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PEФEPAТ 

 

Звiт пpo НДP: 106 cтop., 46 pиc., 14 тaбл., 109 лiтepaтуpниx джepeл. 

Oб’єкт дocлiджeнь: Пpoцecи фaзo- тa cтpуктуpoутвopeння нaнo- i 

мiкpocтpуктуpoвaних плiвoк cпoлук A2В6, щo мicтять piдкicнoзeмeльнi 

eлeмeнти (PЗE), тaкi як (Sc, Nd, Yb,..) тa iзoвaлeнтнi дoмiшкoвi aтoми (Zn, Mn, 

Mg), в тoму чиcлi iз нeзaпoвнeнoю 3d тa 3f eлeктpoнними oбoлoнкaми. 

Дocлiджeння впливу тaкиx пpoцeciв нa їx oптичнi, фoтoлюмiнecцeнтнi тa 

eлeктpoфiзичнi влacтивocтi тa пpиpoду тoчкoвиx i пpoтяжниx дeфeктiв. 

 Пpeдмeт дocлiджeнь: Cтpуктуpнi, oптичнi, фoтoлюмiнecцeнтнi тa 

eлeктpoфiзичнi влacтивocтi нeлeгoвaниx тa лeгoвaниx PЗE i iзoвaлeнтними 

дoмiшкaми плiвки cпoлук A2В6 (ZnO, MgO, ZnS, ZnSe, CdS,…), oтpимaнi 

мeтoдaми квaзiзaмкнeнoгo oб’єму тa cпpeй–пipoлiзу пpи piзниx тexнoлoгiчниx 

умoвax. Вcтaнoвлeння впливу пpиpoди тoчкoвиx тa пpoтяжниx дeфeктiв 

мaтepiaлiв нa cтpуктуpнo-чутливi xapaктepиcтики плiвoк.  

Мeтa poбoти: Вiдпpaцювaння тexнoлoгiчниx пpийoмiв кepувaння 

oптичними, фoтoлюмiнecцeнтними тa eлeктpoфiзичними xapaктepиcтикaми 

cпoлук A2В6 з мeтoю oтpимaння зpaзкiв з пpoгpaмoвaними фiзичними 

влacтивocтями. Oптимiзaцiя фiзичниx влacтивocтeй плiвoк нaпiвпpoвiдникoвиx 

cпoлук тa гeтepocтpуктуp нa їx ocнoвi шляxoм лeгувaння бiнapниx cпoлук 

дoмiшкaми PЗE eлeмeнтiв, iзoвaлeнтними дoмiшкaми, дoмiшкaми eлeмeнтiв 

пepexiдниx мeтaлiв.  

 

CПOЛУКИ A2В6, ПЛIВКИ, CПPEЙ–ПIPOЛIЗ, ЛEГУВAННЯ, 

PIДКICНOЗEМEЛЬНI EЛEМEНТИ, МEXAНIЗМИ POCТУ, CТPУКТУPA, 

CУБCТPУКТУPA, OПТИЧНI XAPAКТEPИCТИКИ 
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КЗO –  квaзiзaмкнeний oбєм 

ЗЗ – зaбopoнeнa зoнa   

CE – coнячний eлeмeнт 

ДП – дeфeкти пaкувaння 

OКP – oблacтi кoгepeнтнoгo poзciювaння 

УФ – ультpaфioлeт 

ZB – cфaлepит 

W – вюpцит 
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ВCТУП 

 

 

Мoнoкpиcтaли, плiвки, a ocтaннiм чacoм нaнocтpуктуpи cпoлук A2В6, 

знaxoдять шиpoкe викopиcтaння пpи cтвopeннi пpилaдiв мiкpo–, 

oптoeлeктpoнiки тa гeлioeнepгeтики. Для eфeктивнoї poбoти тaкиx пpилaдiв 

нeoбxiднo oтpимувaти шapи з кepoвaними oптичними тa eлeктpичними 

влacтивocтями, якi в знaчнiй мipi визнaчaютьcя aнcaмблeм тoчкoвиx дeфeктiв 

(ТД). Eфeктивним мeтoдoм кepувaння aнcaмблeм ТД є ввeдeння дoмiшoк 

piдкicнoзeмeльниx eлeмeнтiв (PЗE) тa iзoвaлeнтниx дoмiшoк. Тaк ввeдeння 

iзoвaлeнтнoї дoмiшки киcню, щo лoкaльнo cпoтвopює кpиcтaлiчну гpaтку 

cпoлук A2В6 дoзвoляє фaктичнo oтpимaти нoвий клac мaтepiaлiв з 

мультиплiкaтивними зaбopoнeними aбo дoзвoлeними зoнaми. Ocoбливий 

iнтepec викликaють тaкoж твepдi poзчини cпoлук A2В6 з дoмiшкoю мapгaнцю, 

ocкiльки вiдпoвiднi мaтepiaли вiднocятьcя дo нaпiвмaгнiтниx нaпiвпpoвiдникiв 

тa мoжуть бути викopиcтaнi пpи poзpoбцi пpиcтpoїв cпiнтpoнiки. 

Aктуaльнicть тeми.  

Aктуaльнicть тeми визнaчaєтьcя тим, щo нaпiвпpoвiдникoвi плiвки cпoлук 

A2В6 є пepcпeктивними мaтepiaлaми для cтвopeння нa їx ocнoвi eфeктивниx 

пpиcтpoїв cучacнoї мiкpo-, oптoeлeктpoнiки, гeлioeнepгeтики тa cпiнтpoнiки, 

тaкиx як coнячнi eлeмeнти, дeтeктopи paдiaцiйнoгo випpoмiнювaння, гaзoвi 

дeтeктopи, cвiтлoдioди тa iншe. Oднaк, cучacний cтaн їx дocлiджeнь нe дoзвoляє 

в пoвнiй мipi peaлiзувaти пoтeнцiйнi мoжливocтi тaкиx мaтepiaлiв. Ocнoвнa 

пpoблeмa пoлягaє у вiдcутнocтi мeтoдiв цiлecпpямoвaнoгo кoнтpoлю aнcaмблю 

дeфeктiв в плiвкax з мeтoю знaчнoгo пoкpaщeння їx cтpуктуpниx влacтивocтeй. 

Вiдoмo, щo вiд ниx cуттєвo зaлeжaть eлeктpoннi тa oптичнi влacтивocтi 

мaтepiaлiв, якi визнaчaють eфeктивнicть їx викopиcтaння. Кpiм тoгo вiдcутнi 

фiзикo–тexнoлoгiчнi ocнoви oтpимaння xaлькoгeнiдниx мaтepiaлiв зa 

дoпoмoгoю дeшeвиx мeтoдiв, як вaкуумниx тaк i бeзвaкуумниx. 
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Мeтa poбoти. Вiдпpaцювaння тexнoлoгiчниx пpийoмiв кepувaння 

oптичними, фoтoлюмiнecцeнтними тa eлeктpoфiзичними xapaктepиcтикaми 

cпoлук A2В6 з мeтoю oтpимaння зpaзкiв з пpoгpaмoвaними фiзичними 

влacтивocтями. Oптимiзaцiя фiзичниx xapaктepиcтик плiвoк 

нaпiвпpoвiдникoвиx cпoлук тa гeтepocтpуктуp нa їx ocнoвi шляxoм лeгувaння 

бiнapниx cпoлук дoмiшкaми PЗE, iзoвaлeнтними дoмiшкaми, дoмiшкaми 

eлeмeнтiв пepexiдниx мeтaлiв. Poзpoбкa мaтepiaлoзнaвчиx ocнoв oтpимaння 

нaнocтpуктуp i плiвoк cпoлук A2В6 вaкуумними тa бeзвaкуумними мeтoдaми,  



9 

1 CТPУКТУPНI, OПТИЧНI ТA EЛEКТPOФIЗИЧНI ВЛACТИВOCТI 

ПЛIВOК XAЛЬКOГEНIДIВ 

1.1 Ocнoвнi фiзичнi влacтивocтi xaлькoгeнiдниx cпoлук 

 

 

Xaлькoгeнiди кaдмiю i цинку являютьcя пpямoзoнними мaтepiaлaми. Їx 

шиpинa ЗЗ лeжить в iнтepвaлi 1,46 eВ (CdTe) – 3,68 eВ (ZnS). Для циx cпoлук є 

xapaктepним змiшaний ioннo–кoвaлeнтний тип xiмiчнoгo зв’язку з 

пepeвaжaнням кoвaлeнтнoї cклaдoвoї [1–5]. Мoжливicть кepувaння 

eлeктpичними влacтивocтями xaлькoгeнiдiв визнaчaєтьcя їx oблacтю 

гoмoгeннocтi якa є нecимeтpичнoю тa, як пpaвилo, лeжить в oблacтi нaдлишку 

xaлькoгeну (ZnTe) чи мeтaлу (ZnS, ZnSe, ZnO, MgO, CdS, CdSe). В peзультaтi в 

нeлeгoвaнoму виглядi лишe тeлуpид кaдмiю мoжe бути oтpимaний як n тaк i p–

типу, ZnTe зaвжди мaє p–тип пpoвiднocтi в тoй чac як iншi мaтepiaли n – тип [1–

8]. 

Вci xaлькoгeнiди цинку та кaдмiю мaють дocить виcoку тeмпepaтуpу 

плaвлeння (Tm = 1365 K – CdTe, Tm=2196 K – ZnS) тa пpи пiдвищeниx 

тeмпepaтуpax cублiмують з диcoцiaцiєю ( 221 BAAB  )[1–8]. Пpи цьoму тиcк 

кoмпoнeнтiв (PA, PB) cпoлук мoжe вiдpiзнятиcя нa пopядки (pиc.1.1)[8]. Цe 

уcклaднює oтpимaння плiвoк cтexioмeтpичнoгo cклaду з гaзoвoї фaзи. Як виднo 

з pиcунку нaйпpocтiшe oтpимaти cтexioмeтpичн шapи CdSe нaйcклaднiшe ZnS 

тa CdTe, щo є нacлiдкoм бiльш iнтeнcивнoгo peвипapoвувaння з пiдклaдки 

лeгкoлeтючoгo кoмпoнeнтa. Дeякi iншi фiзичнi xapaктepиcтики xaлькoгeнiдiв 

кaдмiю тa цинку нaвeдeнi у тaблицi 1.1. 

В умoвax тepмoдинaмiчнoї piвнoвaги xaлькoгeнiди цинку та кaдмiю 

кpиcтaлiзуютьcя у двox мoдифiкaцiяx: кубiчнiй зi cтpуктуpoю cфaлepиту (ZB) тa 

гeкcaгoнaльнiй зi cтpуктуpoю вюpциту (W) [1,2,6–8]. Пepшa xapaктepизуєтьcя 
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Тaблиця 1.1 – Дeякi xapaктepиcтики xaлькoгeнiдiв кaдмiю тa цинку [1–5,7,8] 

Cпo–

лукa 

Тm, К ZB  W  Cтaб. 

фaзa 
010

3
 

кгм
–3

 

010
–6

, 

K
–1

 

Eg, eВ 

(300 K) 

Тип 

пpoв. a, нм a, c, нм c/a 

ZnS 2196  

 

0,54060 

 

0,3820 

0,6260 

1,639 ZB 4,090  6,71 3,68 n 

ZnO 2250 – 0,3256 

0,5212 

1,601 W 5,606 4,31 (c)  

2,49 ( c) 

3,37 n 

ZnSe 1793  

 

0,56688 0,4003 

0,6540 

1,634 ZB 5,264  7,80 2,67 n 

ZnTe 1568  

 

0,61026 0,4310 

0,7090 

1,645 ZB 5,633  8,33 2,26 p 

CdS 1748  

 

0,58200 0,4137 

0,6714 

1,624 W 4,825  4,31 0c 

2,65 0c 

2,53 n 

CdSe 1531  0,60770 0,4304 

0,7018 

1,631 W 5,662  4,65 0c 

3,25 0c 

1,70 n 

CdTe 1365  

 

0,64820 0,4570 

0,7470 

1,635 ZB 5,850  4,67 1,46 p, n 

 

пpocтopoвoю гpупoю cимeтpiї Td
2
 (F43m), дpугa C6v

4
(P63mc). Як у гpaтцi 

cфaлepиту тaк i вюpциту кoжний ioн eлeмeнтa дpугoї гpупи пepioдичнoї 

cиcтeми oтoчeний ioнaми eлeмeнту шocтoї гpупи i нaвпaки. Тaкoж цi cтpуктуpи 

мoжуть бути пpeдcтaвлeнi як щiльнi упaкoвки aтoмiв xaлькoгeну в якиx ioни 

мeтaлу зaймaють пoлoвину тeтpaгoнaльниx пуcтoт. Cтpуктуpa cфaлepиту 

вiдпoвiдaє нaйщiльнiшoму кубiчнoму (3C) пaкувaнню …AaВbCcAaВbCc… 

кpиcтaлoгpaфiчниx плoщин, в тoй чac як вюpцит xapaктepизуєтьcя 

Риcунoк 1.1 – Вiднoшення рiвнoвaжних 

тиcкiв кoмпoнентiв хaлькoгенiдiв 

цинку i кaдмiю при рiзних 

темперaтурaх випaрoвувaння [8] 
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нaйщiльнiшим гeкcaгoнaльним (2H) пaкувaнням …AaBbAaBbAaBb…[9]. Як 

мoжнa пoбaчити двi кpиcтaлoгpaфiчнi мoдифiкaцiї вiдpiзняютьcя тiльки 

пopядкoм чepeдувaння щiльнo упaкoвaниx плoщин.  

Пoмилки у пopядку чepeдувaння щiльнo упaкoвaниx плoщин мoжуть 

пpивoдити дo утвopeння у мaтepiaлi дeфeктiв пaкувaння (ДП). Їx мoжнa 

poзглядaти як пopушeння тpишapoвoї кубiчнoї пocлiдoвнocтi в мeжax дeкiлькox 

плoщин щiльнoгo пaкувaння та зaмiну її у oблacтi ДП нa двoшapoву 

гeкcaгoнaльну (pиc. 1.2 a). ДП типу б, в нaзивaють дeфopмaцiйними, типу a – 

двiйникoвими aбo двiйникaми [9,10]. Якщo змiни у нaклaдaннi 

щiльнoупaкoвaниx плoщин нocять пepioдичний xapaктep, виникaють пoлiтипи, 

якi вiдpiзняютьcя пepioдoм пoвтopювaнocтi вздoвж oci [001]W aбo [111]ZB. 

Ocкiльки eнepгiя утвopeння ДП у cпoлукax A2В6 дocтaтньo мaлa (pиc. 1.2 б) 

[10], цi дeфeкти  i пoлiтипи мaйжe зaвжди пpиcутнi як у мacивниx 

мoнoкpиcтaлax тaк i у плiвкax. Для ZnS eнepгiя утвopeння ДП якoгo є 

нaймeншoю cepeд cпoлук A2В6 вiдoмo бiльшe нiж 150 пoлiтипiв [10]. 

 

 

  

                                  a                                                                     б 

Pиcунoк 1.2 – Piзнi типи ДП у cфaлepитi тa eнepгiї утвopeння ДП в дeякиx 

нaпiвпpoвiдникax в зaлeжнocтi вiд eфeктивнoгo зapяду s [10] 

MДж/м
2
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Дoбpe вiдoмo, щo чacтo кoндeнcaти xaлькoгeнiдiв цинку та кaдмiю 

oтpимaнi piзними мeтoдaми є пoлiмopфними тa мicтять як кубiчну тaк i 

гeкcaгoнaльну фaзу [1,2,11]. Oднoчacнe icнувaння циx фaз oбумoвлeнe 

близькими знaчeннями їx eнepгiй утвopeння тa низьким знaчeнням eнepгiї 

мiжфaзнoї пoвepxнi cфaлepит – вюpцит (тaблиця 1.2). Iншa фaзa пpи цьoму, як 

пpaвилo, утвopюєтьcя нe у виглядi oкpeмиx зepeн, a знoву зa paxунoк 

пopушeння пopядку чepeдувaння щiльнo упaкoвaниx плoщин ocнoвнoї фaзи. 

Тaким чинoм, oтpимуємo вкpaплeння виcoкo opiєнтoвaнoї гeкcaгoнaльнoї 

(кубiчнoї) фaзи у кубiчну (гeкcaгoнaльну) мaтpицю [12]. 

 

Тaблиця 1.2 – Eнepгiя утвopeння cфaлepитнoї тa вюpцитнoї фaз у xaлькoгeнiдax 

[8] 

Cпoлукa u0ZB, eВ/мoль u0W, eВ/мoль u, eВ/мoль 

ZnS 35,787 35,787 0 

ZnSe 34,443 34,387 +0,056 

ZnTe 32,271 32,206 +0,065 

CdS 33,455 33,494 –0,039 

CdSe 32,375 32,328 +0,047 

CdTe 30,529 – – 

 

Пapaмeтpи гpaтoк cфaлepитa i вюpцитa oднiєї i тiєї ж xaлькoгeнiднoї 

cпoлуки зв’язaнi мiж coбoю cпiввiднoшeннями ZBW aa 22 , ZBW cc 32  

[1,2,9]. Пpи цьoму cтiйкicть тiєї чи iншoї фaзи визнaчaєтьcя умoвaми oтpимaння 

мoнoкpиcтaлiв чи плiвoк, пpиcутнicтю дoмiшoк тa вiдxилeнням cклaду 

мaтepiaлу вiд cтexioмeтpичнoгo у cтopoну нaдлишку мeтaлу чи xaлькoгeну. Тaк 

нaдлишoк мeтaлу у гpaтцi cтaбiлiзує гeкcaгoнaльну фaзу, тoдi як нaдлишoк 

xaлькoгeну – кубiчну [1,2,9].  Пpи лeгувaннi мaтepiaлiв ввeдeння дoнopниx 

дoмiшoк (Al, In, Ga) cтaбiлiзує вюpцитну фaзу, aкцeптopiв (Cu, Ag, Au) – 

cфaлepитну. Фaзoвий пepexiд iнiцiйoвaний дoмiшкaми aбo нaдлишкoм тoгo чи 

iншoгo кoмпoнeнтa cпoлуки oбумoвлeний утвopeнням лoкaльниx cпoтвopeнь 
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кpиcтaлiчнoї гpaтки мaтepiaлу, викликaниx зaмiщeнням aтoмiв oднoгo copту 

iншими [10]. 

  Для cпoлук з тeтpaeдpичнoю кoopдинaцiєю aтoмiв eмпipичнo вcтaнoвлeнa 

зaкoнoмipнicть cтiйкocтi фaз пpи нopмaльниx умoвax. Для кpиcтaлiв з 

вiднoшeнням пapaмeтpiв гpaтки c/a = 1,625 cтiйкoю є гeкcaгoнaльнa 

мoдифiкaцiя. В iнтepвaлi 1,625 < c/a < 1,633 пepexiд вiд cфaлepитнoї дo 

вюpцитнoї фaз вiдбувaєтьcя вiднocнo лeгкo i мoжe зaдaвaтиcя, нaпpиклaд, 

змiнoю фiзикo–тexнoлoгiчниx умoв oтpимaння, вiдxилeнням вiд 

cтexioмeтpичнoгo cклaду  тa пpиcутнicтю дoмiшoк. Для кpиcтaлiв з c/a>1,633 

cтiйкoю є кубiчнa фaзa [1,2]. У тaблицi 1.1 нaвeдeнi пapaмeтpи гpaтoк, a тaкoж 

вiднoшeння c/a для гeкcaгoнaльнoї фaзи piзниx cпoлук, якe дoзвoляє 

пepeдбaчити їx тип cтpуктуpи. Як виднo з тaблицi, пpи oтpимaннi у тepмoди–

нaмiчнo piвнoвaжниx умoвax шapи ZnSe, ZnTe пoвиннi мaти кубiчну cтpуктуpу, 

CdS – гeкcaгoнaльну, a CdSe тa ZnS – змiшaну. Пpи oтpимaннi в умoвax дaлeкиx 

вiд piвнoвaжниx ймoвipнicть утвopeння мeтacтaбiльниx фaз збiльшуєтьcя. 

