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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. 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, а також групи АIIВV – CdSb, ZnSb,  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, 
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 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, 
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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 
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 
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. 
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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 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 
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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 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%. 
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. 

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.  

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 - 
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абсорбційних фільтрів в сукупності з комп’ютеризованим блоком обробки 
даних у біосенсорних приладах для медичної діагностики. 

Особистий внесок здобувача. У роботах, виконаних у співавторстві, 
дисертантом встановлено технологічні режими електрорідинної та рідиннофазної 
епітаксії і одержано епітаксійні гомо - і гетероструктури [1, 5, 12, 17, 22], 
розроблено конструкцію установки та ростового контейнера для ЕРЕ [2, 5, 10], а 
також касети з масками для виготовлення ІЧ - фільтрів (4, 8, 18, 19), проведено 
лазерну модифікацію епітаксійних шарів [7, 11, 21] і дослідження їх структури та 
складу в РЕМ та в АСМ. Автором виготовлено нові інтерференційні  фільтри [3, 4, 
6, 9]  та досліджено їх спектральні і температурні характеристики [4, 9, 14, 20]; а 
також встановлено зв’язок між технологічними умовами, структурою та 
спектральними характеристиками виготовлених елементів [3, 10, 13, 15, 22, 23]. 

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 
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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету та основні 
завдання дослідження, відображено наукову новизну отриманих результатів та 
показано їх практичну цінність, наведено дані щодо апробації роботи.  
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В першому розділі проведено аналіз проблеми дослідження на основі 
огляду наукової літератури. Розглянуто діаграми стану, основні структурні та 
фізико-хімічні властивості кристалів In4Se3, In4Te3, CdSb, ZnSb і відповідних 
твердих розчинів, епітаксійних  гетероструктур, плівок і шарів. 

Показано, що особливості цих напівпровідників роблять їх зручними для 
використання в електронній техніці ІЧ-діапазону, наведено конкретні приклади 
створених на їх основіелементів і приладів. Відзначено, що серед цих приладів, 
порівняно з конструкціями, в яких застосовані монокристали, мало розробок з 
використанням плівок і шарів на базі сполук In4Se3, In4Te3, CdSb, ZnSb. 
Проаналізовано основні нез’ясовані питання щодо розробки на цих матеріалах 
фоточутливих гетероструктур та оптичних інтерференційних фільтрів. З огляду 
наукових публікацій висвітлено мету дисертаційного дослідження і основні 
завдання.    

В другому розділі  описана розроблена технологічна методика нарощування 
епітаксійних шарів In4Se3, In4Te3, CdSb електрорідинною епітаксією. Відзначено, 
що у випадку відомого з літератури нарощування цих шарів  методом класичної  
рідиннофазної епітаксії кристалізація і ріст шару відбувається за умови 
рівномірного зниження температури, що призводить до неоднорідності складу 
епітаксійних шарів та нерівномірного розподілу в них домішок по товщині. 
Наведена схема конструкції розробленого ростового контейнера для нарощування 
шарів In4Se3, In4Te3, CdSb ізотермічним методом ЕРЕ та принципова схема 
установки для проведення ЕРЕ та РФЕ.  На основі аналізу механізмів кристалізації 
епітаксійного шару показано,  що за певних умов у процесі ЕРЕ можна 
безінерційно керувати швидкістю кристалізації, змінюючи густину струму крізь 
розплав. Представлені оптимальні режими кристалізації епітаксійних шарів при 
пропусканні електричного струму з різною густиною через межу підкладка-
розплав при постійній температурі епітаксії. Зі збільшенням густини струму 
j≥5А/см2 швидкість нарощування епітаксійного шару зростала, що свідчить на 
користь суттєвого внеску механізму електроперенесення. 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 Ві, внаслідок додаткового 
виділення тепла ефекту Джоуля. 

Товщина епітаксійних шарів CdSb та In4Se3, отриманих при  оптимальних 
значеннях густини струму j= 4 – 8 А/см2 складала 16–34 мкм.  

Також описана методика лазерної обробки епітаксійних шарів. Для 
лазерної корекції структури і фотоелектричних характеристик гетеропереходів 
CdSb-CdxZn1-xSb, In4Se3-In4(Se3)1-xТе3х, In4Se3–Ge використовували імпульсне 
лазерне випромінювання (ІЛВ) мілісекундного лазера “Квант -12” на ітрій-
алюмінієвому гранаті (λ =1,06 мкм, τ ~ 1÷4 мс), в діапазоні густини потужності 
випромінювання I0~18÷35 кВт/см2. 

