (рис. 3.10, крива 3). Це зумовлює розширення спектральних 

характеристик гетеропереходів на основі CdхZn1-хSb порівняно з 

гомопереходами на CdSb.  

 Потрібно зауважити, що як більш вузькозонний матеріал в цьому 

гетеропереході виступає кристал Cd0,75Zn0,25Sb, оскільки залежність від складу 

х відхиляється від закону Вегарда і кристал твердого розчину має меншу 

ширину забороненої зони, ніж окремі компоненти CdSb та ZnSb [61]. 

Одержані епітаксійні p-n-переходи  на основі CdSb та Cd0,75Zn0,25Sb є 

фоточутливими в області довжин хвиль =1,0-3,0 мкм, причому при 

легуванні епітаксійних шарів домішкою Те досягаються кращі параметри 

фоточутливості. Для гетероструктури  CdSb – Cd0,75Zn0,25Sb за методикою, 

відповідною до стандартів для фотоприймачів [144 - 146], з використанням 

установки абсолютно чорного тіла К-54.410, визначені  основні параметри 

фоточутливості − виявна здатність Dm
* та інтегральна вольтова чутливість 

Sm
, які мають наступні значення: Sm

=5,7.103 В/Вт та Dm
*=3,4.109 

см.Гц1/2.Вт-1 при температурі Т=200К. Максимальна фоточутливість 

гетероструктур досягається при зниженні температури до Т=180 К (рис.3.9). 

 Отримані гетероструктури CdSb – Cd0,75Zn0,25Sb мають більш високі 

параметри при однаковій температурі, ніж аналогічні гетероструктури, 

отримані в роботі [100] методом РФЕ. Також у нашому випадку 

гетероструктури володіють більш досконалою мофологією і структурою, 

порівняно із одержаними в [98 - 100]. Можна зробити висновок, що за 
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допомогою методу електрорідинної епітаксії з використанням ростового 

контейнера оригінальної конструкції отримані гетероепітаксійні структури,  

які є перспективними для виготовлення на їх основі фоточутливих елементів 

ІЧ-техніки. 

 

3.2. Структура і властивості фоточутливих елементів на  основі плівкових 

гетеропереходів CdSb – In4Se3 та CdSb – In4Тe3 

 

 Останнім часом у зв’язку з потребами мікро - та нанотехнології активно 

вивчаються гетеропереходи із значною  невідповідністю кристалічних граток 

матеріалів підкладки та нарощеної епітаксійної  плівки . У таких структурах 

реалізуються специфічні механізми сполучення граток, наприклад 

псевдоморфізм, режим Фолмера-Вебера або Странського-Крастанова [151, 

152]. Технологія так званої ван-дер-ваальсівської епітаксіі дозволяє 

отримувати гетероструктури з великою відмінністю параметрів кристалічної 

гратки та на їх основі створювати нові ефективні прилади з використанням 

тонких плівок [3].  

 

3.2.1. Отримання методом іонно-плазмового ВЧ-напилення тонких плівок 

CdSb.    

  

  Для отримання плівкових гетеропереходів в якості підкладок 

застосовувалися монокристали In4Se3 та In4Тe3, які були вирощені методом 

Чохральського із застосуванням ефекту Пельтьє. Ріст кристалів проводився в 

кристалографічному напрямку [001]. Концентрація носіїв в підкладках з n-

In4Se3 складала 4.1015 см-3, електропровідність   = 4.10-2 ом-1.см-1. Кристали 

In4Te3 мали р-тип провідності при кімнатній температурі і концентрацію носіїв 

5−1016 см–3. 

 Підкладки товщиною 0,4 – 0,6 мм виготовлялися шляхом сколювання 

цих шаруватих кристалів по площині спайності (100).   Перевагою таких 
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пластин є висока інертність поверхні по відношенню до дії зовнішніх 

чинників, хімічних речовин, механічна стабільність, міцність. Згідно з [86, 88] 

такі підкладки добре підходять, наприклад, для сонячної енергетики та для 

формування на них наноструктурних елементів.  

Тонкі плівки антимоніду кадмію були отримані з використанням 

серійної установки УВР − 70 методом іонно-плазмового ВЧ-розпилення  

мішені з  монокристалу CdSb у вигляді пластини розміром 50   х 50  х  8 мм, 

розташованій на плоскому катоді з водяним охолодженням. Концентрація 

носіїв в нелегованому кристалі-мішені CdSb складала (2-7).1015 см-3 при 77 К.  

Тримач з підкладками розміщувався на відстані 35 мм від  поверхні мішені. 

Перед проведенням процесу робочій об`єм відкачувався до вакууму 10-4 Па. 

Після цього в камеру подавався аргон, тиск якого встановлювався в межах 3-5 

Па. До катоду підводився ВЧ-сигнал з частотою f=1,75 МГц. Параметри 

процесу розпилення, такі як температура підкладки, ВЧ-потужність, тиск у 

робочій камері, відстань від мішені до підкладки відіграють важливу роль у 

процесах структуроутворення плівок та визначають їх фізичні характеристики. 

Так, відомо, що кристалічна структура плівки стає більш досконалою при 

підвищенні температури підкладки [153]. Було використано два режими ВЧ-

напилення: режим І здійснювався при ВЧ-потужності 10 Вт, температурі 

підкладки 70º С, зі швидкістю осадження 1,9 Ȧ/c; режим ІІ характеризувався 

ВЧ-потужністю 25 Вт, температурою підкладки 150º С, швидкістю осадження 

4,1 Ȧ/c. 

 Структура отриманих в різних технологічних режимах плівок CdSb 

досліджувалася методами АСМ на установці  НТ-206, а також методом РЕМ і 

електронно-зондового рентгеноспектрального мікроаналіза на мікроскопі 

Zeiss EVO 50.  Електрофізичні властивості плівкових гетеропереходів CdSb ‒ 

In4Se3 та CdSb ‒ In4Тe3  були досліджені вимірюваннями ВАХ і спектральних 

характеристик фоточутливості за стандартними методиками (п. 2.4).  
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3.2.2. Структура тонких плівок CdSb на підкладках In4Se3 та In4Тe3. 

 

 Плівки CdSb, які напилювалися в режимі №1 при температурі підкладки 

Тп = 70˚С та з швидкістю осадження 1,9 
o
A /с, володіли дрібнокристалічною 

структурою.  Товщина цих плівок складала 0,7 - 0,9 мкм. Вимірювання 

товщини плівок проводилося методом багатопроменевої інтерферометрії з 

джерелом освітлення − натрієвою лампою з довжиною хвилі λ= 0,592 мкм. 

Наявність дрібних зерен в плівці, величиною 40 – 70 нм, була виявлена 

дослідженнями в AСM як на підкладках з In4Se3, так і на підкладках з In4Тe3 

(рис. 3.11 а, б).  

Рис.3.11 AСM-зображення поверхні плівки CdSb, нанесеної ВЧ-катодним 

розпиленням в режимі №1: а) на підкладку з монокристалу  In4Se3, б) на 

підкладку з монокристалу  In4Тe3.  

 

 Зміна експериментальних умов напилення суттєво впливала на форми 

росту плівок. Значного збільшення розмірів кристалітів плівки CdSb на 

підкладках In4Se3 до величини 400-600 нм було досягнуто в режимі ВЧ-

потужності порядку 25 Вт, який забезпечував температуру підкладки Тп = 

150˚С і  швидкість осадження 4,1 
o
A /с .  Як показують AСM-дослідження 

профілів плівок та їхніх 3D–зображень, на поверхні (100) кристалу In4Se3 

утворилася суцільна плівка CdSb (рис. 3.12 а,б). Структура поверхні плівки та 

а) б) 
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зображення її профілю характеризуються однорідними за розмірами і формою 

зерен областями, але присутні також локальні розорієнтовані ділянки зі 

значною дисперсією розмірів зерен. Ця різноманітність будови плівки 

визначається процесами взаємодії конденсованих часток,  зміною їх форми, 

структури, фазового стану в процесі росту [153, 154]. Дослідження в 

растровому електронному мікроскопі цих плівок CdSb показало, що 

характерною особливістю морфології є також утворення сферичних острівців 

з розмірами 0,3-0,6мкм, що можна пояснити неоднорідністю температурного 

поля при ВЧ-розпиленні в площині підкладки. Методом РЕМ зафіксована 

також складна будова кристалітів плівки (рис. 3.13).  Вони складаються з  

нанорозмірних (порядку 50-70нм ) зерен, які зрослися в процесі коалесценції 

на початкових етапах формування структури плівки. В літературі відмічається 

значний вплив відхилення від стехіометрії плівок CdSb на питомих опір, 

густину носіїв, та їх рухливість [3,9,10]. В наших дослідженнях результати 

електронно-зондового мікроаналізу підтверджують відповідність хімічного 

складу плівки стехіометричному CdSb (табл. 3.3). Таким чином методом ВЧ-

розпилення вдається подолати технологічні труднощі, які пов’язані з різко 

різним парціальним тиском пари компонентів Cd та Sb, і одержати 

стехіометричні крупнозернисті плівки CdSb [61, 106, 108]. Отримання таких 

крупнозернистих плівок є кращим для застосування в фотоелектричних 

елементах, оскільки зменшує загальну площу і вплив границь між 

кристалітами зерен. На границях зерен відбуваються процеси рекомбінації і 

втрати нерівноважних носіїв, що погіршує фоточутливі властивості плівок 

[154]. 
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Рис.3.12. AСM-зображення структури плівки CdSb, нанесеної ВЧ-катодним 

розпиленням в режимі №2 на підкладки з монокристалу In4Se3: 

а) структура зерен; б) профіль структури; та на кристал In4Тe3 в,г)  −  

зображення острівців CdSb.  

а)  

б) 

в) 

г) 
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Потенціальні бар’єри на міжкристалітних поверхнях розділу впливають на 

розсіювання носіїв та на процеси перенесення і кінетичні ефекти в плівках 

[152, 154, 155].  

  У випадку плівок, сконденсованих на підкладках з кристалів In4Тe3 в 

режимі №2 при Тп = 150˚С, був зафіксований ріст системи острівців CdSb за 

механізмом Странського-Крастанова (рис. 3.12, в).  Взаємодія між острівцями 

приводить до утворення на поверхні плівки кільцеподібних комірок з 

острівців. Острівці мають мікронні розміри й не є квантовими острівцями на 

досягнутому в нашому випадку етапі росту. Дослідження методом РEM-

мікроскопії цих плівок показало, що на підкладці In4Тe3 в режимі №2 в 

проміжках між острівцями утворилися зерна CdSb більш дрібні, ніж на 

підкладках In4Se3 (рис. 3.13).   

Для морфології плівок і в цьому випадку притаманна наявність 

сферичних острівців з розмірами 0,4-0,6 мкм, але базова структура плівки 

складається з кристалітів меншого розміру (в 2-3 рази). Можна зробити 

висновок, що умови для гетероепітаксії плівок CdSb значно відрізняються при 

конденсації на кристалах підкладок In4Se3, або In4Тe3. При цьому можна 

одержати морфологічно різні форми росту плівки, які можуть бути 

застосованими при створенні активних областей елементів різного 

призначення. 

Таблиця 3.2.  

Результати мікроаналізу складу плівки CdSb на підкладці In4Se3. 

Спектр в точці 
№ 

O,ваг.% Cd,ваг.% Sb,ваг.% ∑,ваг.% 

1  49.28 50.72 100.00 

2  45.43 54.57 100.00 

3 1.73 46.06 52.21 100.00 

4 1.45 46.36 52.19 100.00 
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Рис.3.13. РEM-зображення плівки CdSb, нанесеної ВЧ-катодним розпиленням 

на підкладку з монокристалу: а) In4Se3; б) In4Тe3. Режим 2. Збільшення х50000.  

 

 3.2.3. Властивості фоточутливих плівкових гетеропереходів In4Se3–CdSb 

та In4Тe3–CdSb. 

 

 Для вимірювання кінетичних ефектів на плівки CdSb спеціальної форми 

з прямокутними відростками напилювалися контактні площадки з Ag. 
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 Вимірювання температурної залежності електропровідності  

одержаних плівок  показало, що  ширина забороненої зони, визначена по 

нахилу кривих lg=f(103/T), складає 0,48-0,52 еВ. На властивості плівок 

впливають присутні поверхневі енергетичні стани та дефекти, які переважно є 

акцепторними. Крім того в нелегованому CdSb існують два акцепторних рівні 

з енергіями іонізації Eа1=0,0032 еВ і   мали р-тип провідності.  Це корелює з 

даними робіт[105 - 108], в яких встановлено, що навіть при  легуванні плівок 

CdSb домішками n-типу (Te, In, Ga) здійснити інверсію  р-типу провідності 

плівки не вдається. Тому з урахуванням р-типу провідності нанесеної плівки 

CdSb для створення анізотипного р-n-гетеропереходу в якості підкладок 

використовувалися монокристали In4Se3 n-типу. При напиленні CdSb на 

монокристали In4Тe3 одержуються ізотипні гетеропереходи, оскільки 

матеріалу In4Тe3 притаманний тільки р-тип провідності. 

Із вимірювань температурної залежності ефекту Холла в інтервалі 

температур 80-380К, при індукції магнітного поля В=3000 ерст. була 

визначена концентрація носіїв для плівок, отриманих в режимі 2. При цьому 

для плівок CdSb зі складом, близьким до стехіометричного і товщиною h=1,15 

мкм, встановлено р-тип провідності з концентрацією дірок р=3,5∙1017 см-3. 

Значення холівської рухливості для плівок складало значення  H=66 см2/Вс 

при Т=293К. Вимірювання ВАХ плівкових гетероструктур CdSb - In4Se3 

показало, що прямі вітки характеристик описуються експоненційною 

залежністю і апроксимація прямолінійних ділянок дає точку відсічки 0,65 В, 

яка відповідає ширині забороненої зони базового кристалу In4Se3 (рис.3.14). У 

відповідності до визначеного коефіцієнта ідеальності, який дорівнює γ=1,9 

переважає генераційно-рекомбінаційний механізм струмоперенесення в 

гетеропереході CdSb - In4Se3. 
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Рис.3.14.  Вольт-амперні характеристики плівкових гетеропереходів при 

Т=77К: а) крива 1 ‒гетероструктура CdSb - In4Тe3; б) крива 2 ‒ 

гетероструктура CdSb -In4Se3. 