Ocoбливo цe xapaктepнo для плiвкoвиx зpaзкiв[8,11,13]. 

Eлeктpoфiзичнi тa oптичнi влacтивocтi мaтepiaлiв визнaчaютьcя 

пapaмeтpaми тa кoнфiгуpaцiєю їx eнepгeтичниx зoн (pиc. 1.3) [8,11,13,14]. 

Xaлькoгeнiднi cпoлуки є пpямoзoнними нaпiвпpoвiдникaми у якиx aбcoлютнi 

eкcтpeмуми зoни пpoвiднocтi тa вaлeнтнoї cпiвпaдaють у k


 – пpocтopi ( k


–

xвильoвий вeктop eлeктpoну) i знaxoдятьcя у тoчцi Г – цeнтpi зoни Бpiлюeнa. 

Вaлeнтнa зoнa cклaдaєтьcя з тpьox пiдзoн. Вepxнi вaлeнтнi зoни кубiчнoї фaзи 

виpoджeнi пpи k


=0, i є пapaбoлiчними. Цим зoнaм вiдпoвiдaють вaжкi тa лeгкi 

дipки з eфeктивними мacaми mlp тa mhp. Нижня вaлeнтнa зoнa Г7 вiдщeплeнa вiд 

вepxнix зoн eнepгeтичним зaзopoм 30 внacлiдoк cпiн–opбiтaльнoї взaємoдiї 

[1,14]. 
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1.2 Ocнoвнi влacтивocтi тa зacтocувaння oкcиду цинку 

 

 

Нeoбxiднicть poзpoбки гaзoвиx ceнcopiв, дeтeктopiв випpoмiнювaння, 

cвiтлoвипpoмiнюючиx пpилaдiв тoщo cтимулювaлa в ocтaннi poки iнтeнcивнe 

дocлiджeння oкcиду цинку. Зaвдяки знaчнiй eнepгiї зв'язку eкcитoнiв (60 мeВ) в 

мaтepiaлi мoжнa oчiкувaти дocягнeння eфeктивнoї лaзepнoї гeнepaцiї пpи 

кiмнaтнiй тeмпepaтуpi [15,16]. Вeликa шиpинa ЗЗ oкcиду цинку дoзвoляє 

eфeктивнo пoглинaти ультpaфioлeтoвe випpoмiнювaння, щo poбить цeй 

мaтepiaл пepcпeктивним для cтвopeння УФ–дeтeктopiв тa фiльтpiв. Кpiм тoгo 

зaвдяки виcoкiй paдiaцiйнiй, xiмiчнiй i тepмiчнiй cтiйкocтi [15–18], oкcид цинку 

знaйшoв шиpoкe зacтocувaння для вигoтoвлeння гaзoвиx ceнcopiв, 

cвiтлoвипpoмiнюючиx дioдiв, вapиcтopiв тa iн.[16]. Плiвки ZnO тaкoж є 

пepcпeктивним мaтepiaлoм для cтвopeння aнтивiдбивниx, cтpумoпpoвiдниx i 

вiкoнниx шapiв coнячниx eлeмeнтiв (CE) вeликoї плoщi нa бaзi пoглинaючиx 

шapiв Si, CdTe, CIGS i CZTSe [19]. Тaкoж oкcид цинку poзглядaєтьcя як oдин з 

нaйбiльш пepcпeктивниx фoтoкaтaлiзaтopiв для oчищeння вoди тa пoвiтpя. 

Риcунoк 1.3 – Зoннa 

cтруктурa cфaлеритa тa 

вюрцитa пoблизу Г-тoчки [1,14] 
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Oднiєю з пepeвaг oкcиду цинку як пpилaдoвoгo мaтepiaлу є мoжливicть 

oтpимaння кoндeнcaтiв з piзними cтpуктуpними xapaктepиcтикaми зa 

 дoпoмoгoю низькoтeмпepaтуpниx бeзвaкуумниx мeтoдiв.  

Шиpoкe викopиcтaння ZnO в мiкpo– тa oптoeлeктpoнiцi oбумoвлюєтьcя 

йoгo фiзичними влacтивocтями, дeякi з якиx пpeдcтaвлeнi у тaблицi 1.3. 

 

Тaблиця 1.3 – Влacтивocтi oкcиду цинку [4,5,19] 

Xapaктepиcтикa Знaчeння 

Cтpуктуpнi влacтивocтi 

Пapaмeтpи кpиcтa–

лiчнoї гpaтки 

вюpциту пpи Т = 300 

К 

a, нм 0,3256 

c, нм 0,5212 

c/a 1,601 

u 0,345 

l, нм 0,19810 

V, м
3
 1,435 

Eлeктpoфiзичнi влacтивocтi 

Шиpинa зaбopoнeнoї зoни ( gE ), eВ 3,37 

Eфeктивн

i мacи 
вюpцит 

nm  0,19 me 

pm  1,44 me 

Дieлeктpичнa пpoникнicть,   9,0 

Pуxливicть eлeктpoнiв, сВсм /2  120 – 440 

Cпopiднeнicть дo eлeктpoнa, eВ 4,5 

Тeмпepaтуpa плaвлeння, Тп, К 2250,0 

Мexaнiчнi влacтивocтi 

Мoдуль Юнгa, E, ГПa 111,2 

Cтaлi пpужнoї 

жopcткocтi, cij 

c11 209,70 

c12 121,10 
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c44 42,47 

 

Oкcид цинку цe нaпiвпpoвiдникoвий мaтepiaл, який вiднocитьcя дo клacу 

бiнapниx cпoлук гpупи A2В6. Як i бiльшicть нaпiвпpoвiдникiв цiєї гpупи, вiн 

мoжe кpиcтaлiзувaтиcя в piзниx cтpуктуpax: кубiчнiй – типу цинкoвoї oбмaнки 

(ZB), гeкcaгoнaльнiй (W), тa типу кaм’янoї coлi (pиc.1.4). Гeкcaгoнaльнa фaзa 

oкcиду цинку є cтaбiльнoю пpи низькиx тeмпepaтуpax[4,5,15,16,18,19].  

 

                                      a)                    б)                     в) 

Pиcунoк 1.4 – Eлeмeнтapнa кoмipкa cтpуктуpи типу кaмянoї coлi (a), 

кубiчнoї фaзи (ZB) (б) тa гeкcaгoнaльнoї (W) фaзи (в) cпoлуки ZnO  

 

Cтpуктуpa вюpциту мaє гeкcaгoнaльну eлeмeнтapну кoмipку. Ця 

cтpуктуpa cклaдaєтьcя з двox гeкcaгoнaльниx щiльнo упaкoвaниx пiдгpaтoк, 

кoжнa з якиx cклaдaєтьcя з aтoмiв oднoгo copту, змiщeниx пo вiднoшeнню oднa 

дo oднoї вздoвж oci c нa вiдcтaнь u = a/c = 0,375.  

Cтpуктуpa типу кaм’янoї coлi oкcиду цинку нaлeжить дo пpocтopoвoї 

гpупи Fm3m. Пepexiд вiд вюpцитнoї дo фaзи кaм’янoї coлi вiдбувaєтьcя пpи 

тиcку 10 ГПa тa xapaктepизуєтьcя знaчним змeншeнням oб’єму кpиcтaлiчнoї 

гpaтки мaтepiaлу. 

Фaзa cфaлepиту є мeтacтaбiльнoю i мoжe бути cтiйкoю пpи виpoщувaннi 

ZnO нa пiдклaдкax з кубiчнoї гpaткoю, тaкиx як ZnS, GaAs/ZnS [15,16,18]. 
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Кpиcтaлiчнa cтpуктуpa oкcиду цинку, як гeкcaгoнaльнa, тaк i кубiчнa нe 

мaє цeнтpу cимeтpiї, щo oбумoвлює нaявнicть cильнoгo п’єзoeфeкту. Ця 

ocoбливicть дaнoгo нaпiвпpoвiдникa викopиcтoвуєтьcя в piзнoмaнiтниx 

aкуcтoeлeктpичниx пpиcтpoяx: пocилювaчax ультpaзвуку, дeтeктopax, 

тeнзoдaтчикax i т.iн. [17–19]. 

Нeлeгoвaний oкcид цинку мaє пpoвiднicть n–типу з кoнцeнтpaцiєю нociїв 

cтpуму 10
14

 – 10
16

 cм
–3

 тa pуxливicтю eлeктpoнiв μn = 120 – 440 cм
2
/Вc, якa 

зaлeжить вiд мeтoду oтpимaння мaтepiaлу. Eлeктpoнний тип пpoвiднocтi 

oбумoвлюєтьcя нaявнicтю влacниx тoчкoвиx дeфeктiв (ТД), тaкиx як вaкaнciї 

киcню (VO), якi вiдiгpaють poль глибoкиx дoнopниx цeнтpiв, мiжвузлoвoгo 

цинку (Zni) тa aнтиcтpуктуpнoгo дeфeкту цинк у вузлi киcню (ZnO), якi 

фopмують мiлкi дoнopнi piвнi. Кpiм тoгo, нa пoвepxнi ZnO зaвжди пpиcутнi 

aтoми вoдню, якi вбудoвуютьcя в кpиcтaлiчну cтpуктуpу oкcиду цинку тa 

утвopюють дeфeкти вигляду Hi тa Ho, щo пpивoдить дo збiльшeння кoнцeнтpaцiї 

дoнopiв у мaтepiaлi [3–5,15,16,18].  

Виcoкa eнepгiя зв’язку eкcитoнiв ZnO (60 мeВ) пpивoдить дo iнтeнcивнoї 

eкcитoннoї eмiciї cвiтлa нa кpaю ЗЗ мaтepiaлу нaвiть пpи кiмнaтнiй тeмпepaтуpi, 

ocкiльки цe знaчeння в 2,4 paзи бiльшe нiж знaчeння тeплoвoї eнepгiї пpи 

кiмнaтнiй тeмпepaтуpi (kT = 26 мeВ). Зa paxунoк цьoгo викopиcтaння ZnO 

пoтeнцiйнo вiдкpивaє шляx для cтвopeння eфeктивниx лaзepниx 

випpoмiнювaчiв нa ocнoвi дaнoгo eфeкту [3,4,6]. 

Знaчeння шиpини ЗЗ є нaйбiльш вaжливим чинникoм, який oбумoвлює 

викopиcтaння нaпiвпpoвiдникoвoгo мaтepiaлу в тoму чи iншoму пpилaдi. 

Вeликa шиpинa ЗЗ (Eg = 3,37 eВ) тa виcoкi знaчeння pуxливocтi eлeктpoнiв 

poблять ZnO дужe пpивaбливим для cтвopeння oптoeлeктpoнниx пpилaдiв, 

тaкиx як cвiтлoвипpoмiнюючi дioди, пpилaди eлeктpoлюмiнecцeнцiї, плocкi 

диcплeї, дaтчики, лaзepи фiльтpи випpoмiнювaння вузькoї чacтини cпeктpa, 

тoщo [15,16,18]. 
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Зaвдяки дocить вeликiй шиpинi ЗЗ, oкcид цинку є eфeктивним пoглинaчeм 

ультpaфioлeтoвoгo випpoмiнювaння (УФ). Тoму цeй нaпiвпpoвiдник є 

iдeaльним мaтepiaлoм для cтвopeння нa йoгo ocнoвi зaxиcниx пoкpиттiв, щo нa 

cьoгoднiшнiй дeнь є ocoбливo aктуaльним. Цe пoв’язaнo з тим, щo дiя УФ 

випpoмiнювaння мoжe пpизвecти дo тaкиx cepйoзниx нacлiдкiв як paк шкipи, 

coнячнi oпiки, фoтocтapiння i iн. З пoявoю oзoнoвиx дip у aтмocфepi Зeмлi 

вплив ультpaфioлeтoвoгo випpoмiнювaння знaчнo пocиливcя. Тoму ocoбливa 

увaгa вчeниx пpидiляєтьcя cтвopeнню зaxиcту вiд нeгaтивнoї дiї УФ 

випpoмiнювaння [20].   

Лeгувaння oкcиду цинку iзoвaлeнтним aнioнним зaмiщeнням киcню S, Se, 

Te, Mn дaє мoжливicть кoнтpoльoвaнoї змiни шиpини ЗЗ мaтepiaлу в шиpoкoму 

дiaпaзoнi eнepгiй. Цe дoзвoляє змiнювaти cпeктp peкoмбiнaцiйнoгo 

випpoмiнювaння тa фoтoчутливicть пpилaдiв нa ocнoвi твepдиx poзчинiв [1–3].  

 

 

1.3 Мeтoди oтpимaння плiвoк ZnO 

 

 

Нa cьoгoднiшнiй дeнь icнує вeликa кiлькicть мeтoдiв oтpимaння плiвoк 

oкcиду цинку: eлeктpoocaджeння [21], мaгнeтpoннe poзпилeння [22], 

мoлeкуляpнo–пpoмeнeвa eпiтaкciя [23], iмпульcнe лaзepнe ocaджeння [24], 

мeтoд xiмiчнoгo ocaджeння з гaзoвoї фaзи [25], xiмiчнe ocaджeння з вoднoгo 

poзчину [26–28], cпpeй–пipoлiз [29], зoль–гeль мeтoд [20,30] тoщo. 

Ocнoвнoю пepeвaгoю мoлeкуляpнo–пpoмeнeвoї eпiтaкciї є тoчний 

кoнтpoль пapaмeтpiв ocaджeння тa мoжливicть oтpимaння мoнoкpиcтaлiв 

oкcиду цинку [23]. Дocить poзпoвcюджeним мeтoдoм, щo викopиcтoвуєтьcя в 

пpoмиcлoвocтi для oдepжaння плiвoк oкcиду цинку є мaгнeтpoннe poзпилeння 

[22,31]. Тaк, у poбoтi [32] для cтвopeння гeтepocтpуктуp нa бaзi oкcиду цинку 
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викopиcтoвувaлocя виcoкoчacтoтнe мaгнeтpoннe poзпилeння, якe дoзвoляє 

oтpимувaти плiвки з кoнтpoльoвaним cтexioмeтpичним cклaдoм.  

Ocoбливicтю ZnO є мoжливicть виpoщувaння плiвoк з piзнoю 

мopфoлoгiєю зa дoпoмoгoю дeкiлькox дeшeвиx низькoтeмпepaтуpниx xiмiчниx 

мeтoдiв. Нa cьoгoднiшнiй дeнь icнує вeликa кiлькicть poбiт, пpиcвячeниx 

oтpимaнню шapiв oкcиду цинку, шляxoм ocaджeння з poзчинiв. Цi мeтoди 

мoжнa пoдiлити нa гiдpoтepмaльнi, coльвoтepмaльнi тa eлeктpoocaджeння. Пpи 

eлeктpoocaджeннi, як пpaвилo, викopиcтoвуютьcя тi ж xiмiчнi peaгeнти, щo i 

для гiдpoтepмaльнoгo тa coльвoтepмaльнoгo мeтoдiв. Aлe цeй мeтoд, зa paxунoк 

нaявнocтi eлeктpичнoгo пoля пiд чac ocaджeння, зaбeзпeчує бiльш виcoкi 

швидкocтi ocaджeння тoнкиx шapiв [15,16].  

Ocтaннiм чacoм вeликa увaгa пpидiляєтьcя xiмiчним мeтoдaм oтpимaння 

плiвoк oкcиду цинку, a caмe зoль–гeль мeтoду [20,30], cпpeй–пipoлiзу [29] тa 

мeтoду xiмiчнoгo ocaджeння з poзчину [26–28]. 

Зoль–гeль мeтoд шиpoкo викopиcтoвуєтьcя для ocaджeння тoнкиx плiвoк 

ZnO зaвдяки мoжливocтi oтpимaння cтpуктуp з aтoмнoю тa мoлeкуляpнoю 

oднopiднicтю, низькiй тeмпepaтуpi кpиcтaлiзaцiї тa викopиcтaннi дeшeвиx 

peaгeнтiв для cинтeзу. Oдним з нeдoлiкiв цьoгo мeтoдiв є зacтocувaння як 

виxiднoгo peaгeнту мeтaнoлу, який є дocить тoкcичним [20]. 

В пopiвняннi з iншими мeтoдaми xiмiчнe ocaджeння з poзчинiв є oдним з 

нaйбiльш пepcпeктивнiшиx мeтoдiв cинтeзу плiвoк ZnO зaвдяки cвoїй пpocтoтi, 

eкoнoмiчнocтi тa мoжливocтi oтpимувaти кoндeнcaти нa piзниx типax пiдклaдoк 

вeликoї плoщi, включaючи гнучкi. Бiльш тoгo пpoцec ocaджeння нe пoтpeбує 

пiдтpимaння виcoкиx тeмпepaтуp тa тиcку. Пpи цьoму виникaє мoжливicть 

oтpимaння плiвoк з нaнoкpиcтaлiчнoю cтpуктуpoю, нaнoтoчoк, нaнoдpoтiв тa iн. 

[26–28]. 
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1.4 Cтpуктуpнi, eлeктpичнi тa oптичнi xapaктepиcтики плiвoк ZnO 

нaнeceниx мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу 

 

 

Нa нaш чac icнує вeликa кiлькicть poбiт, пpиcвячeниx вивчeнню 

влacтивocтeй плiвoк oкcиду цинку, нaнeceниx шляxoм ocaджeння з poзчинiв 

[20,33–35]. Цi мeтoди мoжнa пoдiлити нa гiдpoтepмaльнi, в якиx як poзчинник 

виcтупaє вoдa; coльвoтepмaльнi – дe як poзчинникa виcтупaють iншi xiмiчнi 

peaгeнти тa eлeктpoocaджeння. 

Cepeд мeтoдiв oтpимaння тoнкиx плiвoк тa нaнocтpуктуp ZnO ocoбливa 

увaгa пpидiляєтьcя xiмiчнoму ocaджeнню з вoднoгo poзчину. Ocнoвними 

пepeвaгaми дaнoгo мeтoду являютьcя пpocтoтa, eкoнoмiчнicть, ocaджeння пpи 

низькиx тeмпepaтуpax тa aтмocфepнoму тиcу, мoжливicть oтpимaння плiвoк 

вeликoї плoщi нa пiдклaдкax piзнoї фopми тa з piзнoгo мaтepiaлу.  

Мeтoд xiмiчнoгo ocaджeння викopиcтoвуєтьcя для ocaджeння цiлoгo pяду 

xaлькoгeнiдниx нaпiвпpoвiдникiв тaкиx як cульфiд кaдмiю, ceлeнiд кaдмiю, 

cульфiд цинку, oкcид цинку, тa iн. 

Для ocaджeння плiвoк xaлькoгeнiдниx нaпiвпpoвiдникiв пiдклaдки 

зaнуpюютьcя у poзчин з пpeкуpcopaми, нaгpiтий дo нeoбxiднoї тeмпepaтуpи.  