Вивчення морфології, структури і складу поверхні плівок і шарів In4Se3 і 
CdSb проводилося методами РEM и електронно-зондового мікроаналізу при 
прискорюючій напрузі 20-30 кВ на установках РЭМ-100У  і Zeiss EVO 50, а 
також методом атомно-силової мікроскопії на установці NT-206. 
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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. 1, а, б).  

Рис.1 Морфологія епітаксійних шарів в РЕМ: а) шар In4Те3 ; б) шар In4Se3; в) шар CdSb 
отриманий методом РФЕ; в) 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 б, в) і, як 
показують спектри, отримані електронно-зондовим мікроаналізом (рис. 2, 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. 1, в).Шари, одержані ізотермічним методом ЕРЕ з густиною 
струму 3–5А/см2 мали порівняно планарну морфологію (рис. 1, г), що більш 
придатна для виготовлення приладних структур, для яких необхідні рівномірні 
за товщиною епітаксійні шари. 

Електронно-зондовим аналізом встановлено, що розподіл і співвідношення 
компонентів Сd i Sb в епітаксійному шарі відповідають стехіометричному 
складу CdSb, включення інших фаз відсутні. 

7



а) 
  

 б)                                                                   в) 

 
Рис.2 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 ; б) шар In4Se3 після ЛО з Е = 24 Дж/см2. 
 
Показано, що у процесі ЕРЕ швидкість електроперенесення атомів Сd в 

розплаві перебільшує швидкість атомів Sb, а в цілому процес 
електроперенесення переважає над дифузією в процесі доставки компонентів 
матеріалу, який кристалізується (CdSb), до фронту кристалізації. Для внесення 
корекції у процеси отримання епітаксійних структур, розробка технологічних 
режимів супроводжувалася дослідженням структурної досконалості елементів 
методами Х-дифракційної топографії. 

Описані дослідження структури монокристалів In4Se3 і CdSb, ZnSb, які 
використовувались як підкладки для нанесення на них епітаксійних шарів та 
інтерференційних тонкоплівкових покриттів. Дослідження проводилися методом 
Берга-Баррета та методом Ланга на установці ДРОН-3М з використанням 
рентгенівських трубок з анодами з Cu і Мo. Показано, що реальні кристали In4Se3 
містять блоки, області деформації і протяжні дефекти, орієнтовані в напрямку [001] 
(рис.3, а).  Для кристалів In4Se3, легованих домішкою Ge (0,2 ат.%), встановлено 
покращення структури,  на топограмах відсутні протяжні дефекти, включення і 
деформовані області (рис.3, б). Топограми, отримані від нарощених на цих 
підкладках епітаксійних шарів показали, що шари є монокристалічними, але, як це 
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типово для гетероепітаксії, їх структура значно деформована порівняно з 
монокристалом (рис.3, в, г). Методом Ланга визначалася кристалографічна 
орієнтація кристалів та наявність лінійних дефектів в монокристалах CdSb. 
Структурними дослідженнями епітаксійних шарів CdSb встановлено, що крайові 
дислокації з монокристалів-підкладок успадковуються нарощеним шаром, тому в 
якості  підкладок краще використовувати досконалі кристали CdSb, вирощені 
методом Чохральського. Крім того застосовувався метод виявлення дислокацій та 
інших порушень структури хімічним селективним травленням з подальшим 
вивченням поверхні в оптичному металографічному мікроскопі та в РЕМ. Наведені 
селективні травники і режими травлення для виявлення дислокаційних ямок 
травлення в епітаксійних шарах CdSb. У випадку нарощування шарів на підкладки, 
вирізані в площині (001), густина дислокацій складала  Nd= 8,3·104 см-2. Порівняно 
із даними літератури це є невеликим значенням і свідчить на користь застосування 
методики ЕРЕ для отримання досконалих шарів CdSb. 

 

 

Рис.3 Рентгенівські топограми, отримані методом Берга-Баретта:  
а) топограма від кристалу In4Se3; б) топограма від кристалу In4Se3, легованого домішкою 0,2% Ge; 
в) топограма від епітаксійного шару In4Тe3; г) топограма від епітаксійного шару In4Se3. 
 