 

По спектральних залежностях фоточутливості  гетеропереходу CdSb - 

In4Se3 встановлено діапазон фоточутливості =1-2,8мкм (рис.3.15, крива1.). 

На кривих спостерігається два максимуми при =1,6 мкм, а також  =2,3мкм. 

Наявність цих максимумів фоточутливості відповідає фотогенерації носіїв у 

широкозонному (In4Se3) і вузькозонному (CdSb) матеріалах гетеропереходу. 

Для гетеропереходу CdSb-In4Тe3 зафіксовано наявність одного максимума 

фоточутливості при =2,45 мкм (рис.3.15, крива 2.). Це пояснюється 

близькістю ширини забороненої зони обох матеріалів гетеропереходу, в 

результаті чого утворюється більш вузька смуга фоточутливості. Таким 

чином, на основі  виготовлених плівкових гетеропереходів CdSb - In4Se3 

(In4Тe3) можуть бути створені фоточутливі елементи для близької ІЧ-області із 

заданим селективним положенням максимумів фоточутливості.   
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Рис.3.15.  Спектральні характеристики фоточутливості плівкових 

гетеропереходів: а) крива 1 ‒ структура CdSb - In4Se3; б) крива 2 ‒ структура 

CdSb - In4Тe3. 

  

Отримані нові гетеропереходи CdSb - In4Se3 (In4Тe3) проявляють високу 

фоточутливість у спектральному діапазоні =1-2,8 мкм, який є актуальним 

для створення елементів ІЧ-сенсорів, пристроїв охоронної сигналізації, 

телекомунікаційного зв’язку. 

   

3.3.  Лазерна корекція структури і спектральних характеристик 

гетеропереходів In4Se3 - Ge 

 

Як було показано в п.1.4, поверхня кристалів In4Se3, In4(Se3)1-xТе3х при 

сколюванні в площині спайності (100) відрізняється високою стабільністю, 

хімічною інертністю [87]. При легуванні цих шаруватих кристалів домішки 

мають тенденцію за рахунок інтеркаляції виводитися з шарів з ковалентним 

зв’язком у міжплощинні проміжки, які є природними стокамі домішок [56]. 

Внаслідок подібного процесу самоочищення властивості кристалів In4Se3 
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значною мірою залежать від конкретного типу впровадженої домішки. 

Наприклад, встановлено покращення структури й оптичної прозорості в 

області пропускання при легуванні кристалів In4Se3 домішками р-типу − Ge 

або Sn [28]. Враховуючі вказані особливості поведінки домішки Ge в In4Se3 

[28], перспективним є гетероперехід з епітаксійного шару In4Se3, 

сформованого на підкладці з кристала Ge. Така комбинація материалів в 

гетеропереході повинна сприяти зменшенню концентрації поверхневих станів 

на границі  розділу й центрів рекомбінації в області просторового заряду. 

Відповідно такий гетероперехід має володіти кращими електрофізичними 

властивостями і більш широкою спектральною областю фоточутливості 

порівняно з гомопереходами на In4Se3, розробленими в [44]. Крім того, 

відмінність кристалографічних и дилатометричних параметрів решіток 

матеріалів підкладки і епітаксійного шару може бути використана як один з 

додаткових факторів для підвищення ефективності методу лазерної корекції 

електричних та фотоелектричних характеристик гетеропереходів In4Se3 – Ge 

[44, 117]. 

Для дослідження особливостей поведінки домішки Ge в підкладках або 

епітаксійних шарах з In4Se3, методом Чохральського були отримані нелеговані  

та легировані Ge кристали In4Se3. Структурну досконалість отриманих 

кристалів і шарів досліджували за допомогою РEM і AСM мікроскопії, а 

також рентгенівськими, оптичними та електрофізичними методами.  

Отримання епітаксійних структур проводилося методом рідинної 

епітаксії, відповідно до методики, яка викладена у п. 2.1.3. Для створення 

гетеропереходів епітаксійні шари In4Se3 n-типу провідності нарощувалися 

методом ЕРЕ при густині струму j=5А/см2 в атмосфері Н2 з розчину в розплаві 

In-Bi на підкладки з p-Ge марки ГДГ (ρ=40 ом∙см). Для  отримання 

гомопереходів як підкладки використовувалися леговані 0,1 - 0,2 мас % Ge 

кристали р-In4Se3. Товщина епітаксійних шарів дорівнювала 16–34 мкм. Для 

лазерної корекції  оптичних та електрофізичних параметрів гетероструктур 

In4Se3–Ge використовували ІЛВ лазера “Квант-12” в области интенсивностей 
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излучения I0~18÷35 кВт/см2 (п. 2.1.4). Поряд з гетероструктурою In4Se3–Ge 

досліджувалися гетероструктури типу p-In4(Se3)1-х(Te3)х–n-In4Se3 та 

гомоструктури p-In4Se3–n-In4Se3, отримані методом ЕРЕ. Для таких 

епітаксійних структур найбільш оптимальними значеннями густини 

потужності ІЛВ встановлено I02535 кВт/см2,  при кількості імпульсів N = 

10–15 з частотою  = 1Гц.  

    Для кристалів In4Se3, внаслідок різкої анізотропії їх шаруватої структури, 

характерна наявність систем протяжних циліндричних дефектів, орієнтованих 

в напрямку [001]  [37, 38]. Зародження і формування подібної анізотропної 

дефектної надструктури пояснюється утворенням кластерів точкових дефектів 

та виделеннням In на них і в міжшарових областях. Наявність далекого 

порядку в розташуванні кластерів дефектів при значних концентрациях може 

суттєво впливати на електронні властивості кристалів.            В той же час 

відомо з публікацій [37, 53], що впровадження домішок Sn, Ge у кристали 

In4Se3, покращує їх структуру й веде до зменшення густини протяжних 

дефектів, але важливо встановити, як цей ефект проявляється при створенні 

гетероструктур.   Тому спочатку нами вивчався вплив домішки Ge на 

зменшення густини протяжних дефектів в кристалах In4Se3, причому цей 

вплив має також проявлятися на гетеромежі In4Se3–Ge в гетероструктурах.    

При дослідженні методом Берга-Баррета (п.2.2.1) монокристалів In4Se3, 

легованих в процесі вирощування 0,1 - 0,2 мас % Ge, виявлено, що  таке 

легування приводить до зменшення в них приблизно на порядок густини 

протяжних структурних дефектів. На топограмах нелегованих кристалів 

In4Se3, спостерігаються протяжні дефектні області, вытягнуті вздовж напрямку 

[001] (рис.2.6, а). В кристалах, вырощених з домішкою Ge, наявність таких 

дефектних областей суттєво менша (рис.2.6, б). Легованим домішкою Ge 

кристалам In4Se3 відповідав також більш високий коефіциєнт оптичного 

пропускання до значень Tmax>50% (при товщині кристала 0,2 мм) й низька 

концентрація носіїв заряду р=(1–2)·1014 см-3, у порівнянні з нелегованими 

кристалами In4Se3 – n=3·1015 см-3.  Це свідчить про удосконалення структури й 
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покращення електрофізичних властивостей кристалів In4Se3 при легуванні їх 

домішкою Ge. Подібний ефект удосконалення структури спостерігався і для 

епітаксійного шару In4Se3 в області гетеромежі  у випадку нарощування на 

підкладку з Ge, оскільки при температурі епітаксії атоми Ge дифундують в 

перехідну область гетероструктури. Оптимізація структури і властивостей 

епітаксійних шарів In4Se3 проводилася за допомогою  імпульсної лазерної 

обробки. 

  Морфологія епітаксійного шару In4Se3 безпосередньо після 

нарощування, до ЛО, мала типовий для технології рідиннофазної епітаксії 

східчастий характер (рис.3.16, а).  Така морфологія обумовлена      

розориентацією підкладки та невідповідністю параметрів гратки епітаксійного 

шару In4Se3 і підкладки  Ge у випадку гетероепітаксії. Східчасті нерівності 

розподілені по поверхні з високою густиною. Після дії лазерного опромінення 

оптимальної інтенсивності  I0~20÷25 кВт/см2 морфологія поверхні 

трансформується в більш чітку пластинчасту структуру террас, які частково 

мають гексагональну геометрією (рис.3.16, б). Цей процес твердофазних 

трансформацій структури і складу, як показують дані електроннозондового 

мікроанализу (рис.3.16,б; табл. 3.3.), супроводжується утворенням 

гексагональних терас, які є моноблоками  стехіометричного In4Se3 (табл. 3.3, 

точки 3,4). В локальних областях на поверхні присутні також фази In и Bi 

(табл. 3.3, точка 5), які відповідають складу розчину-розплаву, використаному 

для проведення процесу ЕРЕ. В епітаксійному шарі In4Se3 також виявлено 

утворення широкозонних фаз системи In−Se (табл. 3.3, точки 1, 2, 6) − це  фази 

InSe та In2Se3 (α, , γ-фази) з шириною забороненої зони в інтервалі Еg = 1,29 – 

1,81 еВ. Утворення широкозонних фаз приводить до зсуву спектральних ФЧ-

характеристик в короткохвильову область, тобто здійснюється лазерна 

корекція фоточутливості гетероперехода In4Se3–Ge. 
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Рис.3.16. Морфологія поверхні епітаксійного шару In4Se3: а) РЕМ-зображення 

до ЛО;   б) РЕМ-зображення після ЛО;   в) АСМ-зображення після ЛО в 

області стику між блоками; г) АСМ-зображення поверхні пластинчастого 

блока після ЛО; д) область гетерограниці між шаром In4Se3 (2) і підкладкою з 

Ge (1); е) АСМ-зображення епітаксійного шару In4Тe3 після ЛО в області 

стику між блоками. 
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Таблиця 3.3. 

 Результати мікроанализу складу епітаксійного шару In4Se3 після ЛО 

Спектр 
№ 

O 
ат.% 

Se 
ат.% 

In 
ат.% 

Bi 
ат.% 

Склад 

1 3.64 47.55 48.80 0.00 InSe 
2 0.00 49.54 50.46 0.00 InSe 

3 12.03 36.59 50.82 0.56 In4Se3 

4 1.39 44.39 53.67 0.56 In4Se3 

5 0.00 0.30 50.75 48.95 InBi 

6 0.00 58,42 41.58 0.00 In2Se3 

        Впровадження в епітаксійний шар домішки Ge внаслідок дифузії із 

германієвої підкладки сприяє покращенню структури шару In4Se3, як це 

показано вище при рентгеноструктурному дослідженні легованих Ge 

кристалів In4Se3 (рис.2.6, б).  При дослідженні епітаксійних шарів методом 

AСM було встановлено утворення після лазерної обробки в проміжках між 

моноблоками In4Se3 наноструктурованих областей інших фаз из системы In - 

Se (рис.3.16, в).     

Такими фазами можуть бути In2Se3 (α, β, γ-фази), InSe та In5Se6, вміст 

яких має впливати на спектральну фоточутливість епітаксійного элемента. В 

межах малої площадки сканування в AСM (1х1мкм2), на якій  розподіл енергії 

лазерного випромінювання практично є однорідним, утворюються достатньо 

впорядковані регулярні наноструктуровані ділянки епітаксійного шару 

(рис.3.16, г). Механізмом, який стимулює подібні фазові перетворення, є дія 

термопружних напружень у твердій фазі епітаксійного шару [117]. 

 Дослідження поперечних сколів гетеропереходів In4Se3–Ge, після 

лазерної обробки в режимі I0~25 кВт/см2, також показало покращення 

однорідності перехідної області та утворення більш різкої гетерограниці 

(рис.3.16, д). 
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 Як виявлено з РЕМ-зображення, на якому візуалізована область 

гетеромежі, товщина перехідної області між шаром In4Se3 і підкладкою Ge 

після ЛО менша за 0,5 мкм, у ній відсутні лінії та петлі дислокацій, дефекти 

упаковки, включення, тобто впровадження домішки Ge внаслідок диффузії із 

підкладки стимулює зменшення  густини дефектів в області гетерограниці. 

Механізм даного процесу підсилюється явищем інтеркаляції домішок в 

міжплощинні проміжки шаруватого кристала [27, 28]. У сукупності такі зміни 

структурно-фазового стану перехідної області [152] сприяють зменшенню 

густини поверхневих станів на гетерограниці, що оптимізує фоточутливі 

властивості гетеропереходу, оскільки зменшується вплив рекомбінації на цих 

станах. Зворотна гілка ВАХ гетероструктури In4Se3-Ge після обробки при 

оптимальних режимах ІЛВ характеризується значним зменшенням струму при 

кімнатній температурі (рис.3.17, крива 2), що сприяє ефективному 

підвищенню відношення сигнал/шум при детектуванні випромінювання та 

створенні неохолоджуваних фотодетекторів. При цьому пряму гілку ІV-

характеристики після лазерної обробки гетероструктури, можна 

апроксимувати декількома близькими до лінійних ділянками. Величини 

напруг відсічки для характерних ділянок при апроксимації їх до нульового 

струму приймають значення U0 = (1,24; 2,05; 3,87) ± 0,02 В, і відрізняються від 

значення U0 = 0,65 ± 0,02 В для даних структур до ІЛВ (рис.3.17, крива 1). 

Дані результати добре узгоджуються з характерними значеннями величини 

забороненої зони Eg для можливих сполук системи індій-селен: In2Se3 (α-фаза 

Eg =1,356еВ, β-фаза  Eg =1,308 еВ γ- фаза Eg =1,812еВ), InSe (ромбоедрична Eg 

=1,29еВ) [32-34]. 

У той же час, ВАХ структури In4Se3-Ge до ІЛВ (рис.3.17, крива 1) в 

напівлогарифмічному масштабі lnI = f (U) апроксимується двома лінійними 

ділянками в області прямих зміщень Uf <0,62 ± 0,02 В і 0,62 ± 0,02 В <Uf <0,81 

± 0,02 В з різницею тангенсу кута нахилу в 2 рази. Це характерно для 

механізмів генераційно - рекомбінаційного і надбар'єрного струму  крізь  

гетероструктурі. 
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Рис. 3.17. ВАХ гетероструктури In4Se3-Ge до (крива 1) і після (крива 2) ЛО 

(Т=293 К).  