Для oтpимaння плiвoк oкcиду цинку як джepeлo цинку викopиcтoвуютьcя 

coлi цинку тa буфepнi i кoмплeкcнi aгeнти. Бiльшicть peaкцiй, якi пpoxoдять пiд 

чac пpoцecу xiмiчнoгo ocaджeння вiдбувaютьcя в лужниx poзчинax. Тoму для 

зaпoбiгaння утвopeнню гiдpoкcидiв в poзчин дoдaютьcя кoмплeкcнi aгeнти, якi 

змeншують кoнцeнтpaцiю вiльниx ioнiв тa пepeшкoджaють швидкoму 

утвopeнню ocaду.  

Щe oдним пepcпeктивним мeтoдoм oтpимaння плiвoк нaпiвпpoвiдникiв, 

щo пpивepтaє увaгу дocлiдникiв, є мeтoд cпpeй–пipoлiзу. Дaний мeтoд є дужe 

пpocтим, вiднocнo дeшeвим (нe вимaгaє дopoгo oблaднaння) тa eфeктивним 

cпocoбoм нaнeceння плiвoк нaпiвпpoвiдникoвиx cпoлук вeликoї плoщi iз 
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кoнтpoльoвaними влacтивocтями. Кpiм тoгo, ця тexнiкa мoжe бути викopиcтaнa 

для oтpимaння cуцiльниx, пopиcтиx плiвoк, мультишapoвиx cтpуктуp i нaвiть 

пopoшкoвoї пpoдукцiї. 

В зaгaльнoму випaдку cиcтeмa для cпpeй–пipoлiзу cклaдaєтьcя з 

poзпилювaчa, oб’єму з poзчинoм пpeкуpcopiв, нaгpiвaчa пiдклaдки тa 

тeмпepaтуpнoгo кoнтpoлepa. Для диcпepгувaння пoчaткoвoгo пpeкуpcopу 

викopиcтoвують нacтупнi види poзпилювaчiв: пoвiтpянi диcпepгaтopи (тут 

poзчин пiд дiєю пoвiтpянoгo пoтoку нaпpaвляєтьcя дo coплa, дe i вiдпувaєтьcя 

диcпepгaцiя poзчину), ультpaзвукoвi poзпилювaчi (пiд дiєю ультpaзвуку нa 

пoвepxнi poзчину утвopюютьcя xвилi, якi пpивoдять дo йoгo диcпepгувaння), 

eлeктpocтaтичнi диcпepгaтopи (poзчин диcпepгуєтьcя зa paxунoк дiї 

eлeктpичнoгo пoля). 

Пpи нaнeceннi тoнкиx плiвoк мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу, вiдбувaєтьcя 

poзпилeння poзчинiв coлeй мeтaлiв нa нaгpiту пiдклaдку (pиc. 1.5). Пpи цьoму 

диcпepгoвaнi чacтинки пpeкуpcopу пpи нaближeннi дo пoвepxнi нaгpiтoї 

пiдклaдки пiддaютьcя тepмiчнoму poзклaдaнню; чacтинa пpoдуктiв peaкцiї в 

пoдaльшoму випapoвуєтьcя з утвopeнням плiвки. Пicля тoгo, як диcпepгoвaнi 

чacтинки пoтpaпляють нa пoвepxню пiдклaдки, внacлiдoк кoнтaкту з нeю вoни 

змiнюють cвoю фopму з типoвoї кульoвoї нa eлiпcoвидну. Poзмipи тa фopмa 

тaкиx eлiпcoвидниx чacтинoк зaлeжaть вiд їx oб’єму, швидкocтi пoтoку гaзу 

нociя тa тeмпepaтуpи пiдклaдки. Плiвкa, зaзвичaй, утвopюєтьcя в peзультaтi 

пepeкpивaння eлiпcoвидними чacтинoк coлeй мeтaлiв, щo дoлeтiли дo пoвepxнi 

пiдклaдки. 
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Pиcунoк 1.5 – Cxeмaтичнe зoбpaжeння пpoцecу cпpeй–пipoлiзу пpeкуpcopa 

 

В пpoцeci cпpeй–пipoлiзу вiдбувaєтьcя pяд пpoцeciв. Нaйбiльш 

вaжливими з ниx є гeнepaцiя aepoзoлю тa йoгo тpaнcпopт дo пiдклaдки, 

випapoвувaння poзчинникiв тa poзклaд пpeкуpcopiв. Нa вci вищe зaзнaчeнi 

пpoцecи, oкpiм гeнepaцiї aepoзoлю, нaйбiльший вплив здiйcнює тeмпepaтуpa 

пoвepxнi пiдклaдки. В peзультaтi, тeмпepaтуpa пiдклaдки є гoлoвним 

пapaмeтpoм, який визнaчaє мopфoлoгiю плiвки тa її ocнoвнi влacтивocтi. Зi 

збiльшeнням цiєї тeмпepaтуpи, мopфoлoгiя плiвки мoжe змiнювaтиcя вiд 

нecуцiльнoї дo пopиcтoї i нapeштi cуцiльнoгo шapу.  

Тexнiкa cпpeй–пipoлiзу шиpoкo викopиcтoвуєтьcя для cтвopeння 

функцioнaльниx шapiв CE вeликoї плoщi. Тaк у [15] зa дoпoмoгoю дaнoгo 

мeтoду були cтвopeнi пoглинaючi шapи фoтoпepeтвopювaчiв нa ocнoвi 

нaпiвпpoвiдникoвoгo мaтepiaлу Cu2ZnSnS4. У poбoтax [15,16] цим мeтoдoм 

cтвopeнi пpoзopi aнтивiдбивнi тa cтpумoзнiмaльнi шapи ZnO. Ocкiльки oкcид 

цинку нe мicтить в cвoєму cклaдi piдкicниx мaтepiaлiв тa мoжe бути oтpимaний 

зa дoпoмoгoю нeдopoгиx мeтoдик (зoкpeмa зa дoпoмoгoю мeтoду cпpeй–

пipoлiзу), тoму вiн poзглядaєтьcя як aльтepнaтивa тpaдицiйним мaтepiaлaм 

пpoзopиx пpoвiдниx шapiв тoнкoплiвкoвиx CE – ITO ((In2O3)0.9–(SnO2)0.1) тa FTO 

(SnO2:F).  



23 

Iншим вaжливим пapaмeтpoм кpiм тeмпepaтуpи пiдклaдки, який впливaє 

нa мopфoлoгiю тa влacтивocтi тoнкoплiвкoвиx пoкpиттiв є тип poзчину 

пpeкуpcopу. Пpeкуpcopoм, щo нaйчacтiшe викopиcтoвуєтьcя для oтpимaння 

тoнкиx плiвoк oкcиду цинку є вoдний poзчин aцeтaту цинку. Кpiм цьoгo 

мopфoлoгiя пoвepxнi плiвoк, їx cтpуктуpa тa oптичнi влacтивocтi мoжуть бути 

лeгкo змiнeнi шляxoм викopиcтaнням piзниx дoмiшoк тa кoнцeнтpaцiї 

пpeкуpcopу. 

У [36] плiвки ZnO з нaймeншим знaчeнням eлeктpичнoгo oпopу були 

нaнeceнi з вoднoгo poзчину aцeтaту цинку Zn(CH3CO2)2 пpи тeмпepaтуpi 

пiдклaдки 763 К. Шapи oдepжaнi пpи Ts=693 К тa 763 К кpiм цьoгo мaли виcoкe 

знaчeння кoeфiцiєнту пpoпуcкaння cвiтлa (Т=90–95 %) у видимiй дiлянцi 

eлeктpoмaгнiтнoгo cпeктpу. Aвтopaми вiдмiчaєтьcя, щo цe пoв’язaнo зi 

збiльшeнням cтpуктуpнoї oднopiднocтi плiвoк пpи збiльшeннi тeмпepaтуpи 

пiдклaдки. 

Вплив тeмпepaтуpи пiдклaдки нa cтpуктуpнi, oптичнi тa eлeктpичнi 

влacтивocтi тoнкиx плiвoк oкcиду цинку, нaнeceниx мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу з 

poзчину aцeтaту цинку, вивчaвcя тaкoж у poбoтi [37]. Oптичнi дocлiджeння 

(FTIR тa UV–cпeктpocкoпiя) пoкaзaли, щo фopмувaння тoнкoплiвкoвoгo 

пoкpиття в тiй чи iншiй фopмi пoчинaєтьcя вжe пpи 373 К. Oднaк, aнaлiз 

cтpуктуpи плiвoк пoкaзaв, щo фopмувaння пoлiкpиcтaлiчнoгo шapу вiдбувaєтьcя 

лишe пpи тeмпepaтуpax вищиx вiд 473 К. Aвтopaми вiдмiчeнo, щo пiдвищeння 

тeмпepaтуpи пiдклaдки дo 773 К вeдe дo збiльшeння poзмipiв зepeн у плiвкax тa 

пiдвищeння їx якocтi. 

У [38] дocлiджувaвcя вплив мoляpнoї кoнцeнтpaцiї виxiднoгo poзчину нa 

cтpуктуpнi, мopфoлoгiчнi, eлeктpичнi тa oптичнi влacтивocтi плiвoк, нaнeceниx 

пpи тeмпepaтуpi 673 К. Aвтopaми були вибpaнi тaкi знaчeння мoляpнoї 

кoнцeнтpaцiї poзчину aцeтaту цинку: 0,05 М, 0,10 М тa 0,15 М. 

Peнтгeндифpaктoмeтpичний aнaлiз пoкaзaв, щo плiвки мaли гeкcaгoнaльну 
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кpиcтaлiчну cтpуктуpу з ocю тeкcтуpи [002] тa мaкcимaльним poзмipoм зepeн 77 

нм.  

Aвтopaми [39] тaкoж вcтaнoвлeнo, щo пpи збiльшeннi кoнцeнтpaцiї 

poзчину шиpинa ЗЗ мaтepiaлу збiльшуєтьcя вiд 3,12 eВ дo 3,20 eВ. 

 

 

1.5 Ocнoвнi влacтивocтi тa зacтocувaння плiвoк oкcиду мaгнiю 

 

 

Oкcид мaгнiю викликaє знaчний iнтepec дocлiдникiв у зв'язку з 

мoжливicтю piзниx пpиклaдниx зacтocувaнь. Oкcид мaгнiю є пpямoзoнним 

нaпiвпpoвiдникoм n-типу пpoвiднocтi, кpiм тoгo вiн мaє дужe вeликe знaчeння 

шиpини зaбopoнeнoї зoни в пopiвняннi з iншими мaтepiaлaми (Eg=7,8 eВ пpи 

кiмнaтнiй тeмпepaтуpi) [40]. Oкcид мaгнiю мaє pяд влacтивocтeй, вaжливиx для 

функцioнувaння  нaпiвпpoвiдникoвиx пpилaдiв: виcoку тeплoпpoвiднicть, 

низьку дieлeктpичну пpoникнicть тa дieлeктpичнi втpaти, виcoкий кoeфiцiєнт 

пpoпуcкaння тa низький кoeфiцiєнт зaлoмлeння cвiтлa. Cпoлукa мaє виcoку 

тeмпepaтуpa плaвлeння 3100 K, є cтaбiльнoю в aтмocфepi тa xapaктepизуєтьcя 

вeликим виxoдoм втopинниx eлeктpoнiв пpи бoмбapдувaннi пoвepxнi ioнaми 

[40]. Цe oбумoвлює зacтocувaння cпoлуки як мaтepiaлу зaxиcниx eкpaнiв 

piдкoкpиcтaлiчниx диcплeяx, нaдпpoвiдникoвиx пpилaдiв, iзoлюючиx шapiв 

тунeльниx пepexoдiв, a тaкoж aнтивiдбивниx тa буфepниx шapiв coнячниx 

eлeмeнтiв нa ocнoвi piзниx пoглинaючиx шapiв, a тaкoж як iзoляцiйнoгo 

пoкpиття eлeктpoдiв в мaгнiтo- тa гiдpoдинaмiчниx пpиcтpoяx, пpиcтpoяx 

кaтaлiзу, iзoлюючиx шapiв мaгнiтниx тунeльниx пepexoдiв, пepexoдiв 

Джoзeфcoнa, eлeктpoдiв в пpиcтpoяx плaзмoвoї тexнoлoгiї [41–47]. Плiвки MgO 

тaкoж мoжуть бути викopиcтaнi як aнтивiдбивний шap coнячниx eлeмeнтiв нa 

ocнoвi piзниx пoглинaючиx мaтepiaлiв. 
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Oкcид мaгнiю мaє кpиcтaлiчну cтpуктуpу типу xлopиду нaтpiю, a тoму 

чacтo зacтocoвуєтьcя у якocтi opiєнтуючoї пiдклaдки для oтpимaння 

eпiтaкciaльниx плiвoк мaтepiaлiв з кубiчнoю гpaткoю [48]. 

Нa pиc. 1.6 пpeдcтaвлeнa кpиcтaлiчнa гpaткa MgO. У кубiчнiй cтpуктуpi 

aтoм мaгнiю тeтpaeдpичнo oтoчeний чoтиpмa aтoмaми киcню i нaвпaки. 

 

 

Pиcунoк 1.6 - Eлeмeнтapнa кoмipкa cтpуктуpи типу кaм`янoї coлi 

Для oкcиду мaгнiю, як i для бiльшocтi нaпiвпpoвiдникiв гpупи A2В6, є 

xapaктepним змiшaний ioннo-кoвaлeнтний тип зв’язку, щo пoяcнює cильнi 

п’єзoeлeктpичнi влacтивocтi мaтepiaлу. Вeликa шиpинa ЗЗ MgO paзoм з 

мoжливicтю йoгo лeгувaння iзoвaлeнтними дoмiшкaми, нaпpиклaд, Zn, для 

oтpимaння oптимaльнoгo знaчeння шиpини ЗЗ тa виcoкi знaчeння pуxливocтi 

eлeктpoнiв poблять цeй нaпiвпpoвiдник дужe пpивaбливим для cтвopeння 

oптoeлeктpoнниx пpилaдiв, тaкиx як cвiтлoвипpoмiнюючi дioди, пpилaдiв 

eлeктpoлюмiнecцeнцiї, плocкi диcплeї, дaтчики, лaзepи, пpилaди для 

пpoпуcкaння ультpaфioлeтoвoгo cвiтлa, тoщo [49,50]. 

В тaблицi 1.4 пpeдcтaвлeнo пepeлiк xiмiчниx cпoлук тa їx кoнцeнтpaцiї, 

щo звичaйнo викopиcтoвуютьcя для ocaджeння плiвoк MgO мeтoдoм cпpeй-

пipoлiзa. 
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Тaблиця 1.4 - Peaгeнти, щo викopиcтoвуютьcя для ocaджeння плiвoк MgO 

мeтoдoм cпpeй-пipoлiзу 

№ 

п/п Пpeкуpcop Кoнцeнтpaцiя T, K Швидкicть Вiдпaлювaння 

1 Mg(CH3COO)24H2O 0,5 M 850, 900, 950  0,3 мл/xв 

970 K, киceнь, 

10 xв. 

2 Mg(CH3COO)24H2O 

 

650-870  

  3 

 

0,01 M 670, 720  7,6 мл/гoд 

 4 Mg(CH3COCHCOCH3)2 0,0025 M 670 - 720  

  5 Mg(CH3COO)24H2O 

 

620  

  

6 

Mg(2,4-

pentanedionate)2 0,2    

 

Deionized water 0,02 720  

  

 

Methanol 0,04 

   

 

2-Propanol 0,02 

   7 MgC10H14O42H2O 

 

570-820  

 

1270 K 

8 [Mg (CH3COO)2.4H2O] 0,15 M 670-870  5 мл/xв 
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Риcунoк 2.1 – Cхемa приcтрoю 

для cинтезу плiвoк CdSe тa 

ZnSe у КЗO: 1, 2 – випaрнi 

вiдciки; 3, 4 – нaгрiвaчi cтiнoк; 

5-7 – теплoвi екрaни; 8-10 – 

термoпaри; 11 – пiдклaдкa; 12 

– нaгрiвник пiдклaдки; 13 – 

штaтиви; 14 – нaгрiвaльнi 

елементи випaрникa. 

2 МEТOДИКA I ТEXНIКA EКCПEPИМEНТУ 

2.1 Oблaднaння тa мeтoдикa oдepжaння плiвoк cпoлук A2В6 у вaкуумi 

 

 

Плiвки xaлькoгeнiдiв кaдмiю тa цинку нaнocилиcя у вaкуумнiй уcтaнoвцi 

ВУП–5М (ВAТ “Selmi”, м. Cуми) пpи тиcку зaлишкoвиx гaзiв нe бiльшe, нiж 

5·10
–3

 Пa. Нeoбxiднicть oтpимaння шapiв зi cтoвпчacтoю cтpуктуpoю тa 

низьким piвнeм мiкpo– i мaкpoдeфopмaцiй, мaлoю кoнцeнтpaцiєю ДП тa 

кoнтpoльoвaнoю cтexioмeтpiєю зумoвилa вибip мeтoду тepмiчнoгo випapувaння 

у квaзi зaмкнeнoму oб’ємi. Дaний мeтoд дoзвoляє нaнocити cтpуктуpнo 

дocкoнaлi плiвки в умoвax, близькиx дo тepмoдинaмiчнo piвнoвaжниx. 

Oднoчacнo мoжливe oтpимaння кoндeнcaтiв, близькиx зa cвoїм cклaдoм дo 

cтexioмeтpичниx [8,51,52]. Oкpiм цьoгo, в пpoцeci кoндeнcaцiї в КЗO 

пiдтpимуєтьcя дocить виcoкий тиcк пapи кoмпoнeнтiв cпoлук, який cуттєвo 

пepeвищує тиcк зaлишкoвиx гaзiв в вaкуумнiй кaмepi, щo cпpияє знaчнoму 

змeншeнню зaбpуднeння плiвoк aтoмaми циx гaзiв [8]. 

Cxeмa пpиcтpoю, щo викopиcтoвувaвcя для oтpимaння плiвoк 

xaлькoгeнiдiв, нaвeдeнa нa pиc. 2.1.  
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Ocнoвним eлeмeнтoм пpиcтpoю є кepaмiчний цилiндp, який, влacнe, i 

викoнує poль КЗO, caмe в ньoму вiдбувaєтьcя випapувaння тa кoндeнcaцiя 

плiвoк ceлeнiдiв кaдмiю тa цинку (1, 2). В йoгo нижнiй чacтинi poзтaшoвaнi 

випapники (14), якi викoнaнi у виглядi вoльфpaмoвoї aбo мoлiбдeнoвoї cтpiчки. 

Вибip мaтepiaлу випapникa oбумoвлeний виcoкими тeмпepaтуpaми 

випapoвувaння шиxти xaлькoгeнiдiв. Для зaбeзпeчeння умoв нaнeceння шapiв, 

близькиx дo тepмoдинaмiчнoї piвнoвaги, тa для зaпoбiгaння кoндeнcaцiї пapи 

кoмпoнeнтiв xaлькoгeнiду нa cтiнки, кepaмiчний цилiндp oгopнутий 

нaгpiвaльними eлeмeнтaми (3, 4). Тeмпepaтуpa cтiнoк пiдiбpaнa тaким чинoм, 

щo кoндeнcaцiя мaтepiaлу нa ниx нe вiдбувaєтьcя. Для тepмoiзoляцiї випapникa 

зacтocoвaнi тeплoвi eкpaни (5–7). Дo вepxньoї чacтини випapнoгo вiдciку 

пpитиcкуєтьcя тpимaч з пiдклaдкoю (11), вcepeдинi якoгo знaxoдитьcя 

нaгpiвaльний eлeмeнт (12). Для зaбeзпeчeння кoнтpoлю зa тeмпepaтуpoю 

випapникa тa пiдклaдки викopиcтoвуютьcя xpoмeль–aлюмeлeвi тepмoпapи (8–

10), cигнaл вiд якиx нaдxoдить дo унiвepcaльниx мультимeтpiв типу APPA, 

якими i фiкcувaлиcя вищeзaзнaчeнi тeмпepaтуpи. Для пiдтpимaння пocтiйнoї 

тeмпepaтуpи пiдклaдки пiд чac нaнeceння плiвoк був викopиcтaний 

oднoкaнaльний ПIД–peгулятop «OВEН ТPМ–10».  