В третьому розділі наведено експериментальні результати дослідження 
структури і властивостей ряду фоточутливих гетеропереходів, складовими яких 
є епітаксійні шари або плівки  сполук In4Se3, In4Te3, CdSb.  

Епітаксійні гетероструктури CdSb – Cd1-хZnхSb, одержували ізотермічним 
методом ЕРЕ, легування шарів CdSb здійснювалося введенням у розчин-
розплав на основі Ві домішок Te або In до концентрації 0,8-1мас. %. За 
аналогічною технологією були одержані також гомопереходи шляхом 
нарощування шарів n-CdSb з розчину-розплаву на підкладки р-CdSb, 
орієнтовані в площині (001). З метою релаксації внутрішніх напружень і 
точкових дефектів в епітаксійних структурах, проводився лазерний відпал 
нарощених шарів CdSb  при густині енергії ІЛВ Е=12-14Дж/см2.  

Методом електронно-зондового мікроаналізу, проведеного в РЕМ типу 
Zeiss EVO 50 при напрузі 20 кВ встановлено, що кількісні співвідношення 
компонентів в епітаксійних шарах після ЛО (табл.1) відповідають стабільній 
сполуці CdSb (рис.4, точки 1,2,3). Метастабільні сполуки Cd3Sb2 або Cd4Sb3 із 
системи CdSb в епітаксійних шарах не знайдені. В локальних місцях на 
поверхні шару CdSb виявлені залишки розчину-розплаву, збагаченого Bі, який 

а) б) 

в) г) 
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є металом-розчинником в методі ЕРЕ (рис.4, точка 4).  
 

      Табл.1 

       
 Рис.4. Поверхня епітаксійного шару CdSb в РЕМ і таблиця результатів  визначення 

хімічного складу в точках 1-4 електроннозондовим мікроаналізом. 
 

Подібні залишки розчину-розплаву, які в результаті змочування не 
відокремилися при декантації, є типовими для нарощування шарів з рідкої фази 
і видалялися з поверхні хімічним травленням.   

Як показали дослідження, легування епітаксійного шару CdSb домішкою Те 
збільшує крутизну спектральної характеристики та величину сигналу 
фоточутливості у порівнянні з легуванням домішкою In (рис.5,а). Це відповідає 
відомим з літератури даним про суттєве покращення фоточутливості монокристалів 
CdSb шляхом легування домішкою Те, вміст якої в межах 0,005÷0,05 ат % здійснює 
вплив на розподіл дислокацій в кристалі, зменшує їх густину.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Рис. 5. Властивості плівкових епітаксійних структур CdSb – CdxZnxSb: 
а) спектральний розподіл фото-ерс епітаксійних структур: 1 – шар, легований In (T=93 К); 
2 – шар, легований Te (T=97 К); 3 – гетероструктура n-шар CdSb – p- Cd0,75Zn0,25Sb (T=115 
К); б) залежність фоточутливості епітаксійних гетероструктур від температури: 1 – шар, 
легований In; 2– шар, легований Te. 

40  50  60  70 
0

20

40

60

80

100

3 

 

 
 

 

hеВ 

12 

а) б) 

140 210 280
0

25

50

75

100

125

150

V
(m

V
)

c

T (K)

1

2

Vc/V0, відн. од. 

, (
м
В

) 

10



Гетероструктури CdSb – Cd0,75Zn0,25Sb проявляють фоточутливість в 
області довжин хвиль =1,3-3,0 мкм(рис. 5,а крива 3), основні параметри 
фоточутливості – виявна здатність Dm

* та інтегральна вольтова чутливість 

S,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 досягається при зниженні 
температури до Т=180 К (рис.5, б).  

Інша група фоточутливих елементів була розроблена вперше на основі 
гетеропереходу між плівкою CdSb та кристалами In4Se3 або In4Тe3. Тонкі плівки 
антимоніду кадмію, товщиною 0,8-1,1 мкм, були отримані методом 
високочастотного (ВЧ) катодного розпилення  мішені з  монокристалу CdSb у 
вигляді пластини розміром 50 х 50 х 8 мм, до катоду підводився ВЧ-сигнал з 
частотою f=1,75 МГц. Як показали AСM-дослідження, при використанні 
технологічного режиму з ВЧ-потужністю Р=25 Вт, при температурі підкладки 
Тп = 423 К на площині сколу (100) кристалу n-In4Se3 формується 
полікристалічна плівка CdSb з достатньо великими (до 400-600 нм) зернами 
(рис.6, а). Методом РЕМ зафіксована складна будова кристалітів плівки, що 
складаються з  нанорозмірних (50-70нм) зерен, які зрослися в процесі 
коалесценції на початкових етапах формування структури плівки (рис. 7, а). 
а)       б)  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 6. Структура тонких плівок CdSb:  а) AСM-зображення плівки CdSb на In4Se3; 
б) AСM-зображення плівки CdSb на In4Тe3. 