 

Таким чином, можна припустити, що до ІЛО гетеропереходи In4Se3-Ge є 

більш однорідними за фазовим складом епітаксійного шару, але структурно 

менш досконалі. Основними механізмами струмопереносу в них є 

надбар'єрний струм і струм генерації - рекомбінації за участю глибоких рівнів 

в області просторового заряду гетеропереходу. Після ІЛО при оптимальних 

режимах дані гетеропереходи є ділянками контактів підкладки Ge з різними за 

фазовим складом, але більш планарними і структурованими ділянками 

епітаксійного шару InхSeу і оксидів компонентів гетероструктури. Відзначимо, 

що оптимальними режимами ІЛВ в даному випадку є такі інтенсивності 

лазерного випромінювання, які активізують процеси міжфазної взаємодії на 

гетерограниці у твердій фазі. Тобто, починаючи з деяких критичніх значень 

густини ІЛВ активізуються процеси перетворень одного типу, при інших 

критичніх значеннях густини ІЛВ здійснюються інші перетворення [117]. 
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Рис. 3.18. ВАХ гетеропереходу In4Se3-Ge при температурі 80 К. 

 

 Вимірювання ВАХ гетеропереходу In4Se3-Ge при зниженні температури 

до 80 К показало, що коефіцієнт випрямлення значно зростає, а зворотна гілка 

ВАХ наближається до вісі U(мВ) для випадку більш товстого (h=35 мкм) 

епітаксійного шару (рис.3.18, крива 2), порівняно з шаром, товщиною 20 мкм 

(рис.3.18, крива 1). 

Поліпшення структури шару In4Se3 при введенні в нього домішки Ge сприяє 

зростанню ефективності фотоперетворення при використанні ефекту "вікна", 

що призводить до фотогенерації носіїв у всій області просторового заряду 

різкого гетероперехода In4Se3-Ge, зменшує вплив рекомбінації на поверхневих 

станах. Помітне зростання фоточутливості в короткохвильовій області було 

отримано для гетероструктур In4Se3-Ge після лазерної обробки оптимальними 

дозами випромінювання I0 ~ 25 ÷ 27 кВт / см2 (рис.3.19, а, крива 1). Зміщення 

після ЛО спектральної характеристики в область коротких довжин хвиль 

свідчить про утворення широкозонних фаз  в епішарі In4Se3, це можуть бути 

фази InSe або In2Se3 (α, , γ-фази) з шириною забороненої зони в інтервалі Еg = 

1,29 – 1,81 еВ, що відповідає даним табл. 3.3. 
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                               а)                                   б) 

Рис. 3.19. Спектральна залежність фоточутливості гетеропереходу In4Se3-Ge  

а) 1- після ЛО з інтенсивністю I0 = 27 кВт / см2 ; 2- до ЛО; б) Залежність 

фоточутливості  епітаксійної структури  n-In4Se3 − p-In4Se3 від температури Т: 

    (крива 1)  - до лазерної oбробки;    (крива 2)  -  після лазерної oбробки;  

 

При цьому спостерігається локальний пік фоточутливості в області λ = 

0,8 мкм і загальне підвищення фоточутливості створених гетероструктур 

In4Se3-Ge в області λ = 0,75-1,6 мкм. Таким чином, спектральний діапазон 

фоточутливості гетеропереходу In4Se3-Ge становить Δλ = 0,8 -2,1 мкм 

(рис.3.19, а, крива 1). За методиками, які описані в п. 2.4 і відповідають 

стандартам до фотоприймачів [145], вимірювалися ФЧ-параметри – виявна 

здатність і вольтова чутливість отриманих епітаксійних структур. Для 

гетеропереходу In4Se3–Ge у фотовольтаїчному режимі при кімнатній 

температурі була отримана виявна здатність D*m
=1,8.109 см.Гц1/2.Вт-1 

(рис.3.20,а; крива1). При охолодженні до Т=240К отримана в 

фотовольтаїчному режимі вольт-ваттна чутливість становила Sm
=1,7.104В/Вт, 

а виявна здатність D*m
=4,8.1010 см.Гц1/2.Вт-1 (рис.2.20, а; крива 3).  

Необхідно відзначити, що отриманий гетероперехід In4Se3 - Ge зі 

структурою, поліпшеною лазерною обробкою, є фоточутливим для основних 
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довжин хвиль λ = 0,85; 1,310; 1,55 мкм, що використовуються в сучасних 

телекомунікаційних системах передачі інформації. 

Були виміряні також спектральні залежності фоточутливості 

гомопереходів, які отримані нарощуванням епітаксійних шарів n- In4Se3 на 

підкладку р-In4Se3, леговану домішкою Ge (рис. 3.19, б; рис. 3.20,б). 

Короткохвильова частина кривої спектральних характеристик таких 

гомопереходов має різко спадаючі ділянки до λ = 1,2мкм. Це пояснюється 

впливом процесів рекомбінації на поверхневих станах в області металургійної 

межі розділу гетеропереходу. 

 

                         а)       б) 

Рис. 3.20 а) Спектральна залежність виявної здатності D* гетероепітаксійної 

структури In4Se3-Ge: (криві 1, 2)  - до ЛО, 1-Т=300К, 2-Т=240К; (крива 3)  - 

після ЛО, Т=240К; б) Спектральна залежність фоточутливості 

гомоепітаксійної структури n-In4Se3-р-In4Se3: (крива  1) - до ЛО; (крива 2)- 

після ЛО із I0 =18-20 кВт / см2. 

 

Зміщення після ЛО спектральної характеристики в область більших довжин 

хвиль (рис. 3.20, б) свідчить про утворення вузькозонної фази  в епішарі In4Se, 

це має бути фаза In5Se6 з шириною забороненої зони Еg = 0,31еВ [29]. 
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                                   а)                     б) 

Рис.3.21  а) Залежність часу наростання Тн і часу спаду Тсп для 

гетероструктури In4Se3- Ge від температури, криві 1,2 – до ЛО, криві 3,4 – 

після ЛО; б) Спектральний розподіл фото-е.р.с. гетероперехода на твердому 

розчині In4(Se3 )1-х (Тe3 ) х: (крива 1) х = 0,7; (крива 2) х = 0,75; (крива 3) х = 0,8. 

 

 Для визначення інерційності фоточутливих елементів вимірювали  

температурні залежності кривих часу наростання (τн) і часу спаду (τн) 

фотоелектричного сигналу згідно методиці п.2.4. Виявлено зниження часу 

наростання  і спаду до значень ~ 2,5мкс після ЛО гетероструктури In4Se3- Ge 

(рис.3.21,а; криві 1,2; криві 3,4), що можна також пояснити утворенням більш 

досконалої гетеромежі в зоні лазерного впливу (рис.3.16, д).   Спектральний 

розподіл фото-е.р.с. гетеропереходів з шаром In4Se3, нарощеним на кристалах 

твердого розчину In4(Se3 )1-х (Тe3 ) х різного складу  (х = 0,7; х = 0,75; х = 0,8) 

показал зсув довгохвильового краю ФЧ в область 2,6 мкм при зростанні 

значення х (рис.3.21, б). Також виявлено, що після оптимальної лазерної 

обробки з інтенсивністю I0~20-26 кВт/см2 гомоепітаксійних структур n-In4Se3–

p-In4Se3 їх сигнал фотовідгуку зростає у 2-2,5 рази в інтервалі температур 225-

240К (рис.3.19, б, крива 1, крива 2).   

 Комплексні дослідження фотоелектричних та електрофізичних 

характеристик створених гомо – і  гетеропереходів показують, що методом 
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лазерної корекції можна ефективно оптимізувати їх спектральні 

характеристики. Результати наукових досліджень, викладених у розділі ІІІ, 

опубліковані автором дисертації в [4, 5, 8, 10, 14, 15,20, 24, 25]. 

Висновки до розділу 3 

1. Вперше методом ВЧ-катодного розпилення одержані нові фоточутливі   

плівкові гетеропереходи  CdSb – In4Se3 та CdSb – In4Te3. На основі досліджень 

методом АСМ  встановлено, що розміри кристалітів у плівці CdSb мають 

величину 400 - 600 нм, а на підкладках з In4Te3 відбувається ріст плівок за 

механізмом типу Странського - Крастанова з утворенням регулярних систем 

острівців CdSb. Визначено діапазон фоточутливості для гетероструктури  

плівка CdSb – кристал In4Se3, який складає Δ = 1 – 2,7 мкм, та для 

гетероструктури  плівка CdSb – кристал In4Тe3 відповідно Δ = 1,5 – 2,5 мкм. 

2. Вперше на гетероструктурах шар In4Se3 – Ge після лазерної обробки з 

оптимальною інтенсивністю I~25-26 кВт/см2 методами АСМ та 

електроннозондового мікроаналізу встановлено появу наноструктурованих 

областей широкозонних фаз селенідів індію InSe, In2Se3 в епітаксійному шарі. 

На основі модифікації структурно-фазового стану шарів In4Se3 показана 

ефективність лазерної корекції характеристик фоточутливості гетероструктур 

In4Se3 – Ge в діапазоні Δ  = 0,8– 2,4 мкм. 

3. Для гетеропереходу In4Se3 – Ge у фотовольтаїчному режимі при кімнатній 

температурі отримана виявна здатність D*m
=1,8.109 см.Гц1/2.Вт-1. При зниженні 

температури до Т=240К у фотовольтаїчному режимі отримана вольт-ваттна 

чутливість Sm
=1,7.104 В/Вт, а виявна здатність D*m

=4,8.1010 см.Гц1/2.Вт-1.  

4. Значення часу наростання H і часу спаду сп сигналу фоточутливості 

для гетеропереходів In4Se3 – Ge  складають величину (2,5 – 3)∙10-6 с, що 

свідчить про малу інерційність елементів  у широкому інтервалі температур 

270–150К.   Показано, що після оптимальної лазерної обробки з інтенсивністю 

I0~20-26 кВт/см2 гомоепітаксійних структур n-In4Se3–p-In4Se3 їх сигнал 

фотовідгуку зростає у 2-2,5 рази в інтервалі температур 225-240К.  
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РОЗДІЛ  4 
 

РОЗРОБКА, ОТРИМАННЯ І ОПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ 

ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНИХ  ВІДРІЗАЮЧИХ ФІЛЬТРІВ  НА  БАЗІ 

МОНОКРИСТАЛІВ In4(Se3)1-хTe3х ТА CdSb 

 

4.1. Моделювання та оптимізація конструкції інтерференційних 

тонкоплівкових фільтрів на In4Se3,  In4(Se3)1-хTe3х та CdSb 

 

 У випадку необхідності конструювання відрізаючих інтерференційних  

фільтрів з положенням λгр в далекій ІЧ-області (λгр>6 мкм) значно зростають 

технологічні труднощі, які пов’язані зі збільшенням оптичної товщини плівок 

та кількості шарів у плівковому мультишарі. Ефективність конструкції фільтра 

визначається числом і оптичною товщиною плівок, величинами показників 

заломлення, а також такими факторами як поглинання в шарах, помилки в 

товщинах шарів,  вплив кута падіння випромінювання [159, 160].  

Ефективним вирішенням проблеми динамічної корекції товщини плівок є 

створення уніфікованого технологічного комплексу на основі 

реконфігуровних комп’ютерних засобів з розширенням його функціональності 

як для моделювання, так і для задач управління технологічним процесом. 

Загальний підхід до розробки подібного комплексу був запропонований нами 

в [9, 26].  Для створення базової програми управління технологічним 

процесом виготовлення фільтрів був використаний відомий матричний метод 

еквівалентних шарів [159, 161]. При розгляді розповсюдження через 

однорідний, симетричний непоглинаючий мультишар плоскої 

електромагнітної хвилі використовують матрицю мультишару, яку можна 

представити як добуток матриць окремих складових шарів [156,157, 159]: 

 

)()()( bbaa zQzzMzQ                                                      (4.1) 
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Де za і zb  - координати, які характеризують протяжність мультишару 

вздовж осі z від точки za до точки zb, E(z) і H(z) – напруженість електричного і 

магнітного полів відповідно до цих точок. 

Для знаходження елементів матриці мультишару треба знайти розв’язок 

диференційних рівнянь [156,157]: 
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Початковими умовами для рівнянь є наступні: 1)(11 azM ,  0)(12 azM , 

0)(21 azM , 1)(22 azM                                                  (4.5) 

 Для обчислення матриці мультишару, який складається з j однорідних 

плівок, з низьким та високим показниками заломлення, знаходять добуток 

матриць Mj окремих плівок[159, 163]:  M = M1M2M3…Mj 
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 Для часткового випадку, коли М11=М22 в матриці мультишару 











2221

1211

MiM
iMM

M  вираз (4.6) може бути записаним через еквівалентну товщину  

2211 arccosarccos MMГЕ                                          (4.7) 
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 при чому виконується співвідношення ЕГMMMM 2
22112112 sin1  . 
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Коефіцієнти відбивання й пропускання для плоскої електромагнітної хвилі, 

яка проходить крізь мультишар  в напрямку z визначається формулами [157]: 

 22211211
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(4.9) 

1
22211211( )2  MniMMninMnnt SSMMM                              (4.10) 

З цих співвідношень випливає формула для коефіцієнтів вібивання й 

пропускання R i T [157, 159]:  
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Задача синтезу плівкового покриття фільтру означає знаходження 

конструкції багатошарового покриття, яка забезпечує досягнення заданої 

оптичної характеристики покриття. Розв’язок задачі синтезу можливий 

аналітично тільки при спеціальних обмеженнях, які накладаються на 

багатошарову структуру. В загальному випадку для знаходження розв’язку 

задачі синтезу покриття використовують наближені методи оптимізації 

характеристик покриття з застосуванням певного числового критерію якості. 