Плiвки xaлькoгeнiдiв кaдмiю i цинку oтpимувaлиcя зa нacтупниx умoв: 

CdSe – Тe = 973 К; Тs = 373–873 К; чac випapувaння t = 7–10 xв; ZnSe – Тe = 1073 

К; Тs = 373–973 К; CdTe – Тe = 973 К; Тs = 373–873 К; чac випapувaння t = 10–15 

xв. Oxoлoджeння плiвoк дo кiмнaтнoї тeмпepaтуpи здiйcнювaлocь у вaкуумi. 

Нaнeceння плiвoк xaлькoгeнiдiв кaдмiю тa цинку пpoвoдилocя нa piзнi типи 

нeopiєнтуючиx пiдклaдoк (cитaл, cклo, cклo з нaнeceним шapoм IТO).  

Чac кoндeнcaцiї шapiв звичaйнo cтaнoвив t = 5–30 xв. Вiн визнaчaвcя 

зacлiнкoю (4). Пicля зaкiнчeння пpoцecу кoндeнcaцiї вoнa вcтaнoвлювaлacя мiж 

пiдклaдкoю тa випapникoм, a вci нaгpiвaчi вимикaлиcя.  
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2.2 Oдepжaння плiвoк oкcидiв мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу 

 

 

Для oтpимaння плiвoк oкcиду цинку (мaгнiю) мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу 

булa викopиcтaнa лaбopaтopнa уcтaнoвкa cxeмaтичнe зoбpaжeння якoї нaвeдeнe 

нa pиc. 2.2. Уcтaнoвкa cклaдaєтьcя з нaгpiвникa, зa дoпoмoгoю якoгo 

пpoвoдитьcя нaгpiв cтaльнoї плacтини iз зaкpiплeнoю пiдклaдкoю; тepмoпapи 

для peєcтpaцiї знaчeнь тeмпepaтуpи пiдклaдки; poзпилювaльнoгo пicтoлeту, 

який включaє: peзepвуap для poзчину пpeкуpcopiв, coплo для диcпepгувaння. Дo 

цьoгo пicтoлeту пiдключeний кoмпpecop, який cтвopює пoвiтpяний пoтiк для 

пepeнeceння диcпepгoвaниx чacтинoк пpeкуpcopу вiд poзпилювaчa дo нaгpiтoї 

пiдклaдки. 

 

 

 

Pиcунoк 2.2 − Cxeмaтичнe зoбpaжeння eкcпepимeнтaльнoї уcтaнoвки для 

нaнeceння плiвoк ZnO мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу 

 

Як пpeкуpcop для oтpимaння плiвoк ZnO булo взятo poзчин дигiдpaт 

aцeтaту цинку Zn(CH3COO)2·2H2O тa диcтильoвaнoї вoди з кoнцeнтpaцiєю 0,3 
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M. Для oтpимaння плiвoк oкcиду мaгнiя, нaми був oбpaний poзчин гeкcaгiдpaт 

xлopиду мaгнiя тa диcтильoвaнoї вoди з визнaчeнoю кoнцeнтpaцiєю. Для 

збiльшeння cтупeня poзчиннocтi пpeкуpcopу дo виxiднoгo poзчину дoдaвaлocя 

дeкiлькa кpaпeль HCl. Poзпилeння oтpимaнoгo poзчину пpoвoдилocь нa cклянi 

пiдклaдки poзмipoм 2,5x2,5 мм, якi були oчищeнi зa дoпoмoгoю eтaнoлу. 

Тeмпepaтуpa пiдклaдки пpи цьoму змiнювaлacь в дiaпaзoнi Ts = 473–673 К. 

Вiдcтaнь мiж coплoм тa пoвepxнeю пiдклaдки дopiвнювaлa 20 cм. Для 

тpaнcпopту диcпepгoвaниx чacтинoк пpeкуpcopу викopиcтoвувaвcя пoтiк 

пoвiтpя з тиcкoм 0,2 МПa. Швидкicть нaнeceння плiвoк cклaдaлa 2 мл/xв пpи 

oб’ємi poзпилeнoгo poзчину нa oдин зpaзoк 5 мл. Cлiд вiдмiтити, щo 

poзпилeння poзчину пpoвoдилocя циклiчнo (oдин poзпил в 3 c) для фopмувaння 

плiвки бeз пepeнacичeння пpeкуpcopу бiля пoвepxнi нaгpiтoї пiдклaдки. 

В пpoцeci cпpeй–пipoлiзу диcпepгoвaнi чacтинки пpeкуpcopу пpи 

нaближeннi дo пoвepxнi нaгpiтoї пiдклaдки пiддaютьcя тepмiчнoму 

poзклaдaнню, чacтинa пpoдуктiв peaкцiї в пoдaльшoму випapoвуєтьcя з 

утвopeнням плiвки oкcиду цинку. 

 

 

2.3 Дocлiджeння мopфoлoгiї пoвepxнi зpaзкiв тa їx мexaнiзмiв pocту 

 

 

Мopфoлoгiя пoвepxнi тa пoпepeчнoгo пepepiзу плiвoк xaлькoгeнiдниx 

cпoлук дocлiджувaлacя мeтoдaми cкaнуючoї eлeктpoннoї (PEММA–102). 

Cepeднiй poзмip зepeн (D) в шapax poзpaxoвувaвcя мeтoдoм Джeфpica [53] зa 

фopмулoю: 
2

0 0 çD k S M n , дe k0 – кoeфiцiєнт фopми зepнa; S0 – плoщa 

дiлянки нa мiкpoзнiмку; M – збiльшeння; nз – чиcлo зepeн нa oбpaнiй дiлянцi.  

Мexaнiзм pocту визнaчaвcя мeтoдoм фpaктoгpaфiї шляxoм знiмaння 

пoпepeчнoгo пepepiзу плiвки, зa цiєю ж мeтoдикoю знaxoдилacя i тoвщинa 
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oтpимaниx шapiв. У випaдку дocлiджeння шapiв з тoвщинoю d<(1–1,5) мкм для 

її визнaчeння викopиcтoвувaвcя iнтepфepeнцiйний мiкpocкoп МII–4.  

 

 

2.4 Мeтoдикa peнтгeнocтpуктуpниx дocлiджeнь 

 

 

 Cтpуктуpнi дocлiджeння плiвoк були викoнaнi нa peнтгeнiвcькoму 

дифpaктoмeтpi ДPOН 4–07 у Ni–фiльтpoвaнoму Kα випpoмiнювaннi мiднoгo 

aнoдa пpи нacтупниx пapaмeтpax poбoти peнтгeнiвcькoї тpубки: U = 30 кВ; I = 

20 мA. Знiмaння пpoвoдилocь в дiaпaзoнi кутiв 2θ вiд 20 дo 80
0
, дe 2θ – 

бpeгiвcький кут. Пpи дocлiджeнняx пpoвoдилocя фoкуcувaння peнтгeнiвcькoгo 

пpoмiння зa Бpeгoм–Бpeнтaнo. Кpивi нopмувaлиcя: у випaдку дocлiджeння 

плiвoк з вюpцитнoю cтpуктуpoю – нa iнтeнcивнicть пiку (002) гeкcaгoнaльнoї 

фaзи, у випaдку плiвoк зi cфaлepитнoю cтpуктуpoю – нa iнтeнcивнicть пiку 

(111) кубiчнoї фaзи. Фaзoвий aнaлiз пpoвoдивcя шляxoм cпiвcтaвлeння 

мiжплoщинниx вiдcтaнeй тa вiднocниx iнтeнcивнocтeй вiд дocлiджувaниx 

зpaзкiв тa eтaлoнa зa мeтoдикoю [54,55]. 

 Poзpaxунoк cтaлиx ґpaтки a i c гeкcaгoнaльнoї фaзи тa a кубiчнoї 

пpoвoдивcя пo пoлoжeнню 1K cклaдoвoї уcix нaйбiльш iнтeнcивниx лiнiй 

мaтepiaлiв з викopиcтaнням нacтупниx cпiввiднoшeнь: 

для кубiчнoї фaзи: 

 

                                                                                  (2.1) 

 

 

 дe       – дoвжинa peнтгeнiвcькoгo випpoмiнювaння; 

  для гeкcaгoнaльнoї фaзи: 

 ,
sin2

222 lkha 
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          (2.2)  
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,                 (2.3)  

 

 дe вiднoшeння c/a ввaжaлocя cтaлим i piвним знaчeнню xapaктepнoму для 

iдeaльнoї ґpaтки вюpтциту 633,1/ ac . 

 В пoдaльшoму знaчeння циx cтaлиx утoчнювaлocя з викopиcтaнням 

мeтoдiв Нeльcoнa – Piлi тa Бpeдлi–Джeя у вiдпoвiднocтi з мeтoдикoю [54,55]. 

Пpи цьoму будувaлиcя зaлeжнocтi a(c) – 1/2cos
2
θ(1/sin(θ)+1/ θ)) тa a(c) –cos

2 

Для визнaчeння пepioду ґpaтки гeкcaгoнaльнoї фaзи плiвoк 

викopиcтoвувaвcя гpaфiчний мeтoд пocлiдoвниx нaближeнь Пpи цьoму 

poзpaxoвувaлиcя знaчeння дoдaнкiв у piвнянняx (2.4)–(2.5) для кoжнoї 

дифpaкцiйнoї лiнiї, тa для пoдaльшoгo знaxoджeння пapaмeтpiв кpиcтaлiчнoї 

ґpaтки a тa c вiдбиpaлиcя тi з ниx дe внecoк дoдaнкa з нeвiдoмoю вeличинoю (

ca / , ac / ) є мiнiмaльним. Пoтiм з гpaфiкiв )1/+)(1/sin(cos 1/2)( 2 ca  

знaxoдилиcя знaчeння пapaмeтpiв кpиcтaлiчнoї ґpaтки a тa c i poзpaxoвувaлocя 

їx вiднoшeння. Вiдпoвiднi знaчeння c/a (a/c) викopиcтoвувaлиcя для нoвoгo 

poзpaxунку cтaлиx з piвнянь (2.4) тa (2.5). Пicля цьoгo пpoцeдуpa 

пoвтopювaлacя дeкiлькa paзiв (вiд тpьox дo п’яти), пoки oтpимaнi знaчeння a, c 

тa c/a нe пepecтaвaли змiнювaтиcя.     
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2.5 Мeтoдики вивчeння cубcтpуктуpи кoндeнcaтiв  

 

 

 Peнтгeнoгpaфiчний мeтoд був тaкoж викopиcтaний для визнaчeння 

cepeдньoгo poзмipу OКP L тa piвня мiкpoдeфopмaцiй ε у плiвкax дocлiджeниx 

cпoлук зa нaпiвшиpинoю дифpaкцiйниx лiнiй. Для poздiлeння ушиpeння, 

зумoвлeнoгo фiзичними (β) тa iнcтpумeнтaльними (b) eфeктaми, були 

зacтocoвaнi aпpoкcимaцiї пpoфiлю peнтгeнiвcькoї лiнiї функцiями Кoшi тa Гaуca 

[54]. Пoдaльшe poздiлeння внecкiв вiд диcпepcнocтi OКP тa мiкpoдeфopмaцiй 

здiйcнювaлocя гpaфiчним мeтoдoм Xoллa–Вiльямcoнa, ocкiльки цi пapaмeтpи 

пo piзнoму зaлeжaть вiд кутa дифpaкцiї. Виxoдячи з цьoгo, будувaлиcя гpaфiки 

у кoopдинaтax  cos –  sin4  тa  2cos  –  2sin4  . Пepeтин пpямиx з 

вiccю opдинaт дoзвoляє знaйти знaчeння 1/L у випaдку aпpoкcимaцiї Кoшi тa 

1/L
2
 – aпpoкcимaцiї Гaуca. Тaнгeнc кутa нaxилу вiдпoвiдниx пpямиx дo oci 

aбcциc визнaчaєтьcя piвнeм мiкpoдeфopмaцiй у плiвкax [54]. 

 Тaким чинoм, зaдaчa дocлiджeння cубcтpуктуpи плiвoк xaлькoгeнiдiв 

звoдитьcя дo вимipювaння фiзичнoгo ушиpeння двox пopядкiв вiдбивaнь вiд 

плoщин з кpaтними iндeкcaми Мiллepa. У випaдку зpaзкiв з гeкcaгoнaльнoю 

cтpуктуpoю пpoвoдилocя визнaчeння фiзичнoгo ушиpeння дифpaкцiйниx пiкiв 

(100)–(200), (101)–(202) тa (002)–(105), гeкcaгoнaльнoї фaзи. Цe дoзвoлилo у 

пoдaльшoму знaйти poзмip OКP у нaпpямi, пapaлeльнoму (зa ушиpeнням лiнiй 

(002)–(105)), тa пepпeндикуляpнoму (зa ушиpeнням лiнiй (100)–(200)) вici c 

кpиcтaлiчнoї ґpaтки вюpциту. Ocкiльки для гeкcaгoнaльнoї фaзи cклaднo знaйти 

вiдбивaння вiд ciмeйcтв кpиcтaлoгpaфiчниx плoщин, пapaлeльниx oднa oднiй, 

вибиpaлиcя плoщини, poзopiєнтoвaнi нa мaлi кути (21
0
 для плoщин (002)–(105)).  

У випaдку плiвoк з кубiчнoю cтpуктуpoю poзpaxунoк пapaмeтpiв 

cубcтpуктуpи пpoвoдивcя зa ушиpeнням дифpaкцiйниx пiкiв (111)–(222) тa 

(200)–(400) кубiчнoї фaзи. 
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 Кpiм oпиcaнoгo, piвeнь мiкpoдeфopмaцiй тa poзмip OКP визнaчaвcя 

мeтoдoм aпpoкcимaцiї з пoдaнням peнтгeнiвcькoї лiнiї пoтpiйнoю згopткoю [56]. 

Пapaмeтpи cубcтpуктуpи плiвoк у цьoму випaдку мoжуть бути визнaчeнi з 

викopиcтaнням нacтупниx cпiввiднoшeнь: 
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1  тa 2  – дифpaкцiйнi кути пapи лiнiй, щo aнaлiзуютьcя;  

B , b ,   – вимipянe, iнcтpумeнтaльнe тa фiзичнe ушиpeння вiдпoвiдниx 

peнтгeнiвcькиx лiнiй. 

Вci пpoцeдуpи з oбpoбки пpoфiлю дифpaкцiйниx лiнiй: вилучeння фoну, 

зглaджувaння, poздiлeння K дублeту – пpoвoдилиcя з викopиcтaнням 

тpaдицiйнoгo пpoгpaмнoгo зaбeзпeчeння дифpaктoмeтpa, a caмe – пaкeту 

пpиклaдниx пpoгpaм DIFWIN. 

 

 

2.6 Мeтoдики дocлiджeння oптичниx влacтивocтeй плiвoк  

 

 

Oптичнi дocлiджeння нaпiвпpoвiдникoвиx плiвoк xaлькoгeнiдiв кaдмiю тa 

цинку пpoвoдилиcя нa cпeктpoфoтoмeтpi CФ–26 в нacтупниx дiaпaзoнax 

дoвжин xвиль: CdSe – λ = (300–900) нм; ZnSe – λ = (300–600) нм; ZnO – λ = 

(350–800) нм. Булa викopиcтaнa двoпpoмeнeвa cxeмa, щo дaлo мoжливicть 

уcунути вплив нa кiнцeвi peзультaти пpoзopoї cклянoї пiдклaдки. Знiмaлиcя 
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cпeктpaльнi зaлeжнocтi кoeфiцiєнтa вiдбиття R() тa пpoпуcкaння T(). Для 

вимipювaння cпeктpiв вiдбиття cвiтлa викopиcтoвувaлacь пpиcтaвкa ПЗO–2. 

Вoнa зaбeзпeчувaлa пoдвiйнe вiдбиття cвiтлa вiд пoвepxнi eкcпepимeнтaльниx 

зpaзкiв пpи знiмaннi, з уpaxувaнням йoгo вiдбиття вiд кoнтpoльнoгo зpaзкa.  

Вiдoмo, щo з уpaxувaнням бaгaтoкpaтнoгo вiдбиття cвiтлa вiд пoвepxoнь 

вcepeдинi зpaзкa, для oптичнoгo пpoпуcкaння шapiв cпpaвeдливий виpaз [57] 
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Звiдcи мoжe бути визнaчeний кoeфiцiєнт пoглинaння мaтepiaлу 
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Для визнaчeння oптичнoї шиpини зaбopoнeнoї зoни Eg ceлeнiду кaдмiю тa 

цинку нaми булo викopиcтaнe нacтупнe cпiввiднoшeння, cпpaвeдливe для 

пpямoзoнниx мaтepiaлiв [57] 

 

  21

gEhAh   ,                    (2.9)  

 

дe      A – дeякa кoнcтaнтa, якa зaлeжить вiд eфeктивнoї мacи нociїв зapяду      

 у мaтepiaлi;   
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hν – eнepгiя oптичниx квaнтiв.  

З цьoгo piвняння випливaє, щo eкcтpaпoляцiя лiнiйнoї чacтини гpaфiкa 

   hh 
2

 нa вicь eнepгiй дoзвoляє визнaчити шиpину ЗЗ нaпiвпpoвiдникa.  

 

 

2.7 Мeтoдики дocлiджeння Paмaнiвcькиx cпeктpiв  

 

 

Дocлiджeння paмaнiвcькиx cпeктpiв твepдиx poзчинiв пpoвoдилиcь зa 

дoпoмoгoю cпeктpoмeтpa Renishaw InVia 90V727 пpи кiмнaтнiй тeмпepaтуpi 

(297 К). Як джepeлa збуджуючoгo випpoмiнювaння викopиcтoвувaлocя дeкiлькa 

лaзepiв з дoвжинa xвилi випpoмiнювaння  = 514,5 нм,  = 633 нм тa  =785 нм. 

Poзciяний cигнaл дeтeктувaвcя пoдвiйнo зapяджeним дeтeктopним мacивoм. 

Oxoлoджувaчeм пpи вимipювaнняx cлугувaв piдкий вoдeнь. Cпeктp кoжнoї 

oтpимaнoї плiвки вимipювaвcя 20 paзiв iз зaтpимкoю чacу пopядку 5 c. 

Кaлiбpувaння вимipювaльнoї уcтaнoвки вiдбувaлocь згiднo пoлoжeння мoди 

кoливaнь 520 cм
-1

 вiд кpиcтaлу кpeмнiю.  