 
Результати електроннозондового мікроаналізу в РЕМ показали 

відповідність хімічного складу плівки стехіометричному CdSb. Методом ВЧ-
катодного розпилення вдалося подолати технологічні труднощі, пов’язані з 
розкладанням сполуки CdSb у вакуумі, що є причиною багатофазного складу 
плівок.  У випадку плівок, осаджених на підкладки з кристалів In4Тe3 при Тп = 
423 К, було зафіксовано формування системи острівців CdSb за механізмом 
типу Странського-Крастанова, що може бути використано в нанотехнології 
(рис.6, б). Встановлено, що плівки CdSb мають р-тип провідності, тому на 
підкладці n-In4Se3 утворюється анізотипний гетероперехід, а на кристалі In4Тe3, 
який завжди має р-провідність, – ізотипний гетероперехід.  
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а)       б) 
 
Рис.7. а) РЕМ-зображення плівки CdSb на In4Se3; б) спектральні характеристики 
фоточутливості гетеропереходів: крива 1 – CdSb - In4Se3; крива 2 – CdSb - In4Тe3. 
 

Вимірюванням спектральних залежностей фоточутливості  гетеропереходу 
CdSb - In4Se3 було встановлено діапазон фоточутливості =1-2,8 мкм (рис.7 б, 
крива1.). На кривих спостерігається два максимуми при =1,6 мкм, а також  
=2,3 мкм. 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.9, крива 2.). Це пояснюється 
близькістю ширини забороненої зони обох матеріалів, що зумовлює утворення 
більш вузької області фоточутливості.  

Таким чином, на основі  виготовлених нових плівкових гетеропереходів 
CdSb - In4Se3 та CdSb-In4Тe3 можуть бути створені фоточутливі елементи для 
близької ІЧ-області із різним положенням максимумів фоточутливості.   

Ще один вид фоточутливого елемента був одержаний методом ЕРЕ на основі 
гетеропереходу між епітаксійним шаром In4Se3 та кристалом Ge. Раніше ця 
гетероструктура досліджувалася тільки в поодиноких роботах. Товщина 
нарощених епітаксійних шарів In4Se3 складала 16–35 мкм. Методами РЕМ и 
рентгенівської топографії встановлено монокристалічну структуру епітаксійного 
шару In4Se3 і покращення досконалості перехідної області в гетероструктурі 
In4Se3–Ge в наслідок проникненні в шар In4Se3 домішки Ge з підкладки. Останній 
факт відповідає відомим з літератури даним про поліпшення реальної структури 
монокристалів In4Se3 при легуванні їх домішкою Ge. 

При дослідженні епітаксійних шарів методами AСM і РЕМ було 
зафіксовано, залежно від режиму лазерної обробки, утворення  в шарі In4Se3 

локальних наноструктурованих областей різних фаз із системи In – Se, вміст 
яких впливає на спектральну фоточутливість гетероепітаксійного элемента. 
Механізмом, який стимулює подібні фазові перетворення, є дія в зоні лазерного 
впливу полів термопружних напруг в твердій фазі епітаксійного шару. 
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Після лазерної обробки гетероструктури In4Se3–Ge з оптимальною 
густиною потужності I0 ~ 25 ÷ 27 кВт / см2 було отримано помітне зростання 
фоточутливості в короткохвильовій області. Зміна спектральної характеристики 
фоточутливості відповідає даним електронно-зондового мікроаналізу, які 
свідчать про утворення в результаті ЛО крім основної фази In4Se3 (Eg=0,65еВ) 
ще й широкозонних фаз в епішарі: In2Se3 (α, β, γ-фази Eg=1,35; 1,3; 1,81 еВ) та 
InSe (Eg=1,29еВ). 