 Завдання синтезу формулюється у вигляді задачі мінімізації деякої 

нелінійної функції, що містить велику кількість допустимих параметрів 

багатошарової системи. Практично при розробці фільтрів як параметри 

оптимізації можуть розглядалися тільки товщини інтерференційних шарів 

(показники заломлення і порядок чергування шарів вважаються заданими). 

Застосування спеціальних алгоритмів дозволяє автоматизувати числові методи 

оптимізації покриттів фільтрів. Дані методи базуються  на мінімізації 

відповідної цільової функції [152, 161]. 

У роботі була використана спеціальна програма, з допомогою якої 

здійснюється оптимізація оптичної товщини  невеликої кількості шарів 

багатошарового інтерференційного покриття з метою досягнення заданого 

спектру пропускання фільтру. Як цільова функція вибиралася  функція 

вигляду:                 
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 Тут mddd ,..,, 21  – товщини шарів, що оптимізуються, а i (i=1,…,N) – 

набір довжин хвиль з інтервалу, в якому задана оптимальна спектральна крива 

вихідної конструкції T0(), до якої в процесі оптимізації повинна "прагнути" 

розрахована спектральна характеристика. Цільова функція (4.12) визначає 

ступінь відхилення спектральної характеристики інтерференційної системи 

T() від оптимальної T0(). Мінімізація цільової функції (4.12) здійснювалася 

симплекс-методом Нелдера–Міда [161]. 

Здійснювався пошук оптимальної товщини шарів інтерференційних 

відрізаючих фільтрів. Загальні технологічні рекомендації з вибору товщини 

шарів полягають в тому, що інтерференційне покриття має містити 

максимальну кількість шарів однакової товщини, а також не має бути шарів 

занадто малої та занадто великої товщини. Рекомендується при оптимізації 

змінювати товщину кількох перших та останніх шарів, вводячи при цьому 

обмеження на мінімальне (не менше 50 нм) і максимальне (не більше 2000 нм) 

значення товщини [156-158].  

Конструювання складних покриттів досягається при комбінуванні 

методів аналізу та синтезу [156]. Тому спочатку визначалася початкова 

конструкція фільтру, що представляє собою чвертьхвильові шари, утворені 

матеріалами плівок з низькими nН і високими nВ показниками заломлення, що 

чергуються.   

В процесі оптимізації змінювалися товщини чотирьох шарів конструкції: 

першого та останнього шарів кожного пакету. Результати розрахунку 

пропускання фільтру з оптимальною товщиною шарів представлено на рис. 

4.1 (крива 1). Отримані в процесі оптимізації  фільтру товщини шарів наведені 

в табл. 4.1.  Інтегральне пропускання фільтру в результаті оптимізації значно 

покращується і становить 93%, мінімуми пропускання згладжуються і є 

більшими за 90%, дещо покращується й крутизна спектральної 

характеристики фільтру.  Отже оптимізація товщини всього лише чотирьох 
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шарів фільтру дозволяє отримати відрізаючий фільтр з покращеною 

спектральною характеристикою.   

Для порівняння представлено пропускання без оптимізації (рис. 4.1, 

крива 2). Як інтегральне так і максимальне пропускання покращується. Крива 

є більш плавною і для інтервалу довжин хвиль 4,0 – 5,5 мкм практично 

ідеальною. Використовуючи аналогічну процедуру, були сконструйовані 

відрізаючі фільтри з границею відрізання λгр=3,1 мкм і λгр=3,5 мкм. 

Спектральні характеристики представлені на рис. 4.2, а конструкції фільтрів 

(оптичні товщини та показники заломлення шарів) наведені в табл. 4.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.1. Спектральні характеристики пропускання інтерференційного 14 -

шарового фільтру, утвореного плівками SiO, Ge та ZnS на підкладці з In4Te3:  

1 – конструкція з оптимізованою товщиною шарів, 2 – розрахунок без 

оптимізації. 

 

 Таким чином, при розрахунку достатньо змінювати лише початкові і 

кінцеві шари кожної з підсистем мультишару, залишаючи основні групи шарів 

рівнотовщинними.  Також в процесі розрахунків інтерференційних  

покриттів нами враховувалося, що показник заломлення підкладки nП (для 

In4Se3 nП=3,2; для In4Тe3 nП=3,8 [159] )  має бути проміжним між значеннями 

nВ та nН мультишару,  перший від підкладки шар вибирається з низьким 

показником заломлення, якщо  (nП/nН)>(nВ/nП), а ширина основної смуги 
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придушення фонового випромінювання визначається виразом: Δτ=400/π 

{arcsin (nВ-nН)/(nВ+ nН)} [159, 161].  

Рис. 4.2. Розраховані спектральні характеристики пропускання 14-шарових 

фільтрів, утворених плівками SiO, Ge та ZnS на підкладці з In4Te3: 1) λгр=3,1 

мкм; 2)  λгр=3,5 мкм; 3) λгр=4,0 мкм.  

Таблиця 4.1  

Розраховані та оптимізовані конструкції відрізаючих фільтрів  

Номер 

шару 

Показник 

заломлення 

Оптичні товщини шарів, мкм 

1 2 3 

1 2,2 0,309 0,668 0,750 

2 4,0 0,610 0,660 0,760 

3 1,85 0,610 0,660 0,760 

4 4,0 0,610 0,660 0,760 

5 1,85 0,610 0,660 0,760 

6 4,0 0,610 0,660 0,760 

7 1,85 0,610 0,660 0,760 

8 4,0 0,610 0,660 0,760 

9 1,85 0,610 0,660 0,760 

10 4,0 0,610 0,660 0,760 

11 1,85 0,610 0,660 0,760 

12 4,0 0,467 0,721 0,612 

13 1,85 0,737 0,755 0,962 

14 4,0 0,188 0,326 0,276 

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5
0
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При розробці нових відрізаючих фільтрів на підкладках з кристалів 

твердого розчину In4(Se3)1-хTe3х як матеріали для інтерференційних  

тонкоплівкових покриттів були використані наступні плівкоутворюючі 

матеріали: Ge − SiО, а також телур (показник заломлення 4,5)  та фторид 

стронцію SrF2 (показник заломлення 1,35). Остання комбінація матеріалів Te–

SrF2 порівняно мало використовується для виготовлення фільтрів, хоча вони 

мають велику різницю показників заломлення (3,15), що дає можливість 

конструювати широкий фоновий діапазон високовідбиваючих дзеркал, 

необхідний для зміщення λгр в далекохвильову область. При цьому кількість 

плівок в підсистемах фільтра підбиралися такими, щоби забезпечити 

перекриття області фундаментального поглинання кристалів-підкладок з 

фоновим діапазоном інтерференційного мультишару з Te–SrF2. До початку 

даної роботи інтерференційних фільтрів на кристалах In4(Se3)1-хTe3х не було 

створено.  

Подібні конструкції фільтрів на підкладках з твердих розчинів  

шаруватих напівпровідників А3В6 раніше не досліджувалися. Для ІЧ-фільтрів з 

різним положенням короткохвильової межі відрізання λгр=2,5; 3,4; 3,8; 4,2; 8,3 

мкм були отримані наступні параметри спектральних характеристик: крутизна 

границі відрізання k≥0,92, середнє пропускання Тсер≥75%, максимальне 

пропускання Тmax≥85%.  

Нижче наводяться спектральні характеристики й відповідні таблиці 

розрахованих за описаною вище методикою конструкцій нових фільтрів з 

плівок Ge–SiO на підкладках з In4Se3 й фільтрів з плівок Ge–SiO, або Te–SrF2 

на підкладках твердих розчинів складу In4(Se3)0,94(Te3)0,06 та In4(Se3)0,12(Te3)0,88 , 

а також на підкладці CdSb, на якій був сформований фільтр з двома 

оптичними каналами. 
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Таблиця 4.2.   

Розраховані конструкції фільтрів з плівок Ge-SiO на підкладках з кристалів  
In4(Se3)0,94(Te3)0,06  та In4(Se3)0,12(Te3)0,88. 

 

ФІЛЬТР №1;  30 ШАРІВ; λгр = 4 мкм 

 

ФІЛЬТР №2; 18 ШАРІВ; 
λгр = 2,5 мкм 
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1 4,0 775 Ge 19 4,0 565 Ge 1 4,0 600 Ge 

2 1,85 775 SiO 20 1,85 565 SiO 2 1,85 505 SiO 

3 4,0 775 Ge 21 4,0 565 Ge 3 4,0 505 Ge 

4 1,85 775 SiO 22 1,85 565 SiO 4 1,85 505 SiO 

5 4,0 775 Ge 23 4,0 565 Ge 5 4,0 505 Ge 

6 1,85 775 SiO 24 1,85 565 SiO 6 1,85 505 SiO 

7 4,0 775 Ge 25 4,0 565 Ge 7 4,0 505 Ge 

8 1,85 775 SiO 26 1,85 565 SiO 8 1,85 505 SiO 

9 4,0 775 Ge 27 4,0 565 Ge 9 4,0 505 Ge 

10 1,85 775 SiO 28 1,85 565 SiO 10 1,85 340 SiO 

11 4,0 775 Ge 29 4,0 565 Ge 11 4,0 340 Ge 

12 1,85 775 SiO 30 1,85 565 SiO 12 1,85 340 SiO 

13 4,0 775 Ge     13 4,0 340 Ge 

14 1,85 775 SiO     14 1,85 340 SiO 

15 4,0 775 Ge     15 4,0 340 Ge 

16 1,85 565 SiO     16 1,85 340 SiO 

17 4,0 565 Ge     17 4,0 340 Ge 

18 1,85 565 SiO     18 1,85 325 SiO 
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Рис.4.3. Розрахована спектральна характеристика пропускання фільтра з 
плівок Ge-SiO на підкладці з In4(Se3)0,94(Te3)0,06  (фільтр № 2, табл. 4.2) . 

Рис.4.4. Розрахована спектральна характеристика пропускання фільтра з 
плівок Ge-SiO на підкладці з In4(Se3)0,12(Te3)0,88 (фільтр № 1, табл. 4.2) . 
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Таблиця 4.3. 

Розраховані конструкції фільтрів з плівок Te-SrF2 на підкладках з кристалів 

СdSb та In4(Se3)0,12(Te3)0,88 

 ФІЛЬТР №1;  20 ШАРІВ; λгр = 6,5 мкм ФІЛЬТР №2;  14  ШАРІВ; λгр = 4,3 мкм 

№ 

шару 
n 

Товщина,  

нм 

Матеріали 

шарів 

№ 

шару 
n 

Товщина, 

 нм 

Матеріали 

шарів 

1 2.2 1000 ZnS 1 4,5 330 Te 

2 1,35 1075 SrF2 2 1,35 690 SrF2 

3 4,5 1075 Te 3 4,5 690 Te 

4 1,35 1075 SrF2 4 1,35 690 SrF2 

5 4,5 1075 Te 5 4,5 690 Te 

6 1,35 1075 SrF2 6 1,35 690 SrF2 

7 4,5 1075 Te 7 4,5 720 Te 

8 1,35 1075 SrF2 8 1,35 720 SrF2 

9 4,5 1075 Te 9 4,5 720 Te 

10 1,35 1075 SrF2 10 1,35 720 SrF2 

11 4,5 750 Te 11 4,5 720 Te 

12 1,35 750 SrF2 12 1,35 720 SrF2 

13 4.5 750 Te 13 4.5 720 Te 

14 1,35 750 SrF2 14 1,35 250 SrF2 

15 4.5 750 Te     

16 1,35 750 SrF2     

17 4.5 750 Te     

18 1,35 750 SrF2     

19 4.5 900 Te     

20 2.2 800 ZnS     
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Рис.4.5. Розрахована спектральна характеристика пропускання фільтра з 
плівок Te-SrF2 на підкладці з In4(Se3)0,12(Te3)0,88  (фільтр № 1, табл. 4.3). 

Рис.4.6. Розрахована спектральна характеристика пропускання фільтра з 
плівок  Te-SrF2 на підкладці з CdSb (фільтр № 2, табл. 4.3). 
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Таблиця 4.4 

Розраховані конструкції плівкових систем двоканального фільтра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФІЛЬТР №1;  24 ШАРИ;  λгр = 8,3 мкм ФІЛЬТР №2;  24  ШАРИ ; λгр = 4,1 мкм 

№ 
 n Товщина,  

нм 
Матеріали 

шарів 

№ 
 n Товщина, 

нм  
Матеріали 

шарів 

1 2.2 1200 ZnS 1 2.2 700 ZnS 

2 1,35 1300 SrF2 2 1,35 650 SrF2 

3 4,5 1300  Te 3 4,5 650 Te 

4 1,35 1300 SrF2 4 1,35 650 SrF2 

5 4,5 1300 Te 5 4,5 650 Te 

6 1,35 1300 SrF2 6 1,35 650 SrF2 

7 4,5 1300 Te 7 4,5 650 Te 

8 1,35 1300 SrF2 8 1,35 650 SrF2 

9 4,5 1300 Te 9 4,5 650 Te 

10 1,35 1300 SrF2 10 1,35 650 SrF2 

11 4,5 1300 Te 11 4,5 650 Te 

12 1,35 600 SrF2 12 1,35 500 SrF2 

13 4.5 600 Te 13 4.5 500 Te 

14 1,35 600 SrF2 14 1,35 500 SrF2 

15 4.5 600 Te 15 4.5 500 Te 

16 1,35 600 SrF2 16 1,35 500 SrF2 

17 4.5 600 Te 17 4.5 500 Te 

18 1,35 600 SrF2 18 1,35 500 SrF2 

19 4.5 600 Te 19 4.5 500 Te 

20 1,35 600 SrF2 20 1,35 500 SrF2 

21 4,5 600 Те 21 4,5 500 Те 

22 1.35 600 SrF2 22 1.35 500 SrF2 

23 4,5 600 Те 23 4,5 500 Те 

24 2.2 1600 ZnS 24 2.2 300 ZnS 
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 Теоретично розраховані характеристики фільтрів  (табл. 4.2 - табл. 4.4), 

(рис. 4.4 – рис.4.8) містять побічні смуги пропускання  в короткохвильовій 

області, біля 2-х мкм. Блокування цих смуг обумовлено власним поглинанням 

у підкладці, на яку нанесена відповідна плівкова система, таким чином ІЧ-

фільтр в цілому не пропускає побічні смуги інтерференційного фільтра 

внаслідок дії абсорбційної складової, тобто відповідної підкладки. 