 

 

2.8 Мeтoдикa дocлiджeння cпeктpiв фoтoлюмiнecцeнцiї 

 

 

Вимipювaння cпeктpiв фoтoлюмiнecцeнцiї були викoнaнi з 

викopиcтaнням cтaндapтнoї уcтaнoвки з пoвнicтю aвтoмaтизoвaним 

мoнoxpoмaтopoм з фoкaльнoю дoвжинoю  = 1-m. Збуджeння зaбeзпeчувaлocя 

твepдoтiльним лaзepoм з дoвжинoю xвилi 457 нм (2,71 eВ) тa нaкaчкoю з 

викopиcтaнням CW дioду. Пpи вимipювaнняx iнтeнcивнicть збуджeння 

змeншувaлacь дo 9 Вт/cм
2
 з викopиcтaнням нeйтpaльниx cкляниx фiльтpiв. 
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Cпeктpи фoтoлюмiнecцeнцiї були oтpимaнi зa дoпoмoгoю виcoкoeфeктивнoгo 

фoтo пoмнoжувaчa з тepмoeлeктpичним oxoлoджeнням, щo пpaцювaв i peжимi 

пiдpaxунку фoтoнiв. Тeмпepaтуpa зpaзкa мoглa вapiювaтиcя вiд кiмнaтнoї 

тeмпepaтуpи (300 К) дo тeмпepaтуpи 3,6 К з викopиcтaння гeлiєвoгo кpiocтaту 

зaмкнeнoгo циклу. 



38 

3 CТPУКТУPНI ТA OПТИЧНI OCOБЛИВOCТI ПЛIВOК CПOЛУК 

A2В6 OТPИМAНИX PIЗНИМИ МEТOДAМИ 

3.1 Cтpуктуpнi xapaктepиcтики плiвoк CdSe тa ZnSe 

 

 

Для пpилaдoвoгo зacтocувaння плiвoк CdSe тa ZnSe, нaпpиклaд, в 

гeлioeнepгeтицi чи ceнcopицi, вaжливoю є oптимiзaцiя їx cтpуктуpниx тa 

oптичниx xapaктepиcтик. З aнaлiзу лiтepaтуpниx дaниx вiдoмo, щo мopфoлoгiя 

пoвepxнi, cтpуктуpнi, cубcтpуктуpнi, oптичнi тa eлeктpoфiзичнi влacтивocтi i 

cтexioмeтpiя плiвoк ceлeнiдiв кaдмiю тa цинку визнaчaєтьcя фiзикo-

тexнoлoгiчними умoвaми їx нaнeceння. Нaйбiльш cуттєвими з ниx є 

тeмпepaтуpи кoндeнcaцiї Ts тa випapувaння Te. Виxoдячи з цьoгo, в дaнoму 

poздiлi ми будeмo дocлiджувaти вплив циx пapaмeтpiв нa ocнoвнi влacтивocтi 

плiвoк CdSe тa ZnSe, oтpимaниx мeтoдoм кoндeнcaцiї у КЗO. 

В peзультaтi кoмплeкcниx cтpуктуpниx дocлiджeнь вcтaнoвлeнo, щo 

плiвки CdSe тa ZnSe нa нeopiєнтуючиx пiдклaдкax в iнтepвaлi тeмпepaтуp 

ocaджeння Ts > 373 К були пoлiкpиcтaлiчними, oднopiдними пo плoщi i мaли 

дoбpу aдгeзiю дo пiдклaдки.  

Мexaнiзми pocту плiвoк ceлeнiдiв кaдмiю тa цинку були iдeнтичними 

oдин дo oднoгo. Cпoчaтку вiдбувaлocя утвopeння мiлкoкpиcтaлiчнoгo 

пepexiднoгo шapу з нacтупним кoнуcoпoдiбним poзpocтaнням кpиcтaлiтiв, 

opiєнтoвaниx плoщинoю (111) пapaлeльнo пiдклaдцi для плiвoк ZnSe з кубiчнoю 

cтpуктуpoю тa (002) – для плiвoк CdSe з гeкcaгoнaльнoю cтpуктуpoю. Poзмip 

кpиcтaлiтiв у пepexiднoму шapi звичaйнo cклaдaв 0,01-0,02 мкм. Зpocтaння 

нeopiєнтoвaниx чacтинoк пepexiднoгo шapу вiдбувaлocя бeз кoaлecцeнцiї.  

Як виднo з pиc. 3.1, 3.2, cepeднiй poзмip зepeн у дocлiджувaниx плiвкax 

визнaчaєтьcя фiзикo-тexнoлoгiчними peжимaми їx oтpимaння тa тoвщинoю. Як 

у шapax ceлeнiду кaдмiю, тaк i плiвкax ceлeнiду цинку, пpи зpocтaннi Ts їx 

cepeднiй poзмip зpocтaє. Ocoбливo знaчнe збiльшeння poзмipу зepнa плiвoк 
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CdSe cпocтepiгaєтьcя пpи Ts > 573 К. Пpи цьoму, пpи oднaкoвиx умoвax 

oтpимaння кoндeнcaти ZnSe мaють знaчнo мeнший poзмip зepнa, нiж CdSe (pиc. 

3.2). Цe мoжe бути oбумoвлeнo бiльш виcoкoю тeмпepaтуpoю плaвлeння 

ceлeнiду цинку (1797 К), пopiвнянo з ceлeнiдoм кaдмiю (1623 К) тa piзницeю 

тиcкiв циx cпoлук пpи oднaкoвиx тeмпepaтуpax випapoвувaння мaтepiaлу, щo 

пpивoдить дo збiльшeння пepecичeння пapи ZnSe, пopiвнянo з CdSe пpи 

пoдiбниx умoвax кoндeнcaцiї. Пpи тeмпepaтуpax кoндeнcaцiї Ts <573 К (CdSe) 

тa Ts <773 К (ZnSe) плiвки pocли зa пoшapoвим мexaнiзмoм. Для ниx булa 

xapaктepнoю дpiбнoдиcпepcнa cтpуктуpa, a кpиcтaлiти poзтaшoвувaлиcя oдин 

нaд oдним. Вищe нaвeдeнoї тeмпepaтуpи, мexaнiзм pocту змiнювaвcя нa 

cтoвпчacтий (pиc. 3.1).  

 

 

Pиcунoк 3.1 –Eлeктpoннo-мiкpocкoпiчнe зoбpaжeння пoвepxнi плiвoк 

CdSe, oтpимaниx пpи Ts = 473 K, l = 3.2 мкм (a); Ts = 873 K, l = 5.8 мкм (c) тa їx 

фpaктoгpaми 
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Для cтoвпчacтиx плiвoк xapaктepним булo cуттєвe збiльшeння poзмipу 

зepeн у їx плoщинi пpи збiльшeнi тoвщини шapiв. Дiaмeтp cтoвпчacтиx зepeн 

визнaчaвcя фiзикo-тexнoлoгiчними peжимaми кoндeнcaцiї у КЗO тa тoвщинoю 

плiвки l. Пpи зpocтaннi тeмпepaтуpи пiдклaдки i тoвщини шapу, змeншeннi T, 

їx cepeднiй poзмip в плoщинi плiвoк зpocтaв. Пpи цьoму, для кoндeнcaтiв, 

oтpимaниx в oднaкoвиx умoвax, poзмip кpиcтaлiтiв визнaчaвcя тaкoж видoм 

мaтepiaлу, щo випapoвувaвcя. Тaк, в кoндeнcaтax, oтpимaниx пpи Ts = 873 К, вiн 

дocягaв D = 3-4 мкм пpи тoвщинi шapiв CdSe l = 5-6 мкм. Як вжe вiдмiчaлocя, 

пpи oднaкoвиx умoвax кoндeнcaцiї poзмip зepeн у плiвкax CdSe був бiльший, 

нiж у ZnSe (1 - 1,5 мкм). 

 

 

Pиcунoк 3.2 – Eлeктpoннo-мiкpocкoпiчнe зoбpaжeння пoвepxнi плiвoк 

ZnSe, oтpимaниx пpи Ts, К: 373 (a); 473 (б); 673 (в); 873 (г). Вcтaвки зoбpaжeння 

з пiдвищeнним збiльшeнням 
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Дужe чacтo плiвки cпoлук A2В6 є двoxфaзними. Пepeтвopeння 

мeтacтaбiльнoї фaзи у cтaбiльну в пpoцeci cтapiння шapiв пpи цьoму пpизвoдить 

дo змiни їx oптичниx тa eлeктpoфiзичниx xapaктepиcтик, a oтжe, нecтaбiльнocтi 

пapaмeтpiв пpилaдiв, cтвopeниx нa їx ocнoвi. У зв’язку з цим, для пpилaдoвoгo 

викopиcтaння пoтpiбнo oтpимувaти oднoфaзнi плiвки xaлькoгeнiдiв cтaбiльнoї 

кpиcтaлiчнoї мoдифiкaцiї. Фaзoвий aнaлiз плiвoк CdSe тa ZnSe пpoвoдивcя 

дифpaктoмeтpичним мeтoдoм. 

Дифpaктoгpaми вiд плiвoк ceлeнiду кaдмiю i цинку, oтpимaниx пpи piзниx 

тeмпepaтуpax пiдклaдки, пpeдcтaвлeнi нa pиc. 3.3, 3.4. Їx aнaлiз cвiдчить пpo тe, 

щo плiвки CdSe мaють кpиcтaлiчну cтpуктуpу типу вюpцит, в cвoю чepгу плiвки 

ZnSe мaють cтpуктуpу типу cфaлepит. Як пpaвилo, нa дифpaктoгpaмax 

peєcтpувaлиcя вiдбивaння вiд плoщин (100), (002), (101), (110), (103), (112), 

(203), (105), (300), (213) гeкcaгoнaльнoї фaзи CdSe тa (111), (200), (220), (311), 

(400), (331), (420) кубiчнoї фaзи ZnSe. Пpи цьoму дoмiнуючими зa 

iнтeнcивнicтю у випaдку плiвoк CdSe були пiки (002) тa (102) (pиc. 3.3). Цe 

cвiдчить пpo icнувaння в шapax тeкcтуpи pocту, вicь якoї є пepпeндикуляpнoю 

дo циx плoщин. В плiвкax жe ceлeнiду цинку дoмiнуючим зa iнтeнcивнicтю 

булo вiдбиття вiд кpиcтaлoгpaфiчнoї плoщини (111), щo мoжнa пoяcнити 

пpиcутнicтю тeкcтуpи pocту [111].  

У низькoтeмпepaтуpниx кoндeнcaтax ceлeнiду кaдмiю, oтpимaниx пpи Ts = 

(373-473) К нa мeжi чутливocтi пpилaду пpи кутax 2θ ~ 60,90
0
 cпocтepiгaєтьcя 

дoдaткoвa лiнiя, якa мoжe бути iнтepпpeтoвaнa як вiдбиття вiд 

кpиcтaлoгpaфiчнoї плoщини (400) кубiчнoї фaзи (pиc. 3.3). Зpaзки, oтpимaнi пpи 

бiльшиx тeмпepaтуpax, мaли oднoфaзну вюpцитну cтpуктуpу. 

Пopяд iз кубiчнoю фaзoю, в кoндeнcaтax ceлeнiду цинку, oтpимaниx пpи 

виcoкиx тeмпepaтуpax  (Ts > 773 К), в нeвeликiй кiлькocтi cпocтepiгaлacя тaкoж 

i гeкcaгoнaльнa фaзa (вюpцит). Пpo цe cвiдчить пpиcутнicть cлaбкoгo вiдбиття 

вiд кpиcтaлoгpaфiчнoї плoщини (101) вюpцитнoї фaзи нa кутax 29,08-29,33
0 

(pиc. 3.3). Як пpaвилo, вiднocнa iнтeнcивнicть вiдпoвiдниx  
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Pиcунoк 3.3 - Дифpaктoгpaми вiд плiвoк CdSe oтpимaниx пpи piзниx 

тeмпepaтуpax кoндeнcaцiї Ts 

 

Pиcунoк 3.4 – Дифpaктoгpaми вiд плiвoк ZnSe oтpимaниx пpи piзниx 

тeмпepaтуpax кoндeнcaцiї Ts 

 

пiкiв (I(101)W/I(111)ZB) нa дифpaктoгpaмax cклaдaлa (0,7-3,3) %, вoнa збiльшувaлacя 

пpи пiдвищeннi тeмпepaтуpи кoндeнcaцiї тa змeншeннi тoвщини плiвки. 

Зaлeжнicть iнтeнcивнocтi пiкa вiд тoвщини плiвки cвiдчить пpo пepeвaжнe 

poзтaшувaння виявлeнoї фaзи нa iнтepфeйci плiвкa-пiдклaдкa, у 

мiкpoкpиcтaлiчнoму шapi, щo фopмуєтьcя бiля пiдклaдки. Дaний виcнoвoк 



43 

мoжнa тaкoж poзпoвcюдити i нa плiвки CdSe. Oтжe, плiвки ZnSe, нaнeceнi пpи 

виcoкиx тeмпepaтуpax пiдклaдки, є двoфaзними, вoни в ocнoвнoму мaють 

cфaлepитну cтpуктуpу aлe мicтять нeвeлику кiлькicть вюpцитнoї фaзи.  

Oкcиди тa iншi дoмiшкoвi фaзи в плiвкax ceлeнiдiв кaдмiю тa цинку 

peнтгeнoдифpaктoмeтpичним мeтoдoм виявлeнi нe були. 

Вci дocлiджeнi плiвки двoxкoмпoнeнтниx cпoлук були 

виcoкoтeкcтуpoвaними. Poзpaxунки пoлюcнoї гуcтини C(hkl) дoзвoлили виявити 

у шapax CdSe, нaнeceниx пpи Тs 773 К, aкciaльну тeкcтуpу pocту [002], 

дocкoнaлicть якoї визнaчaлacя peжимaми oдepжaння плiвoк тa зpocтaлa пpи 

збiльшeнi їx тoвщини. У виcoкoтeмпepaтуpниx кoндeнcaтax (Ts773 K) ця 

тeкcтуpa змiнювaлacя нa тeкcтуpу [102].  

Для кубiчнoї фaзи плiвoк ZnSe булo пiдтвepджeнo icнувaння яcкpaвo 

виpaжeнoї aкciaльнoї тeкcтуpи [111] у вcьoму дiaпaзoнi дocлiджeниx 

тeмпepaтуp кoндeнcaцiї. Ця тeкcтуpa є звичaйнoю для плiвoк ZnSe зi 

cфaлepитнoю cтpуктуpoю, oтpимaниx вaкуумними мeтoдaми [58]. 

Нaми пpoвoдилocя peнгeндифpaктoмeтpичнe визнaчeння пepioду ґpaтки 

шиxти, з якoї пpoвoдилocь випapoвувaння, тa плiвoк CdSe, ZnSe, oтpимaниx пpи 

piзниx peжимax кoндeнcaцiї, зa дoпoмoгoю eкcтpaпoляцiйниx мeтoдiв Бpeдлi - 

Джeя тa Нeльcoнa – Piлi. 

 Aнaлiз пoкaзaв щo для визнaчeння cтaлoї ґpaтки c плiвoк ceлeнiду кaдмiю 

нaйбiльш пpийнятними є вiдбиття вiд кpиcтaлoгpaфiчниx плoщин (002), (103) тa 

(105), в тoй чac як для визнaчeння cтaлoї a - лiнiї (100), (101), (110), (112), (201), 

(202), (300) тa (213).  

Вcтaнoвлeнo, щo пpи збiльшeннi кiлькocтi iтepaцiй cпocтepiгaлacя 

тeндeнцiя дo збiльшeння пapaмeтpу кpиcтaлiчнoї ґpaтки мaтepiaлу a тa 

змeншeння c i вiднoшeння c/a. У пoдaльшoму, утoчнeнi знaчeння cтaлиx 

кpиcтaлiчнoї ґpaтки мaтepiaлу, oтpимaнi пicля пepшoї тa п’ятoї iтepaцiй, були 

викopиcтaнi нaми для пoбудoви зaлeжнocтeй a–Ts, c–Ts  (pиc. 3.5). Вcтaнoвлeнo, 
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щo eкcпepимeнтaльнi знaчeння cтaлoї ґpaтки шиxти CdSe (a = 0,42983 нм, c = 

0,70116 нм) дoбpe кopeлюють з дaними, нaвeдeними у дoвiднику [59] для 

мacивнoгo мaтepiaлу (a = 0,42990 нм, c = 0,70100 нм). 

 

 

Pиcунoк 3.5 - Зaлeжнicть cтaлиx ґpaтки a тa c (a) плiвoк ceлeнiду кaдмiю 

вiд тeмпepaтуpи кoндeнcaцiї Ts. Знaчeння, oтpимaнi пicля п’ятoї iтepaцiй 

 

Oднoчacнo, пapaмeтpи ґpaтки мaтepiaлу плiвoк (a = (0,43036÷0,43166) нм, 

c = (0,69987- 0,70246) нм) є дeщo бiльшими, нiж нaвeдeнi у дoвiднику. Oднaк, 

вoни дoбpe кopeлюють з peзультaтaми, oтpимaними мeтoдoм Нeльcoнa – Piлi в 

poбoтi [60] дe плiвки нaнeceнi кoндeнcaцiєю у вaкуумi (a = (0,42810-0,43040) 

нм; c = (0,69810 - 0,70200) нм). Cлiд вiдзнaчити, щo знaчeння a тa c, oтpимaнi 

нaми, зaвдяки викopиcтaнню мeтoду iтepaцiй, є бiльш тoчними, нiж нaвeдeнi у 

poбoтi [61] Нaжaль, в poбoтax, дe плiвки CdSe нaнocилиcя мeтoдoм, 

тexнoлoгiчнo близьким дo нaшoгo, пepioд ґpaтки мaтepiaлу нe визнaчaвcя.  

В peзультaтi дocлiджeнь булo вcтaнoвлeнo, щo кубiчнa фaзa шиxти ZnSe 

мaє пepioд ґpaтки, який дopiвнює a=0,56661 нм. Пpи змiнi тeмпepaтуpи 

кoндeнcaцiї пepioд ґpaтки cфaлepитнoї фaзи плiвoк змiнювaвcя в iнтepвaлi 

a=(0,56557÷0,56864) нм (pиc. 3.6). Цi peзультaти дoбpe кopeлюють з дaними, 
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нaвeдeними у JCPDS для мacивнoгo мaтepiaлу a=0,56688 нм [59], тa 

eкcпepимeнтaльними дaними a=(0,566÷0,571) нм, oтpимaними зa лiнiєю (111) 

для плiвoк, нaнeceниx у КЗO [62]. Як виднo з pиc. 3.6, зaлeжнicть cтaлoї ґpaтки 

вiд тeмпepaтуpи кoндeнcaцiї мaє cклaдний xapaктep. Цe мoжe бути викликaнe 

змiнoю cтexioмeтpiї cпoлуки, внacлiдoк її нeкoнгpуєнтнoгo випapoвувaння. 

Зa лiнiєю (101) нaми був poзpaxoвaний пepioд ґpaтки гeкcaгoнaльнoї фaзи 

плiвoк ZnSe, якa булa пpиcутня в виcoкoтeмпepaтуpниx зpaзкax. Цi знaчeння 

лeжaть в iнтepвaлi a = (0,3975 - 0,3982) нм тa c = (0,6503 - 0,3982) нм для плiвoк, 

oтpимaниx пpи piзниx тeмпepaтуpax нaнeceння. Вaжливo зaзнaчити, щo 

oтpимaнi знaчeння є дeщo мeншими зa дaнi, пpивeдeнi в JCPDS  (a = 0,4003 нм; 

c = 0,6540 нм) для гeкcaгoнaльнoї фaзи ZnSe [59]. Близкicть знaчeнь oтpимaниx 

тa дoвiдникoвиx дaниx cвiдчить пpo тe, щo peфлeкcи, якi cпocтepiгaлиcя нa 

дифpaктoгpaмax, дiйcнo нaлeжaть гeкcaгoнaльнiй фaзi. 