Для гомопереходів шар n-In4Se3 підкладка р-In4Se3 після лазерної обробки у 
випадку середніх значень густини потужності I0 ~ 18 ÷ 20 кВт / см2 
спостерігається зсув спектральних характеристик фоточутливості в бік малих 
енергій (рис.8, б), що вказує на структурно-фазові перетворення з виникненням 
деякої частини вузькозонної фази In5Se6 (Eg=0,31еВ). 

а)                                                                                 б) 
 

Рис. 8 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. 

 
Показано, що положення максимуму фоточутливості епітаксійної 

структури n-In4Se3 – p-In4(Se3 )1-х (Тe3 )х суттєво залежить від складу твердого 
розчину х (рис. 9, б). Для гетеропереходу In4Se3–Ge у фотовольтаїчному режимі 

при кімнатній температурі була отримана виявна здатність D*m
=1,8.109 

см.Гц1/2.Вт-1. 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.8, а). Гетероперехід характеризується малою 

інерційністю в інтервалі температур 150-270К (рис. 9,а). 
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а)                             б)                       

Рис.9 а) Залежність часу наростання Тн і часу спаду Тсп для гетероструктури In4Se3- Ge від 
температури; 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. 

Четвертий розділ  присвячений розробці нових інтерференційних 
відрізаючих фільтрів ІЧ-діапазону на кристалах In4(Se3)1-хTe3х, In4Se3 та CdSb, 
ZnSb. Для теоретичного конструювання й моделювання багатошарового 
інтерференційного плівкового покриття, що наноситься на ці кристали, 
використовувався матричний метод еквівалентних шарів.  Запропоновано 
уніфікований технологічний  комплекс на основі реконфігуровних 
комп’ютерних засобів з розширенням його функціональності як для задач 
моделювання, так і для задач управління технологічним процесом синтезу. 
Особливістю даного комплекса є реалізація інтелектуального управління 
процесом напилення багатошарових інтерференційних тонкоплівкових фільтрів 
у режимі постійного контролю відхилення конструктивних параметрів шарів 
від заданих розрахованих значень. Розраховані конструкції інтерференційних 
фільтрів, узгоджених з підкладками, виготовленими з кристалів  In4Se3, 
In4(Se3)1-хTe3х та CdSb, з різним положенням границі відрізання λгр фільтра 
(λгр=2,5; 3,4; 3,8; 4,3; 6,5; 8,3 мкм). Мультишари фільтрів сконструйовані із 
плівок з високою різницею показників заломлення Ge–SiO та Te–SrF2 і 
складаються з двох рівнотовщинних підсистем, які мають по краях узгоджуючи 
нерівнотовщинні шари. Напилювання інтерференційних фільтрів проводилося 
на серійних установках 01НЕ -7-008 та Leybold-Heraues A700Q . Підкладки з 
шаруватих кристалів 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 (рис.10) 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%. 
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Рис.10. 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).  

Також були виготовлені абсорбційно-інтерференційні фільтри на 
кристалах CdSb та ZnSb з положенням λгр=2,9; 3,8; 4,3 мкм (рис. 11). Для 
охолоджуваних до 87К фільтрів було враховано температурне зміщення краю 
власного поглинання CdSb (рис. 11, крива 1), тому для забезпечення 
відповідного інтервалу блокування фону, інтерференційна система була 
сконструйована з плівок Te–SrF2, які мають високу різницю показників 
заломлення (рис. 11, крива 6).  

Проведені випробовування стабільності спектральних характеристик 
напилених фільтрів показали, що при охолодженні до Т=87 К відбувається 
зміщення краю відрізання фільтра та зменшення максимального та середнього 
пропускання в робочій області, але ці зміщення не перебільшують 10%, тобто 
величини, яка допускається відповідними стандартами  для таких фільтрів. 
Випробовування шляхом термоциклювання в інтервалі температур 77–398 К 
показали механічну міцність плівкових покриттів, відсутність відшаровування 
та інших ознак деградації плівок.. Оптимальні отримані фільтри на кристалах 
CdSb та ZnSb характеризуються високими параметрами: крутизна границі 
відрізання k=0,9–0,96, середнє пропускання в робочій області Тсер=80–82%, 
максимальне пропускання Тmax=90–93% . 