В конструкціях фільтрів (табл. 4.4), які утворюють світлові зони фільтра з 

двома оптичними каналами, застосовані плівки ZnS, які оптимізують 

інтерференційну систему. Наявність плівок ZnS збільшує величину 

пропускання фільтра в робочій області, а також ці плівки захищають від 

вологи плівки Те, які є менш стійкими по відношенню до дії зовнішніх 

факторів. Розраховані конструкції фільтрів (табл. 4.2 - табл. 4.4) використані в 

наступних п. 4.2 − п.4.5 для напилювання на підкладки вказаних кристалів. 

 

 

 

Рис.4.7. Теоретичні та експериментальні характеристики пропускання 

фільтра з двома оптичними каналами на підкладці з CdSb. 
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4.2. Технологічний процес напилювання, структура і механічна 

стабільність розроблених інтерференційних фільтрів 
 

 Нанесенням на поверхню кристалів In4Se3 та In4Te3, а також їх твердих 

розчинів In4(Se3)1-хTe3х тонкоплівкових просвітлюючих та багатошарових 

фільтруючих покриттів, теоретично розрахованих відповідно п. 4.1, були 

виготовлені відрізаючі фільтри з різним положенням λгр. Контрастність 

фільтрів та крутизна межі відрізання значною мірою визначаються різницею 

показників заломлення шарів з високим nВ і низьким nН показниками 

заломлення [159]. Як плівкоутворюючі речовини було обрано відому 

комбінацію Ge-SiO (відповідно nВ=4,0 та nН=1,85; Δn=nВ-nН=2,15), а також 

матеріали Te-SrF2 (nВ=4,5 та nН=1,35; Δn= nВ-nН=3,15), які значно менше 

використовуються. Для фільтру, який можна виготовити з шарів Te-SrF2, 

забезпечується бажана велика різниця показників заломлення плівок, але в 

літературі мало інформації про використання цих матеріалів для формування 

відрізаючих фільтрів і відсутні дані про їх узгодженість з підкладками  In4Se3 

та In4Te3.  

Для виготовлення інтерференційних фільтрів було використано  

плівкоутворюючі матеріали наступних типів: Ge “оптический” ГПО; моноокис 

кремнію SiO “X4, тип Б”; ZnS “оптический”; SrF2 “оптический” ТУ 6-09-4832-

80; телур марки Т-сЧ. Напилювання одиничних лабораторних зразків 

розрахованих для підкладок In4Se3 та In4Te3 плівкових систем відрізаючих 

фільтрів проводилося у вакуумній установці ВУП-5 з використанням 

лазерного контролю товщини. У подальшому для виготовлення серій 

складних фільтрів напилювання інтерференційних плівкових систем 

проводилося на серійних установках 01НЕ-7-008 та Leybold-Heraues A700Q 

методом термічного та електронно-променевого випаровування у вакуумі 

Р=1∙10-6 мм.рт.ст., при потужності електронної гармати до 6 кВт. Контроль 

товщини плівок у процесі напилювання здійснювався фотометричним 

методом на фіксованій довжині хвилі.  Підкладки з шаруватих кристалів 
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In4Se3 та  In4(Se3)1-хTe3х (х=0,06; х=0,88) одержували у вигляді свіжих сколів у 

площині спайності (100), підкладки з CdSb, ZnSb шліфувалися, проводилося 

хіміко-механічне полірування та іонне очищення в атмосфері аргону. 

Екпериментально були вперше виготовлені нові фільтри з плівок Ge – SiO на 

підкладках твердих розчинів In4(Se3)0,94(Te3)0,06 та In4(Se3)0,12(Te3)0,88 з λгр=2,5; 

3,4; 3,8мкм, з наступними параметрами характеристик: крутизна границі 

відрізання k=0,92 – 0,96, середнє пропускання в робочому діапазоні Тсер≥75%, 

максимальне пропускання Тmax≥85%. 

 На початку розробки лабораторні зразки нових фільтрів були отримані 

напилюванням в установці ВУП-5. Вакуум в робочому об’ємі ВУП-5 складав 

значення Р=(12)∙10-6 тор. Кількість екстремумів в процесі фотометричного 

контролю, який визначає товщину плівки, розраховувалася за формулою: 

4/n kd  , де nd – теоретично визначена оптична товщина плівки; k – 

зареєстрована кількість екстремумів;  – довжина хвилі лазера (лазер ЛГ-126, 

1=0,63 мкм, 2=1,15 мкм, 3=3,39 мкм). 

Як підкладки для фільтрів були використані монокристали In4Se3 та 

In4Te3, вирощені методом Чохральського із застосуванням ефекту Пельт’є, з 

яких були сколоті по площині спайності пластини товщиною 0,6-0,8 мм. 

Напилювання плівок-складових фільтрів проводилося методом 

термічного випаровування у вакуумі. Для випаровування германію 

використовувався випарник з графітової тканини ТМП-4, для випаровування 

моноокису кремнію SiO застосовувався випарник ефузійного типу з Та, який 

запобігає розлітанню частинок SiO внаслідок високого тиску парів при 

сублімації. Телур випаровували з конічного фарфорового тигля, нагрітого 

спіраллю з вольфраму, фторид стронцію SrF2 випаровувався з вольфрамових 

човників. Випарники відділялися захисними екранами і відкидними 

кришками, щоб виключити забруднення вихідних матеріалів потоками з 

різних випарників.  

 Були досліджені в РЕМ поперечні зрізи фільтрів на підкладках з In4Se3, 

при цьому встановлена відповідність товщини шарів розрахованим, їхня 
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планарність, міжшарова адгезія в системі (рис.4.8, а). В той же час такі 

дефекти, як оптичні проколи і мікророзриви в плівках з матеріалів Ge-SiO 

спостерігалися на поперечних зрізах фільтрів при малих температурах 

підкладки (Тп<363 К) та за відсутності процесу іонного травлення її поверхні 

(рис.4.8 а). Основними причининами деградації плівкових покриттів фільтрів є 

механічні напруги, пори у плівках, абсорбція води поверхнею плівок. Для 

покращення чистоти і мікрогеометрії підкладок за допомогою іонізатору з 

кільцевим анодом проводили іонне травлення підкладок на протязі 5 хв при 

напрузі 1,2 кВ і струмі тліючого розряду 3035 мА в атмосфері аргону. 

 Також підвищенням температури підкладки до Тп=443 К та швидкості 

напилення була досягнута досить досконала структура плівок з Ge, як другого, 

окрім Те, використаного в фільтрах матеріалу з високим показником 

заломлення nВ. Плівки Ge, отримані при температурі підкладки Тп=443 К і 

швидкості напилення 30Å/с, утворювали щільну полікристалічну структуру зі 

збільшеними зернами (рис.4.8, б). Додатково відпалом готових фільтрів зразу 

після напилення при температурі 473 К протягом 1,5 год та процесом 

повільного охолодження до кімнатної температури вдалося позбутися 

дефектів і розривів у плівках внаслідок зниження та взаємної компенсації 

напружень  в багатошаровому покритті. 
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           а)      б) 

Рис.4.8. Електронномікроскопічні зображення плівок – складових фільтрів на 

підкладці In4Se3: а) поперечний зріз фільтра (1 – підкладка, 2 – багатошарове 

плівкове покриття, 3 – дефекти-мікророзриви у плівковій системі, 4 – повітря); 

б) морфологія поверхні плівки Ge, напиленої при Тп=443 К. 

 

На рис.4.9. наведено спектральні характеристики пропускання 14-

шарового фільтра на основі плівок Ge-SiO, нанесених на пластину з In4Se3. З 

оберненого боку підкладка просвітлювалася тришаровим просвітлюючим 

покриттям SiO-Ge-SiO. Така конструкція інтерференційно-абсорбційного 

фільтру забезпечує придушення випромінювання в області фона в порівняно 

неширокому діапазоні, відповідно до значення різниці nВ–nН для цих 

матеріалів. Як можна бачити з рис. 4.9. (крива 1), фільтри, одержані при 

низьких температурах підкладки та за відсутності іонного травлення, які 

містили дефекти (рис.4.9, а), мали глибокі провали в спектральній 

характеристиці до 50-60% пропускання.  В той же час для фільтрів, одержаних 

за вищевказаною вдосконаленою технологію, спектральні характеристики 

мали середнє пропускання в робочій області на рівні >80% (рис. 4.9, крива 2). 

Такі значення коефіцієнта пропускання відповідають вимогам до 

промисловопридатних інтерференційно-абсорбційних фільтрів.   
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Рис.4.9. Спектральні характеристики коефіцієнта пропускання фільтрів 

фільтрів з плівок Ge-SiO на підкладках з In4Se3: крива 1 при Тп=363К; крива 2 

при Тп=423 К. 

 

 Для отримання фільтрів з більш довгохвильовою межею відрізання було 

використано підкладки з  In4Te3. Цей матеріал має ширину забороненої зони 

0,48 еВ, що відповідає положенню краю власного поглинання на 2,5 мкм. 

Оскільки діапазон придушення фона в неробочій області фільтра визначається 

поглинанням в підкладці і в шарах, а також діапазоном високовідбиваючих 

дзеркал інтерференційної системи, який суттєво зростає для плівок з великою 

різницею показників заломлення Δn=nВ-nН, були створені фільтри на основі 

плівок Te-SrF2 (Δn= nВ-nН=3,15). Це дозволило отримати відрізаючі фільтри з 

межею відрізання λгр=4,0 мкм та λгр=6,5 мкм в більш довгохвильовій області 

(рис. 4.10, крива 3), порівняно з фільтрами на плівках Ge-SiO. Дослідження 

температурних залежностей спектральних характеристик фільтрів показало, 

що при охолодженні до 84 К має місце зміщення λгр на 3-4% в довгохвильову 

область, а також деяке зниження середнього пропускання в робочій області 

(рис. 4.10, криві 1, 2), даний графік є типовим для розроблених фільтрів. 
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Рис.4.10. Спектральні характеристики коефіцієнта пропускання фільтрів з 

плівок Te-SrF2 на підкладках In4Тe3: криві 1, 3 при Тп=300 К; крива 2 при Тп=84 

К. 

 

Це явище можна пояснити зростанням показника поглинання плівок Те 

при охолодженні, а також термічним стискуванням всіх плівок при низьких 

температурах, що викликає відмінність оптичних товщин та показника nВ від 

тих значень, які фігурували при теоретичному моделюванні спектральних 

кривих фільтрів. Треба відмітити, що величина зміщення при охолодженні 

спектральних кривих не перевищує значень, які висуваються відповідними 

стандартами до інтерференційно-абсорбційних фільтрів (до 10%). 

Нанесенням інтерференційних систем плівок Ge-SiO на підкладки з In4Se3 

та плівок Te-SrF2 на підкладки з In4Тe3, одержані ІЧ-фільтри з різним 

положенням короткохвильової межі відрізання λгр=2,5; 4,1; 6,5 мкм. Значного 

просування величини λгр в довгохвильову область вдалося досягнути 

конструюванням багатошарового покриття саме на основі плівок Te-SrF2. 

Плівкове інтерференційне покриття з цих матеріалів здатне забезпечити 

широкий інтервал високовідбиваючих дзеркал в області придушення фонового 

випромінювання. Подібні конструкції фільтрів на підкладках з твердих 
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розчинів шаруватих напівпровідників АІІІВV раніше не досліджувалися. 

Розроблені ІЧ-фільтри мають переваги порівняно з відомими із літератури [28, 

56, 85,164] оскільки  конструкції наших фільтрів складаються з плівок двох 

матеріалів, а не трьох, як в [85], що технологічно простіше й дешевше, а також 

на відміну від фільтрів у роботах [28, 64, 85], в нашому випадку λгр 

виготовлених фільтрів може бути зміщеною в далеку ІЧ-область λ>6мкм за 

рахунок застосованих плівкових матеріалів Te-SrF2 з високою різницею 

показників заломлення. 

На основі досягнутих величин основних параметрів розроблених 

інтерференційно-абсорбційних фільтрів можна зробити висновок, що вони 

відповідають вимогам відповідних стандартів до серійних виробів й 

перспективні для використання у промислових ІЧ-приладах.  

 

4.3. Розробка інтерференційних світлофільтрів на базових кристалах 

In4(Se3)1-х Te3х та CdSb, Cd1-xZnxSb 

 

Оскільки в літературі є обмежена кількість робіт з питань розробки 

інтерференційних фільтрів на базі кристалів In4Se3 та CdSb, була поставлена 

задача створення на цих кристалах ІЧ-світлофільтрів для різних робочих 

діапазонів, що вимагає нанесення оптимально сконструйованих 

тонкоплівкових систем з різних матеріалів.  

Зміна положення λгр для оптичних елементів може бути досягнута при 

застосуванні твердих розчинів  In4(Se3)1-хTe3х, а також Cd1-xZnxSb [56, 84, 85]. 

Тому актуальною є розробка інтерференційно-абсорбційних світлофільтрів на 

кристалах In4(Se3)1-х Te3х та CdSb, Cd1-xZnxSb, яка включає конструювання,  

оптимізацію та напилювання плівкових інтерференційних систем з різними 

значеннями  λгр. 

Структура обраних для створення оптичних елементів базових кристалів 

досліджувалася методом РЕМ, методами електронно-зондового мікроаналізу і 

рентгеноструктурного аналізу з метою встановлення їх придатності до 
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формування ефективних відрізаючих світлофільтрів. Згідно із результатами 

досліджень структурної досконалості кристалів, проведеними в п.п. 2.2.1-

2.2.3, як підкладки для фільтрів були використані кристали CdSb, In4Se3, 

In4Te3, In4(Se3)1-xTe3x, які вирощувалися методом Чохральського і містили 

мінімальну густину структурних дефектів. 