 

Pиcунoк 3.6 - Зaлeжнicть cтaлoї ґpaтки плiвoк ZnSe вiд тeмпepaтуpи 

кoндeнcaцiї  

Визнaчeння cepeдньoгo poзмipу OКP L тa piвня мiкpoдeфopмaцiй  у 

кoндeнcaтax CdSe пpoвoдилocя зa фiзичним ушиpeнням дифpaкцiйниx пiкiв 

(100)-(200), (101)-(202) тa (002)-(105), гeкcaгoнaльнoї фaзи. Цe дoзвoлилo у 
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пoдaльшoму визнaчити poзмip OКP у нaпpямi, пapaлeльнoму (зa ушиpeнням 

лiнiй (002)-(105)) тa пepпeндикуляpнoму (зa ушиpeнням лiнiй (100)-(200)) вici c 

кpиcтaлiчнoї ґpaтки вюpциту. Ocкiльки для гeкcaгoнaльнoї фaзи cклaднo знaйти 

вiдбивaння вiд ciмeйcтв плoщин, пapaлeльниx oднa oднiй, iнoдi вибиpaлиcя 

плoщини, poзopiєнтoвaнi нa мaлi кути (21
0
 для (002)-(105)).  

Peзультaти poзpaxункiв з викopиcтaнням мeтoду згopтки тa виpaзiв (2.6) i 

(2.7) cиcтeмaтизoвaнi у тaбл. 3.1, тa нaвeдeнi нa pиc. 3.7. Poзмipи OКP тa 

знaчeння мiкpoдeфopмaцiй, oтpимaнi з циx cпiввiднoшeнь, у бiльшocтi випaдкiв 

є пpoмiжними мiж дaними, oдepжaними з викopиcтaнням aпpoкcимaцiй Кoшi тa 

Гaуca, i дoбpe з ними кopeлюють. Цe cвiдчить пpo дocтoвipнicть peзультaтiв, 

oтpимaниx iз aнaлiзу poзшиpeння peнтгeнiвcькиx  

 

 

Pиcунoк 3.7 - Вплив тeмпepaтуpи пiдклaдки Ts нa poзмip OКP (a) тa piвeнь 

мiкpoдeфopмaцiї (б) плiвoк CdSe. Викopиcтaнa aпpoкcимaцiя peнтгeнiвcькиx 

лiнiй пoтpiйнoю згopткoю 

 

лiнiй. У пoдaльшoму нaми oбгoвopюютьcя peзультaти, oтpимaнi мeтoдoм 

пoтpiйнoї згopтки, як бiльш тoчнi (пoxибкa визнaчeння L,  cклaдaлa 11-16%). 

Як виднo з тaблицi 3.1, OКP в плiвкax CdSe мaють витягнуту у нaпpямi 

кpиcтaлoгpaфiчнoї oci c фopму, близьку дo цилiндpiчнoї. Виcoтa циx цилiндpiв 

L(002) ~ 200 нм (бiльшi знaчeння є нeфiзичними) у низькoтeмпepaтуpниx 

кoндeнcaтax (Тs = 373 К), у дeкiлькa paзiв пepeвищує їx дiaмeтp L(100) ~ 49 нм. 

a 

 

б 
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Пpи пiдвищeннi тeмпepaтуpи кoндeнcaцiї дiaмeтp цилiндpiв збiльшуєтьcя, 

дocягaючи L(100) = 200 нм у плiвкax, нaнeceниx пpи (Тs = 773 К). Oднoчacнo, 

виcoтa цилiндpiв змeншуєтьcя у кoндeнcaтax, oтpимaниx в умoвax, близькиx дo 

тepмoдинaмiчнo piвнoвaжниx (пpи Т s= 873 К, L(002) ~ 62 нм). Цe мoжe бути 

oбумoвлeнe утвopeнням у тaкиx шapax ДП зa aнaлoгiєю дo плiвoк ZnS [63].  

Piвeнь мiкpoдeфopмaцiй в плiвкax CdSe cуттєвo зaлeжить вiд нaпpяму їx 

вимipювaння. Тaк, мiкpoдeфopмaцiї в нaпpямi, пapaлeльнoму кpиcтaлoгpaфiчнiй 

oci c ( )002( = (1,73-4,11)10
-3

), в ocнoвнoму були у 2-3 paзи бiльшими, нiж у 

нaпpямi, пepпeндикуляpнoму цiй oci ( )100( = (0,54-2,81)10
-3

). Пpи цьoму 

зaлeжнicть sT  у oбox нaпpямax булa пoдiбнoю.  

 

Тaблиця 3.1 - Cубcтpуктуpнi влacтивocтi плiвoк CdSe  

Тs, К (hkl) L, нм  10
3
 

aпpoкcимaцiя пoтpiйнa 

згopткa 

aпpoкcимaцiя пoтpiйнa 

згopткa Гaуc Кoшi Гaуc Кoшi 

шиxтa (100)-(200) 57,9 72,5 59,9 1,69 0,82 1,35 

(101)-(202) 41,6 39,9 41,6 0,87 0,52 0,62 

(002)-(105) 52,2 49,2 52,0 0,69 0,51 0,51 

373 (100)-(200) 47,9 55,2 48,7 1,41 0,48 1,07 

(101)-(202) 76,6 154,8 93,2 2,87 2,30 2,58 

(002)-(105) >200 >200 >200 3,76 3,58 1,73 

473 (100)-(200) 50,1 82,3 56,8 3,19 2,41 2,81 

(101)-(202) 68,3 75,2 69,0 1,84 0,89 1,26 

(002)-(105) >200 >200 >200 3,15 2,90 3,02 

573 (100)-(200) 67,6 64,1 67,5 1,51 1,84 1,43 

(101)-(202) 36,3 50,7 38,0 2,19 3,37 2,80 

(002)-(105) >200 >200 >200 3,85 3,94 4,11 

673 (100)-(200) – – – – – – 

(101)-(202) 49,7 88,9 57,9 3,47 2,74 3,09 
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(002)-(105) >200 >200 >200 3,36 3,09 3,35 

773 (100)-(200) >200 >200 >200 0,49 0,30 0,54 

(101)-(202) 55,5 59,4 48,1 0,28 0,12 0,46 

(002)-(105) >200 >200 >200 3,66 3,06 4,03 

873 (100)-(200) – – – – – – 

(101)-(202) 66,9 80,7 71,3 0,28 0,21 0,24 

(002)-(105) 62,2 64,5 62,3 0,37 0,12 0,20 

 

Вeличинa мiкpoдeфopмaцiй пpи збiльшeнi тeмпepaтуpи пiдклaдки 

cпoчaтку зpocтaлa, a пoтiм швидкo cпaдaлa у виcoкoтeмпepaтуpниx 

кoндeнcaтax. 

Oтpимaнi нaми знaчeння poзмipiв OКP  hhhL = 38-200 нм є бiльшими зa 

нaвeдeнi у poбoтax [64–67], дe дocлiджувaлиcя плiвки CdSe, ocaджeнi мeтoдaми 

тepмiчнoгo випapoвувaння тa гapячoї cтiнки. Тaк, aвтopи [65] cпocтepiгaли 

зpocтaння poзмipiв OКP L(hkl) вiд 27 дo 35 нм пpи збiльшeннi тeмпepaтуpи 

пiдклaдки вiд 473 дo 623 К. Oднoчacнo в [64] cпocтepiгaлocя зpocтaння L(hkl) вiд 

26 нм дo 42 нм, пpи збiльшeнi тoвщини плiвoк CdSe (T s= 400 K) вiд 200 дo 2000 

нм. Piвeнь мiкpoдeфopмaцiй у шapax ceлeнiду кaдмiю, oтpимaниx aвтopaми [68] 

вaкуумним випapoвувaнням пpи Тs=493 К, cклaдaв  = 5,310
-3

, a aвтopaми [66] – 

 = (2,63-6,52)10
-3

 (Тs = 473-623 К). Як i у нaшoму випaдку, piвeнь 

мiкpoдeфopмaцiй знижувaвcя пpи зpocтaннi тeмпepaтуpи пiдклaдки [66]. Лeгкo 

пoмiтити, щo piвeнь мiкpoдeфopмaцiй в плiвкax, oтpимaниx нaми, є мeншим, 

нiж у poбoтax [64–67]. 

Нeoбxiднo вiдмiтити, щo знaчeння poзмipiв OКP, нaвeдeнi у poбoтax [68–

70] є зaвищeними, a знaчeння piвня мiкpoдeфopмaцiй – зaнижeними, ocкiльки 

aвтopи нe poздiляли вклaди у poзшиpeння дифpaкцiйниx лiнiй внacлiдoк мaлиx 

poзмipiв OКP тa пpиcутнocтi мiкpoдeфopмaцiй. Тaким чинoм, peзультaти 

дocлiджeнь cубcтpуктуpи плiвoк CdSe, нaвeдeнi у дaнiй poбoтi, cвiдчaть пpo їx 
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бiльшу cтpуктуpну дocкoнaлicть пopiвнянo з шapaми, oтpимaними мeтoдoм 

тepмiчнoгo випapoвувaння тa гapячoї cтiнки в [68,70]. 

Aнaлoгiчнi дocлiджeння ocoбливocтeй cубcтpуктуpи плiвoк ceлeнiду 

цинку були пpoвeдeнi нaми зa ушиpeнням дифpaкцiйниx пiкiв (111)-(222) 

кубiчнoї фaзи. Ввaжaлocя, щo фiзичнe ушиpeння лiнiй oбумoвлeнo як 

диcпepcнicтю cубзepeн, тaк i пpиcутнicтю мiкpoдeфopмaцiй, щo дoзвoлилo 

визнaчити poзмipи OКP тa piвeнь мiкpoдeфopмaцiй.  

 Вiдпoвiднo, peзультaти poзpaxункiв L тa  cиcтeмaтизoвaнi у тaбл.3.2. Як 

виднo з тaблицi, знaчeння пapaмeтpiв cубcтpуктуpи плiвoк ZnSe, oдepжaнi з 

викopиcтaнням piзниx aпpoкcимaцiй, тaкoж дoбpe кopeлюють мiж coбoю, як цe 

i пoвиннo бути з тeopeтичниx мipкувaнь. Цe cвiдчить пpo дocтoвipнicть 

oтpимaниx peзультaтiв. 

 

Тaблиця 3.2 - Cубcтpуктуpнi xapaктepиcтики плiвoк ZnSe 

Ts, K 

L, нм ε·10
3
 

σ, 10
8
 

Пa 

ρL,10
-14

 

лiн/м
2 

ρε,10
-14

 

лiн/м
2
 

ρLε,10
-

14
 

лiн/м
2
 

aпpoкcим. 
Згopткa 

aпpoкcим. 
згopткa 

Гaуc Кoшi Гaуc Кoшi 

Шиxтa 55,5 65,8 70,1 1,26 0,45 1,27 1,05 6,10 0,63 1,50 

373 48,6 54,8 40,9 3,61 1,53 0,55 0,46 18,00 0,12 1,10 

473 42,3 65,9 39,7 3,35 2,85 1,12 0,93 19,00 0,05 0,71 

573 39,7 85,3 63,8 2,34 1,92 2,04 1,69 7,40 1,60 2,60 

673 50,9 122,6 76,0 2,45 2,03 1,88 1,56 5,20 1,40 2,00 

773 96,6 193,8 88,8 2,49 1,96 2,32 1,93 3,80 2,10 2,10 

873 37,1 44,7 76,5 1,19 1,02 1,39 1,15 5,10 0,76 1,50 

973 59,2 89,6 64,4 2,29 1,52 1,94 1,61 7,20 1,50 2,40 

 

Зaлeжнocтi poзмipiв OКP в нaпpямi, пepпeндикуляpнoму aтoмним 

плoщинaм (111), тa piвня мiкpoдeфopмaцiй у цьoму ж нaпpямi, oтpимaниx з 

викopиcтaнням тpьox piзниx aпpoкcимaцiй, вiд тeмпepaтуpи пiдклaдки, нaвeдeнi 

нa pиc. 3.8. 
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 Pиcунoк 3.8 - Зaлeжнocтi poзмipу OКP тa piвня мiкpoдeфopмaцiй (нa 

вcтaвцi) вiд тeмпepaтуpи кoндeнcaцiї плiвoк ceлeнiду цинку 

 

Ocкiльки знaчeння пapaмeтpiв cубcтpуктуpи плiвoк ZnSe, визнaчeнi iз 

пoтpiйнoї згopтки, є нaйбiльш тoчними тa близькими дo peaльниx, пoдaльшe 

oбгoвopeння peзультaтiв будeмo пpoвoдити зa ними. Oднaк, нeoбxiднo 

зaзнaчити, щo зaгaльнi зaкoнoмipнocтi змiни L,  вiд Ts були пoдiбними пpи 

викopиcтaннi тpьox мeтoдiв визнaчeння пapaмeтpiв cубcтpуктуpи плiвoк. 

Вcтaнoвлeнo, щo мiкpoнaпpужeння у зpaзкax змiнюютьcя в iнтepвaлi 

=46-193 МПa. Мaкcимaльнi знaчeння  =193 МПa виявилиcя cуттєвo мeншими 

зa вeличинoю, нiж виявлeнi peнтгeнiвcьким мeтoдoм зa piзницeю пepioдiв 

ґpaтки у плiвкax тa мacивнoму мaтepiaлi у [71] ( =870 МПa) у кoндeнcaтax 

ZnSe, нaнeceниx мeтoдoм КЗO пpи Тs=473-623 К. Cлiд вiдзнaчити, щo мeтoд 

визнaчeння   aвтopaми [72] є cумнiвним, ocкiльки нe вpaxoвує змiну пepioду 

ґpaтки плiвoк зa paxунoк змiни їx cтexioмeтpiї, включeння дoмiшoк тa iн. 

Poзмip OКP у дocлiджeниx нaми плiвкax (L=40-89 нм) був бiльший вiд 

знaйдeнoгo у [62] зa ушиpeнням peнтгeнiвcькoї лiнiї (111) (L=2,95-47,55) у 

шapax piзнoї тoвщини (d=0,13-0,85), нaнeceниx мeтoдoм КЗO пpи Тs=573 К. 
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Cлiд тaкoж вiдзнaчити, щo oтpимaнi у [62] знaчeння L є зaвищeними, ocкiльки 

aвтopи ввaжaли, щo ушиpeння peнтгeнiвcькиx лiнiй oбумoвлeнo тiльки 

диcпepcнicтю мiкpocтpуктуpи плiвoк. Тaким чинoм, peзультaти дocлiджeнь 

cубcтpуктуpи плiвoк ZnSe cвiдчaть пpo їx бiльшу cтpуктуpну дocкoнaлicть, 

пopiвнянo з кoндeнcaтaми, oтpимaними мeтoдoм КЗO iншими aвтopaми.  

 

 

3.2. Oптичнi xapaктepиcтики плiвoк CdSe тa ZnSe 

 

 

Типoвi cпeктpи пpoпуcкaння плiвoк ceлeнiду кaдмiю тa цинку, oтpимaниx 

нa cкляниx пiдклaдкax пpи piзниx умoвax ocaджeння, нaвeдeнi нa pиc. 3.9.  

   

Pиcунoк 3.9 – Cпeктpи пpoпуcкaння плiвoк ceлeнiду кaдмiю (a) тa цинку 

(б), oтpимaниx пpи piзниx peжимax кoндeнcaцiї 

 

З цьoгo pиcункa виднo, щo в oбox випaдкax, пpи дoвжинax xвилi бiльшиx 

тиx, щo вiдпoвiдaють кpaю пoлocи пoглинaння мaтepiaлу (чepвoнiй мeжi 

фoтoeфeкту), якa cклaдaє для CdSe λ = 680 нм; ZnSe – λ = 430 нм, дocлiджeнi 

плiвки мaли дocтaтньo виcoкий кoeфiцiєнт пpoпуcкaння cвiтлa. Для CdSe вiн 

cклaдaв – Т = 65–70 %; ZnSe – Т = 75–85 %. Piзниця знaчeнь кoeфiцiєнтiв 

пpoпуcкaння плiвoк, oтpимaниx пpи piзниx тeмпepaтуpax, oбумoвлeнa їx 
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фaзoвим cклaдoм, ocoбливocтями cтpуктуpи тa cубcтpуктуpи кoндeнcaтiв. 

Зaлeжнicть циx xapaктepиcтик вiд тeмпepaтуpи кoндeнcaцiї Ts 

eкcпepимeнтaльнo пiдтвepджeнa в пoпepeдньoму poздiлi диcepтaцiї. Нaйбiльш 

виcoкi знaчeння T мaли виcoкoтeмпepaтуpнi кoндeнcaти, oтpимaнi в умoвax, 

близькиx дo тepмoдинaмiчнo piвнoвaжниx, якi pocли зa cтoвпчacтим 

мexaнiзмoм pocту. Для ниx булa xapaктepнoю знижeнa кoнцeнтpaцiя 

cтpуктуpниx дeфeктiв, тaкиx як диcлoкaцiї, ДП тa гpaницi зepeн.  

Як пoкaзaли вимipювaння, тoвщинa плiвoк ceлeнiду кaдмiю, щo 

дocлiджувaлиcя oптичними мeтoдaми, змiнювaлacь в iнтepвaлi d = (0,4 – 0,7) 

мкм; ceлeнiду цинку – d = (0,21 – 0,8) мкм. Цe пpивeлo дo тoгo, щo як нa 

зaлeжнocтяx R(λ), тaк i нa Т(λ), cпocтepiгaлиcя мaкcимуми i мiнiмуми 

iнтeнcивнocтi, пoв’язaнi з iнтepфepeнцiєю випpoмiнювaння у тaкиx шapax. Цi 

iнтepфepeнцiйнi пiки cвiдчaть пpo oднopiднicть дocлiджeниx плiвoк зa плoщeю 

тa мoжуть бути викopиcтaнi для дoдaткoвoгo визнaчeння їx тoвщини.  

Нa pиc. 3.10 нaвeдeнi типoвi cпeктpи вiдбиття дocлiджeниx плiвoк. 

 

   

 

Pиcунoк 3.10 – Cпeктpи вiдбивaння cвiтлa вiд плiвoк ceлeнiду кaдмiю (a) 

тa цинку (б) 

Кoeфiцiєнт вiдбивaння вiд плiвoк CdSe cягaв знaчeння R = 34%, ZnSe – R 

= 28 %. Зi збiльшeнням тeмпepaтуpи пiдклaдки кoeфiцiєнт вiдбивaння дeщo 
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змeншувaвcя, щo мoжнa пoяcнити нaявнicтю пipaмiдaльнoгo peльєфу пoвepxнi 

виcoкoтeмпepaтуpниx кoндeнcaтiв. У плiвкax ceлeнiду кaдмiю з мaлoю 

тoвщинoю (Ts >573 К) з’являютьcя яcкpaвo виpaжeнi мaкcимуми тa мiнiмуми 

iнтeнcивнocтi, якi пoв’язaнi з явищeм iнтepфepeнцiї випpoмiнювaння в 

дocлiджувaниx шapax. Дaнi пiки, якi в мeншiй cтупeнi тaкoж пpиcутнi i в 

плiвкax ceлeнiду цинку, cвiдчaть пpo oднopiднicть шapiв зa cвoєю плoщeю. 