Був також розроблений та виготовлений відрізаючий  фільтр на підкладці з 
кристалу CdSb з плівок Te–SrF2, з граничною довжиною хвилі λгр=4,1мкм. та 
λгр=8,3мкм в двох окремих оптичних каналах, які мають складну геометрію 
світлових зон (рис.12). 
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Рис.11. Спектральні залежності коефіцієнта пропускання Т (%) для кристалів 
підкладок: 1 – CdSb (T=87 K); 2 – ZnSb (T=300 K); 3 – CdSb (T=300 K); та інтерференційно-
абсорбційних 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.  
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Рис.12. Спектральні характеристики коефіцієнта пропускання для двоканального 

фільтра  з плівок Te–SrF2 на кристалі CdSb:  1, 2  – теоретично розраховані криві; 3, 4 – 
відповідні експериментальні криві.  
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Розроблений фільтр є удосконаленням відомого двоканального фільтра на 
CdSb з λгр=2,5мкм та λгр=3,8мкм і має переваги для селекції хвиль у далекому 
ІЧ-діапазоні.  Для забезпечення технологічної реалізації фільтра розроблена 
касета з використання літографічних масок (рис.13, а) і схема технологічного 
маршрута процесу виготовлення фільтра на CdSb з двома оптичними каналами.  

   а)                                                                              б) 

Рис.13.  а) Комірка з підкладкою  CdSb з двостороннє суміщеними масками;  
б) Виготовлений інтерференційний фільтр на CdSb з двома оптичними каналами. 
 

Сконструйований двоканальний фільтр (рис.13, б) складається з кристалу-
підкладки CdSb діаметром 6мм і товщиною 0,6мм, поверхня якої з обох боків 
оптично полірована із класом чистоти обробки IV. На підкладку нанесена 
плівкова металева діафрагма з Аl, форма отворів в якій задає геометрію 
світлових зон першого та другого оптичних каналів.  

В роботі також запропоноване практичне використання розроблених 
фільтрів в медичній діагностиці. Оскільки при розробці оптичних біосенсорів, 
робота яких грунтується на визначенні спектральних характеристик поглинання 
органічних речовин, виникає необхідність в застосуванні відрізаючих оптичних 
фільтрів для селекції певних діапазонів ІЧ-спектра, в роботі проведена розробка 
багатошарових тонкоплівкових інтерференційних фільтрів на In4Se3, In4Te3 та 
CdSb з різним положенням межі відрізання ІЧ-випромінювання в залежності 
від вида та концентрації досліджуваних рідин.  

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА 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 
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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. 

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 270–150К.   
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. 
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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%. 
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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АНОТАЦІЯ 

Стрєбєжєв В.В.  Оптичні і фотоелектричні елементи інфрачервоного 
діапазону на основі монокристалів і шарів In4Se3, In4Te3  та CdSb. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 
спеціальністю 05.27.01 – твердотільна електроніка. – Чернівецький 
національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, 2015. 

Дисертація присвячена розробці гетероперехідних фоточутливих елементів 
і інтерференційних багатошарових тонкоплівкових фільтрів, сформованих на 
основі базових напівпровідників In4Se3, In4Te3  та CdSb і призначених для 
функціонування в ІЧ-діапазоні. Розроблено методику нарощування шарів 
In4Se3, In4Te3 та CdSb методом електрорідинної епітаксії. Проведена 
модифікація структурно-фазового стану епітаксійних шарів імпульсним 
випромінюванням мілісекундного лазера. Досліджена структура і хімічний 
склад епітаксійних шарів і плівок методами атомно-силової та растрової 
електронної мікроскопії. Досліджені спектральні характеристики і основні 
параметри фоточутливості гетеропереходів CdSb – Cd1-xZnxSb, CdSb – In4Se3, 
CdSb – In4Тe3, In4Se3 – Ge, In4Se3 – In4(Se3)1-хТe3x. Розраховані і отримані 
відрізаючі інтерференційні фільтри на підкладках з кристалів In4(Se3)1-хТe3x, 
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CdSb, ZnSb, In4Se3 з різним положенням границі відрізання випромінювання в 
близькій та середній ІЧ- області. 

Ключові слова: епітаксія, плівка, гетероперехід, лазер, інтерференційний 
фільтр. 

 
ABSTRACT 

Strebezhev V.V. Infrared Optical and Photovoltaic Cells Based on In4Se3, In4Te3  
and CdSb Single Crystals and Layers. - Manuscript. 

Thesis for the Degree of Candidate in Technical Sciences in Specialty 
05.27.01 – Solid-State Electronics. – Yuriy Fedkovych Chernivtsi National 
University, Chernivtsi, 2015. 