При теоретичному моделюванні інтерференційних фільтрів 

враховувалося, що кристали селеніду In4Se3 внаслідок фундаментального 

поглинання здатні відрізати випромінювання до довжини хвилі λгр=1,8 мкм, а 

кристали In4Te3 і CdSb – до λгр=2,5 мкм. Розрахунок інтерференційних 

тонкоплівкових покриттів проводили відповідно до п.4.1 з урахуванням 

показників заломлення для In4Se3 n=3,2, для In4Te3 n=3,8 [56], та для CdSb 

n=4,5 [60, 83]. Відповідно до цих значень n, підкладки халькогенидів із 

зворотного боку просвітлювалися плівками SiO (n=1,85), а підкладки CdSb – 

плівками ZnS (n=2,15). Для більш короткохвильових інтерференційних 

тонкоплівкових фільтрів як плівкоутворюючі матеріали були обрані Ge (n=3,9-

4,0) та SiO (n=1,85).  Фільтри для далекої ІЧ-області розраховувалися на 

основі менш стандартної пари плівок Te (n=4,5) та SrF2 (n=1,35) з високою 

різницею показників заломлення. 

Як підкладки для оптичних відрізаючих фільтрів застосовувалися 

вирощені методом Чохральського монокристали In4Se3 та In4(Se3)1-xTe3x, 

сколоті в площині спайності (100). Товщина сколотих пластин знаходилася в 

інтервалі h=0,3÷0,5 мм. Кристали мали р-тип провідності при кімнатній 

температурі і концентрацію носіїв від 1,5∙1014 см-3 до 5∙1017 см–3 при зміні 

складу від In4Se3 до In4Te3. Шаруваті монокристали твердого розчину In4(Se3)1-

xTe3x одержуються у вигляді достатньо однорідних для оптичних застосувань 

зливків тільки в порівняно вузькому діапазоні складів поблизу країв фазової 

діаграми [54, 55]. Для складів 0,20<х<0,70 однорідні кристали не отримані. 

Тому як підкладки для інтерференційних тонкоплівкових покриттів були 

використані монокристали In4(Se3)1-xTe3x зі складом  0х0,2 а також  

0,75х1, включаючи крайні склади сполук In4Se3 і In4Te3. Кристали твердого 
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розчину In4(Se3)1-xTe3x залежно від складу характеризуються як різним 

значенням показника заломлення від n=3,2 при х=0 до n=3,8 при х=1, так і 

різним значенням ширини забороненої зони відповідно від 0,65 еВ до 0,48 еВ 

[55, 56]. Це дозволяє підбирати матеріал підкладки з різним положенням 

границі відрізання гр від 1,8 мкм до 2,5 мкм для забезпечення необхідного 

інтервала перекриття з областю блокування випромінювання розрахованого 

інтерференційного фільтра.  

Розрахунок інтерференційних тонкоплівкових покриттів проводили 

відповідно до п.4.1 з урахуванням показників заломлення кристалів-підкладок. 

Розраховані спектральні характеристики інтерференційних плівкових систем з 

гр=2,5; 3,4; 3,8 мкм наведені на рис. 4.11 (криві 1, 2, 3). Напилювання 

інтерференційних фільтрів проводилося на серійних установках 01НЕ-7-008 та 

Leybold-Heraues A700Q відповідно до п.4.2. Температура підкладок 

підтримувалася Тп=423-433 К, перед напиленням здійснювалося іонне 

травлення поверхні підкладок в режимі U=0,8-1 кВ, іонний струм I=40 мA, час 

травлення t=68 хв. Для більш довгохвильових відрізаючих фільтрів з гр=3,8 

мкм як підкладки використовували монокристали складу In4(Se3)0,12(Te3)0,88 

(рис. 4.11, крива 6). Максимальний коефіцієнт пропускання для такого фільтра 

складав 80%, зниження пропускання в довгохвильовий області пов’язано з 

дефектами в кристалах підкладок та з похибками в товщинах плівкового 

покриття. Протяжні дефекти є характерними для цих шаруватих сполук і 

пов’язуються з виділенням фази In у міжшарових проміжках [38]. При 

дослідженні оптичних властивостей кристалів-підкладок для фільтрів було 

встановлено, що прозорість кристалів In4Se3, In4(Se3)1-xTe3x залежить від 

орієнтації затравки, яка задає напрямок росту. Зменшення густини дефектів, 

які впливають на параметри фільтрів, було отримано у кристалах In4(Se3)1-

xTe3x з напрямком росту [010], який є оптимальним для виготовлення 

оптичних підкладок, що відповідає  даним в [56]. 
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Рис. 4.11. Спектральна залежність коефіцієнта пропускання Т фільтрів з плівок 

Ge –  SiO на підкладках In4(Se3)1-xTe3x : 1, 2, 3 – теоретично розраховані криві; 

4, 5, 6 – експериментальні. Підкладки складу − In4(Se3)0,94(Te3)0,06 (крива 4); 

In4Se3 (крива 5); In4(Se3)0,12(Te3)0,88 (крива 6). 

 

Для кристалів складу In4(Se3)0,94(Te3)0,06 вдавалося одержати меншу 

густину структурних дефектів, відповідно фільтри з  гр=2,5 мкм на їх основі 

володіють більшою прозорістю в робочій області (рис. 4.11, крива 4). 

Оптимального співпадання виміряних характеристик з розрахованими для 

фільтрів з гр=3,4 мкм вдалося досягнути при використанні як підкладки 

кристалів In4Se3 (рис. 4.11, крива 5). На кращих таких фільтрах отримано 

високі  оптичні характеристики – крутизна короткохвильової границі 

відрізання k=0,93-0,96, максимальне пропускання в робочій області Тмах≥90%. 

Використання плівок Ge- SiO як складових систем фільтрів на підкладках 

In4(Se3)1-xTe3x, як показали дослідження в РЕМ, забезпечує високу адгезію і 

відсутність деградації плівок після 10 термоциклів від 77К до 323 К. 

Екпериментально були вперше виготовлені нові фільтри з плівок Ge – SiO на 

підкладках твердих розчинів In4(Se3)0,94(Te3)0,06 та In4(Se3)0,12(Te3)0,88 (рис.4.11) з 

λгр=2,5; 3,4; 3,8мкм, з високими параметрами характеристик: крутизна границі 
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відрізання k=0,92 – 0,96, середнє пропускання в робочому діапазоні Тсер≥75%, 

максимальне пропускання Тmax≥85%. 

 
Рис. 4.12. Дислокаційні ямки травлення на монокристалах ZnSb. 

 

Як підкладки для охолоджуваних фільтрів, в тому числі з двома 

оптичними каналами [164, 165], застосовувалися кристали іншого 

досліджуваного в роботі напівпровідника – CdSb, який подібно до In4Te3 має 

область фундаментального поглинання до λгр=2,5 мкм, що забезпечує 

ефективне подавлення інтенсивних сонячних випромінювальних перешкод в 

області фону <2,5 мкм.  

 Кристали CdSb зручні для конструювання таких оптичних елементів, 

оскільки мають високий показник заломлення (n=4,5-4,8) і низьку 

теплопровідність =(1,1-1,2) 10-2 Вт/см∙К [60, 64].  Для застосування як 

підкладок більш досконалих кристалів CdSb, в п. 2.2.2 – 2.2.3 досліджувалося 

питання зменшення в них густини лінійних дефектів. Дислокації в кристалах 

CdSb та ZnSb виявлялися методом травлення в селективному травнику 

(п.2.2.3) за характерними ямками травлення (рис. 4.12).  

Для напилення фільтрів відбиралися кристали CdSb з густиною 

дислокацій Nd<104 cм-2. В окремих випадках були застосовані кристали ZnSb. 

Для вивчення прозорості кристалів CdSb, з яких виготовлялися підкладки для 

інтерференційних фільтрів,  вимірювалися їх спектральні характеристики 

пропускання (рис. 4.13). Як підкладки для фільтрів були застосовані кристали 

CdSb, які володіли високою прозорістю в діапазоні 2,5-25 мкм з коефіцієнтом 

пропускання Т~39%, який мало змінювався при охолодженні від кімнатної 
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температури до 87 К (рис. 4.13, крива 1, крива 3). Прозорість кристалів ZnSb 

була дещо нижчою (рис. 4.13, крива 2). 

 
Рис. 4.13. Спектральні залежності коефіцієнта пропускання для кристалів 

підкладок: 1 – CdSb (T=87 K); 2 – ZnSb (T=300 K); 3 – CdSb (T=300 K); та 

інтерференційних фільтрів при T=300 K на кристалах:  4 – CdSb (гр=2,9 мкм); 

5 – ZnSb (гр=3,8 мкм) ; 6 – CdSb (гр=4,3 мкм). Фільтр 4 з плівок Ge –  SiO, 

фільтри 5,6 з плівок Te –  SrF2. 

 

Для охолоджуваних до 87К фільтрів було враховано температурне 

зміщення краю власного поглинання CdSb (рис. 4.13, крива 1, крива 3), тому 

для забезпечення відповідної до цього зміщення області високовідбиваючих 

дзеркал, інтерференційна система була сконструйована з двох підсистем 

плівок Te –  SrF2 (рис. 4.13, крива 6).  

Важливо те, що випробовування шляхом термоциклювання таких 

фільтрів в інтервалі температур 77–398 К (10 термоциклів) показали механічну 

міцність плівкових покриттів та малу зміну спектральних характеристик при 

охолодженні. Оптимальні отримані фільтри характеризуються такими 
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параметрами: крутизна границі відрізання k=0,9–0,96, середнє пропускання в 

робочій області Тсер=80–82%, максимальне пропускання Тmax=90–93% . 

Виміряні спектральні характеристики і параметри розроблених 

інтерференційних фільтрів відповідають вимогам відповідних стандартів, що 

надає їм перспективи використання у промислових виробах ІЧ-техніки. 

 

4.4. Конструкція двоканального відрізаючого фільтра і схема 

технологічного маршрута його виготовлення  

 

 У багатьох випадках практичного використання відрізаючих фільтрів 

існує необхідність суміщення на однієї підкладці двох або більше оптичних 

фільтруючих каналів із різною граничною довжиною хвилі гр [159, 165]. 

Реалізація цієї задачі призводить до створення так званих багатоканальних 

інтерференційних фільтрів [159, 160]. У такому випадку матриця з фільтрів 

геометрично та оптично відповідає матриці фоточутливих елементів [146, 147, 

165]. Така конструкція дозволяє одночасно сприймати та аналізувати й 

порівнювати декілька потоків оптичної інформації, відділяти корисні сигнали 

від перешкод, підвищувати їхню контрастність по відношенню до фону. 

 Частковим випадком конструкції багатоканального фільтра є 

двоканальний відрізаючий фільтр, який використовується в оптичних 

спектральних приладах, в астрономічних системах, в спеціалізованих ІЧ-

приладах для виявлення випромінюючих цілей, спостереження та наведення 

[147, 160]. Тому нами було поставлене завдання створити двоканальний 

відрізаючий  фільтр на підкладці з кристалу CdSb, який був би здатним 

здійснювати селекцію хвиль у далекій ІЧ-області, в зоні розташування 

відповідних атмосферних вікон прозорості. Конструювання та технологічне 

виготовлення такого фільтра представляє певні труднощі, оскільки відомо, що 

по мірі просування в довгохвильову область гр принципово ускладнюються 

конструкція фільтра, вибір плівкоутворюючих матеріалів, задача досягнення 

високих оптичних параметрів й механічної міцності багатошарового 
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тонкоплівкового покриття [159, 162]. У роботі проведена розробка конструкції 

двоканального фільтра на CdSb, один з каналів якого функціонує у далекій ІЧ-

області. Даний фільтр є удосконаленням представленого в роботах [84, 85] 

двоканального фільтра, функціонуючого в середній ІЧ-області. Також нами 

було розроблено схему технологічного маршруту для виготовлення 

розробленого двоканального фільтра з плівковими металевими діафрагмами, 

суміщеними з обох боків підкладки. 

 Структурно досконалі кристали (п.2.2.1) для виготовлення підкладок 

фільтра вирощувались методом Чохральського [61]. Сконструйований 

двоканальний фільтр складається з кристалу-підкладки CdSb у формі диска 

діаметром θ=6мм і товщиною h=0,6мм, поверхня якого з обох боків оптично 

полірована із класом чистоти обробки IV [84, 61]. З одного боку на підкладку 

нанесена перша плівкова металева діафрагма з Аl або Cr, форма отворів в якій 

задає геометрію світлових зон першого та другого оптичних каналів. Металеві 

плівки Аl і Cr володіють високою міцністю, доброю адгезією до кристалу 

CdSb, та рекомендуються для використання в ІЧ-фільтрах в діапазоні до 

25мкм. Зверху світлової зони першого оптичного каналу нанесене 

тонкоплівкове інтерференційне багатошарове покриття, яке є фільтром з 

гр1=4,1мкм. На світлову зону другого оптичного каналу напилюється 

інтерференційний фільтр з гр2=8,3мкм (рис.4.14, а). 

а    б                                в                                     г 

 

Рис.4.14. Геометрія світлових зон двоканального фільтра на кристалі-

підкладці з CdSb: а) перший канал ‒“сектор”, другий канал ‒ “хрест”; б) 
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зворотна сторона фільтру з реперними знаками для орієнтації фільтра 

відносно відповідної матриці фотоприймачів. в,г) - виготовлені двоканальні 

інтерференційні фільтри на CdSb. 

 

 Із зворотного боку підкладки нанесена друга плівкова металева 

діафрагма, яка містить реперні знаки, які забезпечують двостороннє 

суміщення обох діафрагм та орієнтацію фільтра відносно матриці 

фотоприймачів (рис.4.14,б). Необхідність цих реперних знаків викликана тим, 

що фільтр в цілому встановлюється в корпус по відношенню до матриці 

фоточутливих елементів стороною, на якій нанесена перша плівкова металева 

діафрагма “хрест” з інтерференційними фільтрами. В той же час геометрично 

світлові зони цієї діафрагми мають співпасти з формою фотоприймальної 

матриці. Зверху другої металевої діафрагми нанесено просвітлююче покриття 

з плівки ZnS і ця сторона є вхідною для ІЧ-випромінювання, селекція якого 

здійснюється двоканальним фільтром. (рис.4.14, б). Тому нами було 

відпрацьовано метод двосторонньої металізації напиленням у високому 

вакуумі плівок металів на пластини з CdSb.  