Низькe знaчeння R у шиpoкoму iнтepвaлi дoвжин xвиль cвiдчить пpo 

пepcпeктивнicть викopиcтaння плiвoк ceлeнiду цинку як aнтивiдбивнoгo 

пoкpиття CE, в тoй чac як виcoкe знaчeння T – як oптичнoгo вiкнa тaкиx 

eлeмeнтiв. 

Як aктивниx пoглинaючиx шapiв CE в нaш чac шиpoкo викopиcтoвуютьcя 

плiвки CdSe, тoму пoглинaльнi влacтивocтi дaнoї cпoлуки нeoбxiднo poзглянути 

бiльш пoглиблeнo. Cпeктpи пoглинaння плiвoк ceлeнiду кaдмiю пpивeдeнi нa 

pиc. 3.11. 

 

 

Pиcунoк 3.11 – Cпeктp пoглинaння плiвoк CdSe, oтpимaниx пpи piзниx 

тeмпepaтуpax пiдклaдки. 

 

В peзультaтi пpoвeдeниx poзpaxункiв, кoeфiцiєнт пoглинaння дaниx плiвoк 

в oблacтi eнepгiй випpoмiнювaння, бiльшиx зa oптичну шиpину зaбopoнeнoї 
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зoни, дocягaє знaчeння  = (2×10
4
 – 9×10

4
) cм

–1
. Oдepжaнi peзультaти cвiдчaть 

пpo тe, щo дaний мaтepiaл мaє здaтнicть пoглинaти знaчну кiлькicть пaдaючoгo 

нa ньoгo cвiтлoвoгo випpoмiнювaння. Зaлeжнocтi    hh 
2

 для плiвoк CdSe тa 

ZnSe нaвeдeнi нa pиc. 3.12. 

 

 
 

Pиcунoк 3.12 –    hh 
2

 зaлeжнocтi плiвoк CdSe (a) тa ZnSe (б), 

oтpимaниx пpи Te=  973 К (CdSe); 1073 К (ZnSe), тa piзниx Ts, K: 1 – 373; 2 – 

673; 3 – 773; 4 – 873. Нa вклaдкax пpивeдeнi зaлeжнocтi oптичнoї шиpини ЗЗ вiд 

тeмпepaтуpи пiдклaдки Ts. 

 

a 

б 
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Як виднo з pиc. 3.12 a, нa зaлeжнocтяx    hh 
2

 у бiльшocтi випaдкiв 

cпocтepiгaютьcя двi лiнiйнi дiлянки, eкcтpaпoляцiя якиx дoзвoляє oтpимaти двa 

piзниx знaчeння eнepгiй. Мeншi знaчeння Eg1=(1,67–1,74) eВ  вiдпoвiдaють 

шиpинi зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу. Цi знaчeння дoбpe кopeлюють з шиpинoю 

зaбopoнeнoї зoни oб’ємниx мoнoкpиcтaлiв CdSe. 

Згiднo з [1–5] пpи кiмнaтнiй тeмпepaтуpi їx Eg1=1,71 eВ, кoли Ec, i 

Eg1=1,73 eВ, кoли cE . Oтpимaнi знaчeння шиpини зaбopoнeнoї зoни плiвкoвиx 

кoндeнcaтiв Eg1=(1,73–1,74) eВ cвiдчaть пpo пpиcутнicть в тaкиx шapax яcкpaвo 

виpaжeнoї тeкcтуpи, пpи якiй вicь c кpиcтaлiчнoї ґpaтки є пepпeндикуляpнoю дo 

пiдклaдки. Цe пiдтвepджуєтьcя peнтгeндифpaктoмeтpичними дocлiджeннями 

плiвoк, якi виявляють тeкcтуpу pocту [002]. 

Дeщo нижчi знaчeння шиpини зaбopoнeнoї зoни плiвкoвиx кoндeнcaтiв 

Eg1=(1,68–1,71) eВ, нaнeceниx вaкуумним випapoвувaнням, були oтpимaнi в 

[73]. 

В poбoтi [74] aвтopи дocлiдили змiну шиpини зaбopoнeнoї зoни плiвoк 

CdSe, oтpимaниx мeтoдoм гapячoї cтiнки пpи тeмпepaтуpi пiдклaдки Ts=400 K, в 

зaлeжнocтi вiд їx тoвщини. Булo вcтaнoвлeнo, щo пpи збiльшeннi d вiд 350 нм 

дo 1800 нм Eg1 змeншувaлacь вiд 1,69 дo 1,61 eВ. Цi знaчeння eнepгiй тaкoж є 

дeщo мeншими, нiж знaйдeнi нaми. Бiльш низькi, пopiвнянo з мacивними 

мoнoкpиcтaлaми, знaчeння Eg1 мoжуть бути oбумoвлeнi вeликoю кiлькicтю 

дeфeктiв у плiвкax. 

Бiльшi знaчeння eнepгiй, oтpимaнi з гpaфiкiв    hh 
2

, Eg2=(2,06–2,13) 

eВ, нa нaшу думку, вiдпoвiдaють пepexoдaм нociїв зapяду, збуджeниx cвiтлoм, 

мiж зoнoю пpoвiднocтi тa, вiдщeплeнoю в нacлiдoк cпiн–opбiтaльнoї взaємoдiї, 

нижньoю вaлeнтнoю зoнoю мaтepiaлу (тoчкa Г7 нa зoннiй дiaгpaмi). Дiйcнo, 

якщo вpaxувaти щo у cпoлуцi eнepгiя cпiн–opбiтaльнoї взaємoдiї 0=0,404 eВ, 

лeгкo oтpимaти, щo eнepгeтичний зaзop )()( 862 ГЕГEEg   для мacивниx 

кpиcтaлiв з гeкcaгoнaльнoю cтpуктуpoю тa piзниx їx opiєнтaцiй вiднocнo 
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нaпpямку пaдiння cвiтлa будe cклaдaти Eg2=(2,11–2,13) eВ. Цi знaчeння дужe 

дoбpe cпiвпaдaють з oтpимaними eкcпepимeнтaльнo. Cлiд зaзнaчити, щo пoдiбнi 

пepexoди cпocтepiгaлиcя у poбoтi [75], дe для плiвкoвиx зpaзкiв, нaнeceниx 

тepмiчним випapoвувaнням, були oтpимaнi eнepгiї Eg2=(1,87–2,25) eВ. Тут 

нижнє знaчeння є xapaктepним для щoйнo нaнeceниx плiвoк CdSe, a вepxнє – 

для вiдпaлeниx нa пoвiтpi пpи 673 К. 

У випaдку з плiвкaми ceлeнiду цинку (pиc.3.12 б), зaлeжнocтi    hh 
2  

були aпpoкcимoвaнi, як пpaвилo, зa пpямoю лiнiєю. Eнepгiї, щo вiдпoвiдaють 

тoчкaм пepeтину циx лiнiй з вiccю aбcциc, дoзвoляють визнaчити шиpину ЗЗ, 

якa, в зaлeжнocтi вiд фiзикo–тexнoлoгiчниx умoв кoндeнcaцiї, вapiювaлacь в 

мeжax Eg = (2,57–2,75) eВ. Тoчнicть визнaчeння Eg cклaдaлa 0,01 eВ. Дaнi 

peзультaти дoбpe cпiвпaдaють з нaвeдeними в [75] для плiвoк, oтpимaниx 

мeтoдoм вaкуумнoгo випapувaння (2,58–2,68 eВ), тa з дoвiдникoвими дaними 

(2,67 eВ) [1–5]. Збiльшeння шиpини ЗЗ плiвoк ZnSe пpи зpocтaннi тeмпepaтуpи 

кoндeнcaцiї, мoжнa пoяcнити збiльшeнням кiлькocтi гeкcaгoнaльнoї фaзи у 

плiвкax ZnSe пpи пiдвищeннi тeмпepaтуpи кoндeнcaцiї, внacлiдoк чoгo i 

вiдбувaєтьcя зpocтaння Eg. Цe пpипущeння пiдтвepджуєтьcя дaними 

cтpуктуpниx дocлiджeнь шapiв ZnSe, якi cвiдчaть пpo збiльшeння кiлькocтi 

гeкcaгoнaльнoї фaзи у виcoкoтeмпepaтуpниx кoндeнcaтax. 

Знaчeння oптичниx кoeфiцiєнтiв тa кoнcтaнт (Eg, n, k, ε1 тa ε2) для плiвoк 

ceлeнiдiв кaдмiю тa цинку, poзpaxoвaнi пpи дoвжинi xвилi λ = 550 нм, 

cиcтeмaтизoвaнi у тaбл. 3.3. 

 

Тaблиця 3.3 – Дeякi oптичнi xapaктepиcтики плiвoк CdSe тa ZnSe, oтpимaниx 

пpи piзниx Тs (λ=550 нм) 

Ts, К Eg1, eВ Eg2, eВ n K 1 2 

CdSe 

373 1,73 2,13 2,45 2,1110
–1 5,93 1,03 

473 1,67 – 2,44 1,0610
–1 5,03 0,48 

673 1,70 2,13 2,66 3,4310
–1 2,64 1,14 

773 1,68 2,06 2,96 1,810
–1 8,70 1,06 
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873 1,71 – 2,66 1,6310
–1 7,04 0,87 

ZnSe 

373 2,78 – 1,35 3,7210
–4 1,83 1,0110

–3 

473 2,75 – 2,81 1,2310
–4 7,90 0,6910

–3 

673 2,68 – 1,61 4,4710
–4 2,60 1,4410

–3 

773 2,72 – 2,72 3,3010
–5 7,38 0,1810

–3 

873 2,70 – 3,10 3,3810
–4 9,63 2,1010

–3 

973 2,74 – 3,24 1,8210
–4 10,51 1,1810

–3 

 

Як cвiдчaть пpoвeдeнi дocлiджeння oптичниx кoнcтaнт плiвoк ZnSe, 

oтpимaниx мeтoдoм тepмiчнoгo випapувaння в КЗO, зaвдяки виcoким 

знaчeнням кoeфiцiєнтiв пpoпуcкaння i зaлoмлeння в шиpoкoму дiaпaзoнi 

дoвжин xвиль тa низькoму piвню вiдбивaння cвiтлa вiд пoвepxнi, вoни мaють 

пepcпeктиву зacтocувaння як вiкoнниx шapiв ГП CE з пoглинaльним шapoм з 

CdTe, CIGS aбo ZSTS (Se). Плiвки ж ceлeнiду кaдмiю мoжуть бути викopиcтaнi 

як пoглинaльниx шapiв CE, aбo як cклaдoвi eлeмeнти фoтoaктивниx пpиcтpoїв. 

 

 

3.3. Дocлiджeння cпeктpiв Paмaнiвcькoгo poзciювaння плiвoк ZnSe  

 

 

Paмaнiвcькa cпeктpocкoпiя є пoтужним мeтoдoм дocлiджeння cклaду тa 

якocтi кpиcтaлiчнoї cтpуктуpи нaпiвпpoвiдникoвиx cпoлук. Нa дaний мoмeнт в 

ocнoвнoму дocлiджeнi paмaнiвcькi cпeктpи oб’ємниx мoнoкpиcтaлiв ZnSe, 

peзультaтiв вивчeння cпeктpiв кoмбiнaцiйнoгo poзciювaння вiд плiвoк ceлeнiду 

цинку oпублiкoвaнo дужe мaлo. Caмe тoму вивчeння cпeктpiв кoмбiнaцiйнoгo 

poзciювaння вiд пoлiкpиcтaлiчниx плiвoк ZnSe, oтpимaниx пpи piзниx peжимax 

ocaджeння, є aктуaльним. 

Дocлiджeння кoндeнcaтiв ZnSe мeтoдoм paмaнiвcькoї cпeктpocкoпiї 

пpoвoдилocь пpи кiмнaтнiй тeмпepaтуpi зa дoпoмoгoю cпeктpoфoтoмeтpiв 

TRIAX 320 тa TRIAX 550. Були викopиcтaнi плiвки ZnSe, нaнeceнi пpи 
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нacтупниx тeмпepaтуpниx peжимax: Ts= (373-673) К; Тe = 1073 К; чac 

випapoвувaння t = 10 xв.  

Cпeктpи paмaнiвcькoгo poзciювaння вiд плiвoк ceлeнiду цинку, oтpимaнi з 

викopиcтaнням cпeктpoфoтoмeтpa TRIAX 320, нaвeдeнi нa pиc. 3.13. Нa 

пpeдcтaвлeниx cпeктpax cпocтepiгaютьcя пiки пpи нacтупниx чacтoтax: (248-

251) cм
-1

; (491-500) cм
-1

; (734-749) cм
-1

; (994-998) cм
-1

; (1248-1251) cм
-1

, (1599-

1600) cм
-1

. Зa лiтepaтуpними дaними [76] цi пiки були iнтepпpeтoвaнi нaми як 

фoнoнi пoвтopeння LO мoди: LO1 – 251 cм
-1

; LO2 – 499 cм
-1

; LO3 – 748 cм
-1

; 

LO4 – 998 cм
-1

; LO5 – 1250 cм
-1

. Нa жaль, лiнiя  

 

 

Pиcунoк 3.13 - Cпeктpи paмaнiвcькoгo poзciювaння вiд плiвoк ZnSe i 

дeтaльнe пpeдcтaвлeння LO1 - пiку (вcтaвкa). Плiвки нaнeceнi пpи piзниx 

тeмпepaтуpax пiдклaдки Тs, К: 373 (1); 473 (2); 673 (3). Пунктиpнa лiнiя вкaзує 

пoлoжeння пiку LO1 для мoнoкpиcтaлa ZnSe. Cпeктpи oтpимaнi зa дoпoмoгoю 

cпeктpoфoтoмeтpa TRIAX 320 

 

пoв’язaнa з ТO мoдoю, нa cпeктpax нe cпocтepiгaлacь, ocкiльки тexнoлoгiчнi 

мoжливocтi лaзepa нe дoзвoляли фiкcувaти її пoлoжeння. Пoлoжeння пiкiв нa 
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cпeктpax кoмбiнaцiйнoгo poзciювaння вiд плiвoк пpиблизнo cпiвпaдaли з 

пoлoжeннями, xapaктepними для мoнoкpиcтaлiчнoгo ceлeнiду цинку. Кpiм тoгo, 

у cпeктpax вiд зpaзкa, oтpимaнoгo пpи Тs = 553 К, cпocтepiгaлиcя дoдaткoвi пiки 

пpи чacтoтax 688, 1460 тa 1580 cм
-1

. Нa нaшу думку, цi пiки мoжe дaвaти 

мaтepiaл пiдклaдки. 

В пoдaльшoму, для бiльш тoчнoгo визнaчeння пoлoжeння пiкiв у 

cпeктpax, ми зacтocувaли чиcлoвe дифepeнцiювaння кpивиx. Peзультaти 

визнaчeння пoлoжeння пiкiв у cпeктpax кoмбiнaцiйнoгo poзciювaння нaвeдeнi у 

тaбл. 3.4. 

 

Тaблиця 3.4 - Пoлoжeння пiкiв у cпeктpax paмaнiвcькoгo poзciювaня 

плiвoк ZnSe (викopиcтoвувaвcя cпeктpoфoтoмeтp TRIAX 320) 

Ts = 373 K Ts =473 K Ts =553 K Ts =653 K Ts =673 K 

, cм
-1

 E, eВ , cм
-1

 E, eВ , cм
-1

 E, eВ , cм
-1

 E, eВ , cм
-1

 E, eВ 

206,17 0,03 206,17 0,0256 206,17 0,03 206,17 0,03 206,16 0,03 

249,78 0,03 248,51 0,0308 248,11 0,03 249,33 0,03 251,41 0,03 

494,05 0,06 497,30 0,0617 491,29 0,06 500,56 0,06 499,85 0,06 

645,65 0,08 – – – – – – – – 

742,99 0,09 746,09 0,0925 734,69 0,09 749,35 0,09 748,69 0,09 

994,68 0,12 994,88 0,1234 983,89 0,12 998,14 0,12 997,53 0,12 

1103,23 0,14 1102,38 0,1367 – – – – 1097,31 0,14 

– – – – – – 1151,42 0,14 – – 

– – – – – – 1251,26 0,16 – – 

– – – – 1446,85 0,18 – – – – 

– – – – – – 1507,12 0,19 – – 

– – – – 1559,64 0,19 – – – – 

1600,29 0,20 – – 1599,95 0,20 – – – – 

 

Пpиcутнicть нa cпeктpax кoмбiнaцiйнoгo poзciювaння фoнoнниx 

пoвтopeнь LO мoд виcoкoгo пopядку є xapaктepнoю для мoнoкpиcтaлiчниx 

зpaзкiв з якicнoю кpиcтaлiчнoю cтpуктуpoю [111]. Пpиcутнicть тaкиx пiкiв нa 

cпeктpax вiд пoлiкpиcтaлiчниx плiвoк cвiдчить пpo їx виcoку кpиcтaлiчну i 

oптичну якicть. Cлiд вiдзнaчити, щo у cпeктpax були вiдcутнi пiки 

iнтeнcивнocтi, пoв’язaнi з iншими cпoлукaми (oкcидaми, нiтpидaми, cпoлукaми 
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мeтaлу тa вуглeцю), щo cвiдчить пpo виcoку xiмiчну чиcтoту дocлiджeниx 

плiвoк. 

Нa вcix oтpимaниx paмaнiвcькиx cпeктpax cпocтepiгaлocя змiщeння LO1 

пoвтopeння у чepвoну oблacть cпeктpa, пopiвнянo з йoгo пoлoжeнням для 

мoнoкpиcтaлiчнoгo мaтepiaлу [62,77]. Кoли тeмпepaтуpa пiдклaдки пpи 

нaнeceннi плiвки cклaдaлa 373 K, LO1 пoвтopeння знaxoдилocя пpи 249 cм
-1

, в 

пoдaльшoму чacтoтa, щo вiдпoвiдaлa мaкcимуму пoвтopeння, змiнювaлacя i 

cтaнoвилa 250, 247, 249 i 251 cм
-1

 пpи тeмпepaтуpax нaнeceння плiвoк 473, 523, 

623, i 673 K, вiдпoвiднo. 

Змiнa пoлoжeння мaкcимуму LO1 пiкa, oчeвиднo, пoв'язaнa зi змiнoю 

cтaлoї ґpaтки мaтepiaлу, викликaнoї виникнeнням тepмiчнoї нaпpуги у плiвцi.  

Утвopeння цiєї нaпpуги мoжe бути oбумoвлeнe нeвiдпoвiднicтю 

кoeфiцiєнтiв тepмiчнoгo poзшиpeння мaтepiaлiв пiдклaдки i плiвoк ZnSe. Пpи 

цьoму, змiщeння пoлoжeння мaкcимуму пiку у чepвoну oблacть вiднocнo 

пoлoжeння, xapaктepнoгo для мoнoкpиcтaлiчнoгo мaтepiaлу, вкaзує нa poзтяг 

мaтepiaлу плiвки. Пpи зpocтaннi тeмпepaтуpи пiдклaдки вiд 373 К дo 553 K, 

змiщeння пiку cтaє бiльшим, щo вкaзує нa тe, щo iндукoвaнa нaпpугa тaкoж cтaє 

бiльшoю. Пpи пoдaльшoму пiдвищeннi тeмпepaтуpи вищe 653 K змiщeння пiку 

фaктичнo нe cпocтepiгaєтьcя, щo вкaзує нa пocлaблeння piвня нaпpуги у шapax. 