The thesis is deals with developing of  heterojunction photosensitive elements 
and multi-layer thin-film interference filters designed on the In4Se3, In4Te3 and CdSb 
semiconductors and operating in the infrared range. A method of liquid epitaxy 
deposition technique of  In4Se3, In4Te3 and CdSb layers is developed. Correction of 
structural phase state of epitaxial layers was carried out by treatment with pulsed 
millisecond laser radiation. The structure and chemical composition of epitaxial 
layers were studied by atomic force and scanning electron microscopy. The method 
of high-frequency cathode sputtering was used to obtain CdSb – In4Se3 and  CdSb – 
In4Тe3 thin film heterojunctions. Spectral characteristics and photosensitivity 
parameters of obtained CdSb – Cd1-xZnxSb, CdSb – In4Se3, CdSb – In4Тe3, In4Se3 – 
Ge, In4Se3 – In4(Se3)1-хТe3x heterojunctions were investigated. Cutting interference 
filters on In4(Se3)1-хТe3x, CdSb, ZnSb, In4Se3 crystal substrates with different cut-off 
wavelength in the near and medium IR region were calculated and designed.  
Keywords: epitaxy, film, heterojunction, laser, interference filter.  

 
АННОТАЦИЯ 

Стребежев В.В.  Оптические и фотоэлектрические элементы 
инфракрасного диапазона на основе монокристаллов и слоев In4Se3, In4Te3  
и CdSb. – Рукопись. 

Диссертация на соискание научной степени кандидата технических наук по 
специальности 05.27.01 – твердотельная электроника. – Черновицкий 
национальний университет имени Юрия Федьковича, Черновцы, 2015.  

Диссертация посвящена разработке гетеропереходных 
фоточувствительных элементов и интерференционных многослойных 
тонкопленочных фильтров, сформированных на основе базових 
полупроводников In4Se3, In4Te3,, CdSb и предназначенных для 
функционирования в ИК-диапазоне. Разработана методика наращивания слоев 
In4Se3, In4Te3  и CdSb методом электрожидкостной эпитаксии. 

Показано, что эпитаксиальные слои CdSb соответствуют 
стехиометрическому составу и имеют достаточно ровную морфологию при 
оптимальных токах, протекающих через раствор-расплав. Гетероструктуры 
CdSb – Cd0,75Zn0,25Sb проявляют фоточувствительность в области длин волн 
=1,3-3,0 мкм и характеризуются высокими параметрами.  
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Проведена модификация структурно-фазового состояния эпитаксиальных 
слоев In4Se3 импульсным излучением миллисекундного лазера. Исследована 
структура и химический состав эпитаксиальных слоев методами атомно-силовой 
и растровой электронной микроскопии. Показано, что в результате лазерной 
обработки возможно появление в локальних участках эпитаксиального слоя 
широкозонных фаз − In2Se3, InSe, а также узкозонных − типа In5Se6 из системы 
In-Se, что дает возможность осуществлять коррекцию спектральных 
характеристик. Для гетероперехода In4Se3 − Ge в фотовольтаическом режиме при 

температуре Т=240К получена вольт-ваттная чувствительность Sm
=1,7.104 В/Вт 

и обнаружительная способность D*m
=4,8.1010см.Гц1/2.Вт-1, гетеропереходы 

характеризуются малой инерционностью в широком диапазоне температур 150-
270К. Методом высокочастотного катодного распыления получены 
тонкопленочные гетеропереходы CdSb − In4Se3 и CdSb − In4Тe3. При осаждении 
пленок CdSb на подложках из кристаллов In4Тe3 было зафиксировано 
формирование системы островков CdSb по механізму Странского-Крастанова, 
что может быть использовано в нанотехнологии. Исследованы спектральные 
характеристики и основные параметры фоточувствительности полученных 
гетеропереходов CdSb – Cd1-xZnxSb, CdSb – In4Se3, CdSb – In4Тe3, In4Se3 – Ge, 
In4Se3 – In4(Se3)1-хТe3х. Рассчитаны и получены отрезающие интерференционные 
тонкопленочные фильтры на подложках из кристаллов In4(Se3)1-хТe3х, CdSb, 
ZnSb, In4Se3 с разным положением границы отрезания излучения в ближней и 
средней инфракрасной области. 

Ключевые слова: эпитаксия, пленка, лазерная обработка, 
интерференционный фильтр. 
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