 Для забезпечення технологічної реалізації конструкції двоканального 

фільтра розроблена оснастка з використанням літографічних масок (рис.4.15) і 

схема технологічного маршрута процесу виготовлення двоканального фільтра. 

Маски для напилення виготовлялися методом фотолітографії, їх особливістю є 

те, що на них за межами діаметра підкладки, є наскрізні реперні знаки, які 

суміщуються при нанесенні масок з обох сторін підкладки (рис.4.15, а). 

Наскрізне суміщення трикутних реперних знаків на масках здійснювалося під 

мікроскопом з підсвічуванням знизу лампою. Суміщені на підкладці маски 

фіксувалися в спеціальній оснастці гвинтами (рис.4.15,б).  Зібрані таким 

чином комірки з підкладками CdSb, обидві сторони яких закриті суміщеними 

масками, розміщувалися в касеті (рис.4.16)  на карусельному пристрої 

вакуумної установки ВУП-5 і здійснювалося напилення металевих покриттів 

спочатку на один, а потім на другий бік фільтру. 
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Рис. 4.15. Маски для металізації підкладок фільтрів (а) і комірка з підкладкою  

CdSb з двостороннє суміщеними масками (б).  

 
Рис. 4.16. Касета з 9 комірками для металізації підкладок CdSb. 

 

 Хорошу сумісність з підкладкою та плівками багатошарового фільтру 

мали металеві покриття з алюмінію. Алюміній напилювали термічним 

випаровуванням з випарника (вольфрам) у вакуумі 1.10-6 тор при температурі 

випарника 1575К і температурі підкладок 475К. Підкладки з CdSb 
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оброблялися перед напиленням іонним травленням в атмосфері Ar на протязі 

5 хв. Товщини напилених плівок Al складали 0,70,9 мкм.    

 Металізація підкладок здійснювалася  термічним напилюванням в 

вакуумі плівок Al через маски, які були суміщеними з двох сторін диска з 

CdSb. Напилювання конструктивно незалежних 14-шарового 

інтерференційного фільтру першого каналу і 24-шарового фільтру другого 

каналу здійснювалося в спеціальній касеті на 36 фільтрів, закриваючи маскою 

спочатку один, а потім інший оптичний канал (рис.4.17; а,б).  

а     

 

Рис.4.17. Маски для напилення інтерференційних фільтрів першого та другого 

каналів(а) та касета для виготовлення 36 двоканальних фільтрів (б). 

  

 Зворотній бік підкладки, на якій за допомогою металізації нанесені 

реперні знаки для суміщення з матрицею фотоприймачів, запилювали плівкою 

ZnS для просвітлення. На цьому процес виготовлення двоканальних фільтрів 

був завершеним (рис.4.14).  

 Спектральні характеристики каналів фільтру відповідали 

характеристикам, наведеним на рис.4.7, табл. 4.4.  Оптичні параметри фільтру 

першого каналу – k=0,95; Tmax=93%; Tср=75%; відповідно другого каналу –  

k=0,96; Tmax=92%; Tср=77%. Області інтерференційного блокування разом із 
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поглинанням в підкладках забезпечують широкий діапазон придушення 

фонового випромінювання. Виміряти пропускання в області фона ф важко 

через його малу величину [162]. Розраховані значення для інтерференційних 

покриттів складають ф=2.10-21.10-3%, що разом з поглинанням в підкладці 

забезпечує блокування випромінювання не нижче ніж в 105 разів, що є 

високим значенням.  

 Для забезпечення технологічної реалізації конструкції двоканального 

фільтра була розроблена оснастка з використанням літографічних масок (рис. 

4.15 − рис. 4,17) і схема технологічного маршрута процесу виготовлення 

двоканального фільтра.   

Схема технологічного маршрута виготовлення двоканального фільтра: 

1. Як підкладки для фільтрів, за допомогою механічних способів різки, 

шліфування та полірування, виготовляються диски із монокристалічного p-

CdSb, вирошеного методом Чохральського, з густиною дислокацій Nd < 5∙103,  

діаметром θ=6мм і товщиною 0,6 мм (п.2.4).  

2. За допомогою хіміко-механічного полірування композиціями 

колоїдного кремнезему (п.2.4) поверхня підкладок з обох боків оптично 

полірується і доводиться до класу чистоти обробки не нижче IV(п.2.4). 

3. Для нанесення плівкових металевих діафрагм з Al або Cr кожна 

підкладка закріплюється в індивідуальну комірку (рис. 4.15, б), в який з 

кожного боку до підкладки спеціальними кришками притискуються 

фотолітографічні маски із трафаретами світлових зон фільтра. Обидві маски 

при цьому суміщаються в комірці під мікроскопом по реперних знаках, 

похибка при суміщенні масок до 10 мкм. Завантажені комірки 

встановлюються одним боком униз вкасету, зображену на рис. 4.16, потім 

касета закріплюється на карусельному пристрої робочого об’єму (ковпака) 

вакуумної установки над випарниками. 

4.  В ковпаку вакуумної установки проводиться іонне очищення поверхні 

підкладок тліючим розрядом  в атмосфері Ar протягом 8 хв. 
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5.  Після процесу іонного очищення на один бік підкладок напилюється 

плівка Al товщиною h=0,8-1,5 мкм методом термічного напилювання у 

вакуумі порядку 1∙10-6тор. 

6. Проводиться розгерметизація ковпака вакуумної установки і комірки з 

підкладками перевертаються у касеті другим боком униз, до випарників. 

7. В ковпаку вакуумної установки знов проводиться іонне очищення 

поверхні підкладок тліючим розрядом  в атмосфері Ar протягом 8 хв. 

8. Після процесу іонного очищення на підкладоки напилюють плівку Al 

товщиною h=0,8-1,5 мкм методом термічного напилювання у вакуумі порядку 

1∙10-6тор при температурі підкладок 453 К. 

9. Проводиться розгерметизація ковпака вакуумної установки, з комірок 

виймаються підкладки, на яких з двох боків напилені плівкові металеві 

діафрагми  з Al заданої форми та суміщені між собою по реперних знаках. 

10. Проводиться візуальний контроль поверхні плівок Al з обох боків 

підкладки. 

11. Підкладки з напиленими діафрагмами встановлюються в касету, 

зображену на рис. 4.17, б таким чином, що діафрагма у формі “хреста” на всіх 

підкладках знаходиться зверху. Нижня сторона підкладок сідає на прокладки з 

слюди у посадочні місця касети. 

12. На кожну підкладку накладається маска (рис. 4.17, а), яка закриває 

“сектор” діафрагми лишаючи відкритою область світлової зони у формі 

“хреста”. Фіксація масок здійснюється під мікроскопом за допомогою 

накладання відповідних кришок і притискування їх гвинтами. 

13. Повністю завантажена касета з 36 підкладками, закритими масками, 

закріплюється на карусельному пристрої робочого об’єму (ковпака) вакуумної 

установки, над випарниками. 

14. На підкладки почергово з двох випарників у вакуумі 1∙10-6тор. при 

температурі підкладок 453 К проводиться напилювання систем плівок Te-SrF2, 

які утворюють інтерференційний фільтр з гр2=8,3 мкм., тобто фільтр другого 

оптичного каналу.  
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15. Проводиться розгерметизація ковпака вакуумної установки, касета 

виймається з робочого об’єму, кришки з кожної підкладки знімаються і 

проводиться заміна масок на такі, в яких область діафрагми у формі “хреста” є 

закритою, а область “сектора” відкритою (рис. 4.17, а). Фіксація цих нових 

масок здійснюється під мікроскопом за допомогою накладання відповідних 

кришок і притискування їх гвинтами. 

16. Проводиться візуальний контроль фільтрів другого оптичного каналу 

та вимірювання їх спектральних характеристик по “свідках”, на яких 

здійснювався контроль товщини плівок у процесі напилювання.  

17. Повністю завантажена касета з 36 підкладками, закритими новими 

масками, закріплюється на карусельному пристрої робочого об’єму вакуумної 

установки, над випарниками. 

18. На підкладки почергово з двох випарників у вакуумі 1∙10-6тор. при 

температурі підкладок 180С проводиться напилювання систем плівок Te-SrF2, 

які утворюють інтерференційний фільтр з гр1=4,1мкм., тобто фільтр першого 

оптичного каналу.  

19. Проводиться розгерметизація ковпака вакуумної установки, касета 

виймається з робочого об’єму, кришки і маски з кожної підкладки знімаються, 

всі підкладки перевертаються на зворотній бік і знов закриваються кришками.  

20. Проводиться візуальний контроль фільтрів першого оптичного каналу 

та вимірювання їх спектральних характеристик по “свідках”, на яких 

здійснювався контроль товщини плівок у процесі напилювання.  

21. Повністю завантажена касета з 36 підкладками, закритими кришками, 

закріплюється на карусельному пристрої робочого об’єму вакуумної 

установки, над випарниками. 

22. В ковпаку вакуумної установки проводиться іонне очищення 

оберненої поверхні підкладок тліючим розрядом  в атмосфері Ar протягом 10 

хв. 
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23.  Після процесу іонного очищення на обернений бік підкладок 

напилюють плівку просвітлюючого покриття з ZnS методом термічного 

напилювання у вакуумі порядку 1∙10-6тор при температурі підкладок 453 К. 

24. Проводиться розгерметизація ковпака вакуумної установки, касета 

виймається з робочого об’єму, кришки з кожної підкладки знімаються, готові 

фільтри виймаються з касети (рис. 4.14), проводиться їх візуальний контроль, 

фільтри, які не містять дефектів, вкладаються у м’які контейнери для 

зберігання.    

25. Проводиться візуальний контроль фільтрів та вимірювання їх 

спектральних характеристик по “свідках”, на яких здійснювався контроль 

товщини плівок у процесі напилювання.  

 

Таким чином, в результаті виконання поставленого завдання в роботі 

була розроблена конструкція двоканального фільтра на CdSb (гр1=4,1мкм., 

гр2=8,3мкм.), який є удосконаленням відомого двоканального фільтра на CdSb 

[85], функціонуючого в середній ІЧ-області (гр1=2,5мкм., гр2=3,8мкм.). 

 Розроблений двоканальний фільтр, при тому що в ньому зберігається 

потрібна складна геометрія світлових зон, дозволяє одночасно сприймати та 

аналізувати потоки оптичної інформації із середньої та далекої ІЧ-області, тоді 

як двоканальний фільтр в роботі [85] розрахований на контрастну по 

відношенню до фону селекцію випромінювання тільки у середній ІЧ-області. 

Потреба у розробленому нами фільтрі існує в зв’язку з інтенсивним 

розвитком ІЧ-приладобудування, наприклад, у даний час розробляються і 

використовуються фокальні матриці фотоприймачів для спектрального 

діапазону 8-10 мкм на кристалах КРТ, які використовуються у тепловізійних 

системах.  
 

 

 



143 

4.5. Інтерференційні  ІЧ-фільтри  на базі кристалів In4Se3 In4Te3  та CdSb 

для оптичних біосенсорів 

 

Особливістю оптичних біосенсорів є можливі зміни спектральних 

характеристик відбивання або пропускання електромагнітного 

випромінювання чутливим шаром сенсора як у видимій, тобто оптичній, так і 

в ультрафіолетовій (УФ) та інфрачервоній (ІЧ) області спектра [42, 54, 83].  ІЧ 

- спектроскопія порівняно з ультрафіолетовим і видимим діапазоном набула 

ширшого використання в біотехнології, медицині, фармакології для 

дослідження кількісного і якісного складу речовин на вміст амінокислот, 

білків, бактерій, неорганічних сполук та інших складових [64, 163]. Це 

зумовлено більшою інформативністю ІЧ спектрів щодо молекулярної будови 

речовини.  

Для підвищення роздільної здатності ІЧ методу і виключення небажаних 

складових спектра в близький та середній ІЧ-області доцільно застосовувати в 

оптичному каналі вимірювального тракту інтерференційні тонкоплівкові 

багатошарові фільтри, які наносяться на відповідні напівпровідникові 

кристали. При цьому можна виділити два етапи досліджень спектрів 

біосенсорних матеріалів: 1) вимірювання та аналіз власних спектрів чутливих 

елементів; 2) вимірювання та аналіз змін спектрів чутливих елементів при їх 

взаємодії з іншими досліджуваними речовинами. На відміну від біосенсорів з 

електричним перетворенням інформації, де чутливий елемент повинен мати 

гальванічний зв’язок з напівпровідниковим детектором випромінювання, або 

бути безпосередньо елементом структури детектора, в оптичних біосенсорах 

можна обмежитись тільки оптичним каналом зв’язку між чутливим елементом 

і детектором. Наприклад в роботі [163] наведені дані дослідження сечі людини 

методом абсорбційної ІЧ-спектроскопії, яка дозволяє за характерними 

смугами поглинання визначити якісні характеристики біорідини в цілому. 

Авторами використано метод приготування зразків способом  «висохлої 

краплі». За умови контрастного спостереження у спектрі сечовини виявили 
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характерні смуги із максимумами в області 3440 см-1, 3345см-1, 3261 см-1, 1680 

см-1, 1605 см-1 , 1464 см-1 , 1155 см-1, 1056 см-1 и 557 см-1, що відповідає області 

довжин хвиль від 2,9 до 18 мкм. Отримані результати експериментів 

характерні для валентних і деформаційних коливань комплексів (NH2)2-CO та 

їх похідних. Спостережувані зміщення положення максимумів на величину 

10-20 см-1 в спектрах поглинання  автори пояснюють різними варіантами 

патології для різних зразків, тобто власними властивостями біоматеріалу. 

Однак мабуть аналогічні зміни спектрів можуть бути характерними і для 

результатів сторонньої взаємодії сечовини з групами –CO. 

Для інших типів біочутливих матеріалів можуть бути важливими зміни 

власних спектрів внаслідок їх природного старіння. Це підкреслює важливість 

застосування динамічного коректування баз даних спектрів використовуваних 

біосенсорів і періодичного калібрування вимірювальних трактів 

контролюючих пристроїв у процесі їх експлуатації. Такий підхід дозволить 

підвищити роздільну здатність інформаційно-вимірювальної системи для 

покращення виявлення та диференціації компонентів досліджуваної суміші. 

Підвищення контрастності досліджуваних спектрів можна досягнути також 

застосуванням високо контрастних оптичних ІЧ-фільтрів, які б відрізали 

світлові завади (перешкоди) у заданих хвильових діапазонах.  Тому в роботі 

проведено конструювання та випробовування нових інтерференційно-

абсорбційних фільтрів для близької та середньої ІЧ-області, відповідно до 

вимірювальних спектрів різноманітних органічних рідин, а також створенню 

моделі апаратно-програмного забезпечення спеціалізованої реконфігуровної 

комп’ютерної системи для вирішення задач управління вимірювальним 

трактом спектрометра та обробки інформації в режимі реального часу. 

Структурна схема макетного модуля цифрової обробки даних (рис.4.18) для 

експрес-аналізу змін спектрів відбивання чи пропускання біосенсорів 

реалізовано за двоканальною схемою В такій конфігурації один канал є 

опорним, а другий інформаційним. В режимі багатократних вимірів, або 

попередньому калібруванні вимірювального каналу за «нульовими» 
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показниками обидва канали можуть бути інформаційними. При цьому вхідний 

перетворювач інформаційного сигналу може бути реалізований у вигляді 

двокомпонентного спектрометричного перетворювача. Одна частина є 

двошаровою структурою, яка складається з відбиваючої або пропускаючої 

основи на яку нанесено напівпрозорий шар біочутливого матеріалу (рис.4.18, 

область 1 «біосенсора», на яку потрапляє випромінювання h(1)). Інша 

частина – це двоканальний напівпровідниковий детектор на основі бар’єрного 

контакту метал-напівпровідник або гетероструктури, на які через відрізаючі ІЧ 

фільтри різного діапазону (1) і (2) потрапляє відбите від «біосенсора» 

випромінювання h (2). На вставці рис.4.18 показано фото макета 

двоканального масштабуючого підсилювача. Динамічна зміна коефіцієнтів 

підсилення, управління процесом аналого-цифрового перетворення, обмін 

даними з периферією, оперативною пам’яттю і спецпроцесором на основі 

ПЛІС та загальне управління вимірами і обробкою даних керується 

центральним процесором на основі АРМ мікроконтролера. Зв’язок з 

комп’ютером-сервером забезпечується через USB інтерфейс. Бібліотека 

файлів реконфігурації завантажується з сервера і зберігається в EEPROM. 

Реконфігурування спецпроцесора можна виконувати в ручному режимі з 

клавіатури при виборі режиму функціонування модуля чи спектрометричного 

перетворювача, або в автономному режимі згідно з алгоритмом управляючої 

програми. Бібліотека файлів реконфігурації містить програмні модулі 

призначені для самокалібрування інформаційно-вимірювального тракту 

пристрою, чисельних розрахунків інтегральних показників коефіцієнтів 

відбивання, або пропускання в різних хвильових діапазонах для різних 

досліджуваних речовин і біосенсорів, а також програми імітаційного 

моделювання спектрів за базовими вимірами у заданих точках хвильового 

діапазону. Результати експрес-обробки та аналізу даних можна 

проконтролювати з допомогою графічного дисплею. 
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Рис.4.18. Структурна схема макетного модуля цифрової обробки даних 

для експрес-аналізу змін спектрів відбивання (пропускання) біосенсорів, 

реалізована за двоканальною схемою. 

 

Інтегральний показник величини пропускання (поглинання) 

випромінювання у заданому хвильовому діапазоні визначається як різницева 

величина сигналів S0 і S, виміряних відповідно у каналах які містять 

досліджуваний діапазон, і в яких він «вирізаний» ІЧ фільтром. При цьому 

виміряні значення сигналів коректуються на величину, що враховує 

відхилення спектрів випромінювання джерела, променями якого 

опромінюється досліджуваний зразок, спектрів пропускання ІЧ фільтрів та 

спектрів фоточутливості фотодетекторів від ідеальної прямокутної форми.  

 Експериментальні дослідження спектрів двох зразків сечовини у 

діапазоні від 2,5 до 12,5 мкм (рис.4.19) показують деякі відхилення спектрів у 

діапазонах 2,8 – 5,5 і 8,0 – 12,5 мкм. В [163]  зміни спектрів у першому 

діапазоні від 2,8 до 3,1 мкм пояснюють смугами поглинання 

високомолекулярних білкових компонент сечовини, в області 10-12,5 мкм 

можуть проявлятися елементи і сполуки групи пеніциліну. Вимірювані 

інтегральні показники пропускання на ділянці 2,7-4,0 мкм для обох зразків 

відрізняються в межах не більше 3-4 %, що знаходиться в межах похибки 

вимірів і не дозволяє констатувати зміни у реальних спектрах. Застосування 

фільтрів з λгр=2,5 та λгр=3,4 мкм (рис. 4.20) дозволяє виділити 

короткохвильовий ІЧ діапазон, характерний для білкових компонент. Типове 
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значення різниці між виміряними показниками пропускання у цьому випадку 

складає 12-15%, що значно перевищує загальну похибку вимірювального 

тракту пристрою і є достатнім для експрес аналізу спектрів зразків. Як видно з 

рисунка 4.19,  аналогічна різниця даних показників для сполук групи 

пеніциліну у діапазоні 10-12,5 мкм складає 40-50 %. Для її фіксації може 

використовуватись фільтр з λгр = 6,5 мкм. При цьому похибка вимірів за 

порядком узгоджується з похибкою вимірювального тракту, оскільки в 

діапазоні від 6,5 до 10 мкм немає «перекомпенсації» спектрів. Звичайно, що 

для ідентифікації конкретних елементів і їх груп потрібно проводити 

порівняльний аналіз тонкої структури спектрів, і експрес-метод його замінити 

не може. Для підвищення точності експрес аналізу потрібно зменшувати 

ширину контрольованої смуги хвиль, а також проводити аналіз різних 

діапазонів в яких проявляються характеристичні коливання одних і тих же 

груп елементів і сполук.  

  

Рис. 4.19. Зміни спектрів поглинання сечовини (за даними роботи [163]), 

зумовлені білковими компонентами та комплексами групи пеніциліну. 
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Рис. 4.20. Приклад застосування відрізаючих ІЧ-фільтрів для експрес-аналізу 

змін спектральних характеристик сечовини. 

 

Запропоновані підходи та результати моделювання апаратно програмних 

рішень для синтезу адаптивних реконфігуровних комп’ютерних 

інформаційно-вимірювальних систем дозволяють розширити їх функціональні 

можливості для вирішення проблемно-орієнтованих задач збору і обробки 

даних, аналізу і моделювання молекулярних спектрів речовин у галузях 

екології, фармації, біотехнології та інших. 

Результати наукових досліджень, викладених у розділі ІV, опубліковані 

автором дисертації в роботах [6, 7, 9, 11,12, 17, 21,22, 23, 26]. 
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Висновки до розділу IV 

 

1. Вперше проведені теоретичні розрахунки і практично виготовлені на 

основі плівкових систем з матеріалів Ge-SiO та Te-SrF2 інтерференційні 

фільтри з  гр  =2,5; 3,4; 4,0; 6,5 мкм на кристалах In4(Se3)1-х(Te3)х. Показано, що 

отримані фільтри механічно та спектрально стабільні при охолодженні до 

~80К, а температурне зміщення спектральних характеристик при охолодженні 

не перебільшує значень (~10%), які допускаються відповідними стандартами 

для таких фільтрів. 

 

2. Отримані та досліджені відрізаючі фільтри з двома оптичними 

каналами на CdSb з гр =4,2 мкм і  гр=8,3 мкм з мультишарами з плівок Te-

SrF2, які володіють високими оптичними характеристиками і параметрами: 

крутизна границі відрізання  0,94-0,97; середнє пропускання в робочому 

діапазоні  Тср 75%, максимальне пропускання Тmax ≥ 90%. 

 

3. Розроблена схема технологічного маршруту і касети з масками для 

виготовлення фільтрів-растрів на CdSb з двома оптичними каналами, світлові 

зони яких задані суміщеними металізованими діафрагмами. Запропоновано 

практичне використання розроблених інтерференційних фільтрів у сукупності 

з комп’ютеризованим блоком обробки даних в біосенсорних приладах для 

медичної діагностики. 

 

4. Отримані інтерференційно-абсорбційні фільтри можуть бути 

застосованими відповідно до їх робочих діапазонів для створення комірок 

оптичних біосенсорів в автоматизованих системах експрес-аналізу 

молекулярних спектрів речовин. Запропоновані підходи та результати 

моделювання апаратно програмних рішень для синтезу адаптивних 

реконфігуровних комп’ютерних інформаційно-вимірювальних систем 

дозволяють розширити їх функціональні можливості для вирішення 
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проблемно-орієнтованих задач збору і обробки даних, аналізу і моделювання 

молекулярних спектрів речовин у галузях екології, фармації, біотехнології та 

інших. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

1. Розроблено методику ЕРЕ із застосуванням графітового контейнера 

оригінальної конструкції для отримання гетероструктур CdSb – CdxZn1-xSb, 

In4Тe3 – In4Se3 та In4Se3 – Ge та визначені оптимальні технологічні режими 

епітаксійного нарощування шарів. Методом РEM визначено умови отримання 

планарної морфології шарів CdSb, відповідність їх складу стехіометричному, а 

також розподіл компонентів розчину-розплаву вздовж поверхні. Для 

гетероструктури шар CdSb (легований Те) – кристал Cd0,75Zn0,25Sb визначено 

основні параметри фоточутливості: діапазон фоточутливості Δ = 1 – 3 мкм, 

вольтова чутливість Sm
 = 5,7.103 В/Вт та виявна здатність  Dm

 * = 3,4.109 

см.Гц1/2.Вт-1 при температурі Т = 200К.  

2. Вперше методом ВЧ-катодного розпилення одержані нові фоточутливі   

плівкові гетеропереходи  CdSb – In4Se3 та CdSb – In4Te3. На основі досліджень 

методом АСМ  встановлено, що в режимі ВЧ - потужності 25Вт, розміри 

кристалітів у плівці CdSb зростають до величини 400 - 600 нм, а на підкладках 

з In4Te3 відбувається ріст плівок за механізмом типу Странського - Крастанова 

з утворенням регулярних систем острівців CdSb, що може бути використано в 

нанотехнології. Визначено діапазон фоточутливості для гетероструктури  

плівка CdSb – кристал In4Se3, який складає Δ = 1 – 2,7 мкм, та для 

гетероструктури  плівка CdSb – кристал In4Тe3 відповідно Δ = 1,5 – 2,5 мкм. 

3. Вперше на гетероструктурах шар In4Se3 – Ge після лазерної обробки з 

оптимальною інтенсивністю I~25-26 кВт/см2 методами атомно-силової 

мікроскопії та електроннозондового мікроаналізу встановлено появу 

наноструктурованих областей широкозонних фаз селенідів індію InSe, In2Se3 в 

епітаксійному шарі. На основі модифікації структурно-фазового стану шарів 

In4Se3 показана ефективність лазерної корекції характеристик фоточутливості 

гетероструктур In4Se3 – Ge в діапазоні Δ  = 0,8– 2,4 мкм. 
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4. Для гетеропереходу In4Se3 – Ge у фотовольтаїчному режимі при кімнатній 

температурі отримана виявна здатність D*m
=1,8.109 см.Гц1/2.Вт-1. При зниженні 

температури до Т=240К у фотовольтаїчному режимі отримана вольт-ваттна 

чутливість Sm
=1,7.104 В/Вт, а виявна здатність           D*m

=4,8.1010 см.Гц1/2.Вт-1.  

5. Значення часу наростання H і часу спаду сп сигналу фоточутливості 

для гетеропереходів In4Se3 – Ge  складають величину (2,5 – 3)∙10-6 с, що 

свідчить про малу інерційність елементів  у широкому інтервалі температур 

270–150 К.   

6. Показано, що після оптимальної лазерної обробки з інтенсивністю 

I0~20-26 кВт/см2 гомоепітаксійних структур n-In4Se3–p-In4Se3 їх сигнал 

фотовідгуку зростає у 2-2,5 рази в інтервалі температур 225-240К. 

7. Структурна досконалість кристалів-підкладок In4Se3, CdSb і нарощених 

епітаксійних шарів досліджена методами рентгенівської дифракційної 

топографії. Показано, що легування домішкою Ge призводить до покращення 

досконалості як кристалу In4Se3, так і нарощеного епітаксійного шару In4Se3, а 

застосування кристалів-підкладок CdSb, вирощених методом Чохральського, є 

оптимальним для гетероструктур та ІЧ-фільтрів. 

8.  Вперше проведені теоретичні розрахунки і практично виготовлені на 

основі плівкових систем з матеріалів Ge-SiO та Te-SrF2 інтерференційні 

фільтри з  гр  =2,5; 3,4; 4,0; 6,5 мкм на кристалах In4(Se3)1-х(Te3)х. Показано, що 

отримані фільтри механічно та спектрально стабільні при охолодженні до 

~80К, а температурне зміщення спектральних характеристик при охолодженні 

не перебільшує значень (~10%), які допускаються відповідними стандартами 

для таких фільтрів. 

9. Отримані та досліджені відрізаючі фільтри з двома оптичними 

каналами на CdSb з гр =4,2 мкм і  гр=8,3 мкм з мультишарами з плівок Te-

SrF2, які володіють високими оптичними характеристиками і параметрами: 

крутизна границі відрізання  0,94-0,97; середнє пропускання в робочому 

діапазоні  Тср 75%, максимальне пропускання Тmax ≥ 90%. 
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10. Розроблена схема технологічного маршруту і касети з масками для 

виготовлення фільтрів-растрів на CdSb з двома оптичними каналами, світлові 

зони яких задані суміщеними металізованими діафрагмами. Запропоновано 

практичне використання розроблених інтерференційних фільтрів у сукупності 

з комп’ютеризованим блоком обробки даних в біосенсорних приладах для 

медичної діагностики. 
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