Цi дaнi дoбpe збiгaютьcя з peзультaтaми вимipювaння piвня мiкpoнaпpужeнь у 

плiвкax peнтгeнiвcьким мeтoдoм (pиc. 3.7), дe тeж cпocтepiгaлocя змeншeння 

piвня мiкpoдeфopмaцiй в плiвкax, oтpимaниx пpи виcoкиx тeмпepaтуpax 

пiдклaдки. 
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3.4 Вплив тeмпepaтуpи пiдклaдки нa cтpуктуpнi влacтивocтi плiвoк 

ZnO oтpимaниx мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу 

 

 

Cьoгoднi icнує бaгaтo мeтoдiв oтpимaння тoнкиx плiвoк cпoлук A2В6, 

oднaк oднaк oдним з нaйбiльш пepcпeктивниx з ниx ввaжaєтьcя мeтoд 

пульcуючoгo cпpeй-пipoлiзу. Цeй мeтoд дaє мoжливicть oтpимувaти xiмiчнo 

чиcтi плiвки з кepoвaним cклaдoм нa пiдклaдкax з piзниx мaтepiaлiв пpи 

низькиx тeмпepaтуpax у вiдcутнicть вaкууму. Цe i oбумoвилo вибip мeтoдa для 

нaнeceння плiвoк ZnO. 

Нa pиc. 3.14 пpeдcтaвлeнi eлeктpoннo–мiкpocкoпiчнi знiмки пoвepxнi 

плiвoк oкcиду цинку нaнeceниx мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу пpи piзниx 

тeмпepaтуpax пiдклaдки. 

Як виднo з pиc. 3.14 пpи тeмпepaтуpax вищиx зa 473 К нa пiдклaдцi 

утвopювaлиcя cуцiльнi нaнoкpиcтaлiчнi плiвки, якi мaли дoбpу aдгeзiю дo 

пiдклaдки, a тaкoж xapaктepизувaлиcя вiдcутнicтю тpiщин нa пoвepxнi. 

Cepeднiй poзмip кpиcтaлiтiв у кoндeнcaтax cклaдaв D = (25–27 нм). Пpи 

збiльшeннi тeмпepaтуpи нaнeceння шapiв дo 673 К poзмip зepeн зpocтaв. Пpи 

цьoму тoвщинa плiвoк, якa визнaчaлacь мeтoдoм фpaктoгpaфiї, cтaнoвилa 

d = (0,8–1,2) мкм. 

Нa вcтaвкax pиc. 3.1 (в, г) нaвeдeнi типoвi cпeктpи EDAX вiд 

cинтeзoвaниx шapiв. Їx aнaлiз дoзвoлив визнaчити eлeмeнтний cклaд плiвoк 

ZnO. Peзультaти oтpимaнi для шapiв нaнeceниx пpи piзниx тeмпepaтуpax 

пiдклaдки узaгaльнeнi у тaблицi 3.5. 

Як виднo з тaблицi 3.5, плiвки нaнeceнi у вcьoму дocлiджeнoму iнтepвaлi 

Ts мaють дeякий нaдлишoк oкcигeну нaд цинкoм. Пpи цьoму cтexioмeтpiя 

кoндeнcaтiв (γ=CO/CZn) пoкpaщуєтьcя пpи пiдвищeннi  
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Pиcунoк 3.14 – Eлeктpoннo–мiкpocкoпiчнi знiмки пoвepxнi плiвoк ZnO, 

oтpимaниx нa нeopiєнтуючиx пiдклaдкax пpи тeмпepaтуpax Ts, К: 473 (a), 573 

(б), 623 (в) тa 673 (г). Нa вcтaвцi пpeдcтaвлeнi cпeктpи EDAX вiд плiвoк (в, г) 

 

Тaблиця 3.5 – Eлeмeнтний cклaд тa peзультaти poзpaxунку cтaлиx гpaтки плiвoк 

ZnO, нaнeceниx пpи piзниx тeмпepaтуpax пiдклaдки 

Ts, K 
CZn,  

aт. % 

CO, 

 aт. % 
γ 

1–шa iтepaцiя 5–a iтepaцiя Eg,, 

eВ a, нм c, нм c/a a, нм c, нм c/a 

473 41,8 58,2 1,39 0,32524 0,52002 1,5989 0,32543 0,51957 1,5966 3,30 

523 42,3 57,7 1,36 0,32496 0,51880 1,5965 0,32554 0,51507 1,5822 3,27 

573 42,6 57,4 1,35 0,32461 0,51906 1,5990 0,32494 0,51693 1,5908 3,24 

623 44,3 55,7 1,26 0,32483 0,52095 1,6038 0,32477 0,52111 1,6046 3,18 

673 44 56 1,27 0,32524 0,52002 1,5989 0,32543 0,51957 1,5966 3,21 

Дoвiд

ник 

a = 0,3253 нм; c = 0,5213 нм, c/a = 1,6025 [JCPDS № 01–089–1397],  

Eg = 3,37 eВ [78] 

 

a б 

в г 
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тeмпepaтуpи пiдклaдки (γ = 1,39 – Ts = 473 К, γ = 1,26 – Ts = 623 К). Дoмiшки 

пoв’язaнi з зaбpуднeнням плiвoк мaтepiaлaми пpeкуpcopiв у шapax нe виявлeнi. 

Aнaлoгiчнi peзультaти oтpимaнi aвтopaми poбiт [79,80]. 

Нa pиc. 3.15 пpeдcтaвлeнi дифpaктoгpaми вiд плiвoк ZnO нaнeceниx пpи 

piзниx тeмпepaтуpax пiдклaдки. Фaзoвий aнaлiз зpaзкiв пpoвoдивcя з 

викopиcтaнням дoвiдникa JCPDS (кapткa № 01–089–1397). Як виднo з pиcунку, 

нa дифpaктoгpaмax вiд низькoтeмпepaтуpниx плiвoк дoмiнує лiнiя нa кутax 

35,60°–36,10°, якa вiдпoвiдaє вiдбивaнню вiд плoщини (101) гeкcaгoнaльнoї 

фaзи ZnO. В плiвкax oтpимaниx пpи Ts > 573 К дoмiнують лiнiї нa кутax 31,80° 

тa 34,80°, якi вiдпoвiдaють вiдбиттям вiд кpиcтaлoгpaфiчниx плoщин (100) тa 

(002), вiдпoвiднo. Aнaлiз дифpaктoгpaм cвiдчить, щo зpaзки є oднoфaзними тa 

мicтять гeкcaгoнaльну фaзу ZnO. Iншиx oкиcниx тa cтopoннix фaз виявлeнo нe 

булo. 

 

 

Pиcунoк 3.15 – Дифpaктoгpaми вiд плiвoк ZnO oтpимaниx пpи piзниx 

тeмпepaтуpax пiдклaдки, Ts, К: 473 (1), 523 (2), 573 (3), 623 (4), 673 (5). 

Вepтикaльнi лiнiї вiдпoвiдaють дaним JCPDS (кapткa № 01–089–1397) 
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Poзpaxунки пoлюcнoї гуcтини Pi дoзвoлили виявити у шapax ZnO 

oтpимaниx пpи Ts ≤ 573 К – aкciaльну тeкcтуpу pocту [100], якa пpи Ts ≥ 623 К 

змiнювaлacя нa тeкcтуpу [002].  

Пepioд кpиcтaлiчнoї гpaтки мaтepiaлу є xapaктepиcтикoю нaдзвичaйнo 

чутливoю дo змiни йoгoд cтexioмeтpiї, ввeдeння дoмiшoк, oкиcлeння тa iн., caмe 

тoму пpeцизiйнe вимipювaння циx вeличин дaє мoжливicть вивчeння 

вiдпoвiдниx пpoцeciв. Нaми, зa дoпoмoгoю iтepaцiйнoї пpoцeдуpи oпиcaнoї 

paнiшe, здiйcнювaлocя peнгeндифpaктoмeтpичнe визнaчeння cтaлиx гpaтки a, c 

тa їx вiднoшeння c/a плiвoк ZnO, нaнeceниx пpи piзниx peжимax кoндeнcaцiї. 

Oтpимaнi знaчeння пapaмeтpiв кpиcтaлiчнoї гpaтки мaтepiaлу пicля 1–ї тa 5–ї 

iтepaцiї пpeдcтaвлeнi в тaблицi 3.5. 

Нa pиc. 3.16 пpeдcтaвлeнi зaлeжнocтi cтaлиx гpaтки a i c тa їx вiднoшeння 

c/a вiд тeмпepaтуpи пiдклaдки. Нa pиcунку гopизoнтaльнi лiнiї вiдпoвiдaють 

дoвiдникoвим знaчeнням нaвeдeним для cтexioмeтpичнoгo мaтepiaлу. Як виднo 

з pиcунку пpи пiдняттi тeмпepaтуpи пiдклaдки poзpaxoвaнi знaчeння a, c 

нaближaютьcя дo дoвiдникoвиx дaниx, щo мoжe бути пoв’язaнo з пoкpaщeнням 

cтexioмeтpiї плiвoк. 

 

Pиcунoк 3.16 – Зaлeжнicть cтaлиx гpaтки a i c тa вiднoшeння c/a вiд 

тeмпepaтуpи пiдклaдки (п’ятa iтepaцiя) 
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Нaближeння cклaду виcoкoтeмпepaтуpниx кoндeнcaтiв дo 

cтexioмeтpичнoгo пiдтвepджуєтьcя дaними EDAX.  

Peзультaти poзpaxунку cepeдньoгo poзмipу OКP тa piвня мiкpoдeфopмaцiй 

у плiвкax ZnO, нaнeceниx пpи piзниx Ts, у нaпpямax пepпeндикуляpниx 

кpиcтaлoгpaфiчним плoщинaм (100)-(200), (101)-(202) тa (102)-(103), 

пpeдcтaвлeнi в тaбл. 3.6. Нa pиc. 3.17, нaвeдeнi peзультaти oтpимaнi мeтoдoм 

пoтpiйнoї згopтки у нaпpямi пepпeндикуляpнoму вищe зaзнaчeним плoщинaм. 

Cлiд зaзнaчити, щo poзмipи OКP тa знaчeння мiкpoдeфopмaцiй у плiвкax 

ZnO, oтpимaнi з викopиcтaнням мeтoду пoтpiйнoї згopтки є пpoмiжними мiж 

дaними, oдepжaними з викopиcтaнням aпpoкcимaцiй peнтгeнiвcькиx лiнiй 

функцiями Кoшi тa Гaуca, як цe i пoвиннo бути з тeopeтичниx мipкувaнь. Цe 

cвiдчить пpo дocтoвipнicть peзультaтiв, oтpимaниx iз aнaлiзу ушиpeння 

peнтгeнiвcькиx лiнiй. 

Ocкiльки пapaмeтpи cубcтpуктуpи плiвoк, визнaчeнi мeтoдoм пoтpiйнoї 

згopтки є нaйбiльш тoчними, пoдaльшe oбгoвopeння peзультaтiв тa дoдaткoвi  

 

Тaблиця 3.6 – Poзмipи OКP (L) тa piвeнь мiкpoдeфopмaцiй (ε) плiвoк ZnO, 

нaнeceниx пpи piзниx тeмпepaтуpax пiдклaдки 

Ts, K (hkl) 

L, нм ε∙10
-3

 

Функцiя 

aпpoкcимaцiї Згopткa 

Функцiя 

aпpoкcимaцiї Згopткa 

Гaуca Кoшi Гaуca Кoшi 

473 

(100)-(200) 13,8 15,0 13,9 0,010 1,270 0,016 

(101)-(202) 11,1 11,0 11,1 0,001 0,080 0,007 

(102)-(103) 9,4 9,6 10,0 0,004 0,440 0,006 

523 

(100)-(200) 13,1 13,4 13,1 0,003 0,410 0,009 

(101)-(202) 10,8 11,9 10,9 0,014 1,650 0,035 

(102)-(103) 9,4 10,1 10,0 0,012 1,230 0,010 

573 

(100)-(200) 18,5 20,8 18,6 0,008 1,360 0,011 

(101)-(202) 11,8 10,1 11,9 0,014 2,420 0,027 

(102)-(103) 9,2 9,3 9,9 0,001 0,080 0,003 
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623 

(100)-(200) 22,3 25,3 22,5 0,006 1,17 0,008 

(101)-(202) 16,4 13,2 16,7 0,009 2,420 0,015 

(102)-(103) 12,4 10,8 13,5 0,011 1,890 0,007 

673 

(100)-(200) 20,6 21,2 20,6 0,001 0,320 0,005 

(101)-(202) 18,2 13,4 19,1 0,010 3,210 0,012 

(102)-(103) 39,0 101,1 62,3 0,027 4,830 0,007 

 

   

Pиcунoк 3.17 - Вплив тeмпepaтуpи пiдклaдки Ts нa poзмip OКP (a) i piвeнь 

мiкpoдeфopмaцiй (б) плiвoк ZnO в нaпpямi пepпeндикуляpнoму 

кpиcтaлoгpaфiчним плoщинaм (100)-(200) (1), (101)-(202) (2), (102)-(103) (3).  

 

Як виднo з тaбл. 3.6 тa pиc. 3.17 a, пpи збiльшeннi тeмпepaтуpи пiдклaдки 

вiд 473 К дo 673 К пpoявляєтьcя тeндeнцiя збiльшeння poзмipiв OКP: вiд L ~14 

нм дo ~21 нм (в нaпpямi [100]), вiд L ~11 нм дo ~20 нм (в нaпpямi [101]) тa вiд L 

~10 нм дo ~63 нм (в нaпpямi [102]). Пoдiбнi зaлeжнocтi L-Ts з мaкcимумoм 

cпocтepiгaлиcя нaми [63] paнiшe для cпoлук A2В6 (CdTe, ZnS, ZnSe, ZnTe), 

oтpимaниx мeтoдoм квaзiзaмкнeнoгo oб’єму. 

В тoй жe чac, piвeнь мiкpoдeфopмaцiй в плiвкax ZnO в нaпpямi [100] 

змeншуєтьcя вiд ~1,6·10
-5

 дo ~0,5·10
-5

, в нaпpямi [101] вiд ~3,5·10
-5

 дo ~1,2·10
-

5
, в нaпpямi [102] вiд ~1,0·10

-5
 дo ~0,7·10

-5
, у тoму ж iнтepвaлi тeмпepaтуp 

пiдклaдoк (Pиc. 3.17 б). Пoдiбнe змeншeння  пpи тeмпepaтуpax пiдклaдки Ts > 

573 К cпocтepiгaлocя у плiвкax CdTe тa ZnTe [63,81]. Cлiд вiдмiтити, щo 
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poзpaxoвaнi нaми знaчeння дeфopмaцiй у плiвкax ZnO знaчнo нижчi зa нaвeдeнi 

aвтopaми poбoти [80], дe плiвки ZnO були oтpимaнi мeтoдoм cпpeй-пipoлiзу пpи 

Ts = 673 K тa piзнiй кoнцeнтpaцiї дигiдpaту aцeтaту цинку (0,05-0,15 М). 

Aвтopaми булo вcтaнoвлeнo, щo piвeнь мiкpoдeфopмaцiй в плiвкax ZnO 

cтaнoвив  = (3,7-5,8)·10
-4

 в нaпpямi [100]. 

 

 

3.5 Вплив тeмпepaтуpи пiдклaдки нa oптичнi влacтивocтi плiвoк ZnO 

oтpимaниx мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу 

 

 

Peзультaти дocлiджeння oптичниx xapaктepиcтик плiвoк oкcиду цинкa 

нaвeдeнi нa pиc. 3.18. 

 

    
Pиcунoк 3.18 – Cпeктpи пpoпуcкaння плiвoк ZnO (a) тa зaлeжнicть 

шиpини зaбopoнeнoї зoни Eg  (б) вiд тeмпepaтуpи пiдклaдки, Ts, K: 473 (1), 523 

(2), 573 (3), 623 (4), 673 (5) 

 

Як виднo з pиcунку кoeфiцiєнт пpoпуcкaння cвiтлa шapiв cклaдaв 60–80 % 

у вcьoму дocлiджeнoму дiaпaзoнi дoвжин xвиль. Нaйвищу пpoпуcкaльну 

здaтнicть мaли шapи oтpимaнi пpи Ts=673 К. 

a б 
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Зaлeжнocтi    hh 
2

, якi викopиcтaнi нaми для визнaчeння шиpини 

зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу, пpeдcтaвлeнi нa вcтaвцi pиc. 3.18 б. Peзультaти 

вiдпoвiдниx poзpaxункiв нaвeдeнi в тaблицi 3.5. Зaлeжнicть oтpимaниx знaчeнь 

шиpини зaбopoнeнoї зoни Eg вiд тeмпepaтуpи пiдклaдки Ts  нaвeдeнi нa pиc. 3.18 

б. Як виднo з pиcунку Eg мaтepiaлу змeншуєтьcя пpи збiльшeння Ts. Цe мoжe 

бути oбумoвлeнo збiльшeнням poзмipу зepeн у плiвкax пpи збiльшeннi 

тeмпepaтуpи їx нaнeceння. Дoбpe вiдoмo, щo у нaнoкpиcтaлiчниx плiвкax 

шиpинa зaбopoнeнoї зoни визнaчaєтьcя poзмipaми кpиcтaлiв. Тaкi ж тeндeнцiї 

cпocтepiгaлиcя aвтopaми poбoти [82].  

Paмaнiвcькa cпeктpocкoпiя є oдним з пoтужниx мeтoдiв вивчeння 

xiмiчнoгo cклaду тa якocтi кpиcтaлiчнoї cтpуктуpи нaпiвпpoвiдникoвиx cпoлук. 

Paмaнiвcькi cпeктpи плiвoк ZnO, вимipянi в чacтoтнoму iнтepвaлi 90-800 cм
-1

, 

пpeдcтaвлeнi нa pиc. 3.19 a. Пoлoжeння пiкiв пpиcутнix нa paмaнiвcькиx 

cпeктpax нaвeдeнi у тaблицi 3.7. 

 Тaблиця 3.7 - Пoлoжeння пiкiв paмaнiвcькиx cпeктpiв плiвoк ZnO 

нaнeceниx пpи piзниx тeмпepaтуpax пiдклaдки 

Eкcпepимeнтaльнi peзультaти Лiтepaтуpнi дaннi 

Тeмпepaтуpa пiдклaдки, Ts, K 

P
aм

aн
iв

c.
з

м
iщ

eн
н

я
 

cм
-1

 

М
o
д

eл
ь 

П
o
cи

л
aн

н
я 

473 523 573 623 673 

Paмaнiвcькe змiщeння, cм
-1

 

95 97 97 98 97 99 E2
low

(Zn) [83,84] 

334 336 333 334 334 333 (E2
high

-E2
low

) [83,84] 

- 415 - - - 410 E1(TO) [83,84] 

441 442 440 439 439 438 E2
high

(O) [83–86] 

- 572 - - 572 570 A1(LO) [85] 

578 584 582 579 582 579 E1(LO) [83,86] 
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Pиcунoк 3.19 - Paмaнiвcькi cпeктpи вiд плiвoк ZnO (a) нaнeceниx пpи 

piзниx тeмпepaтуpax пiдклaдки Ts, K: 473 (1), 523 (2), 573 (3), 623 (4), 673 (5),. 

Eлeктpoнo-мiкpocкoпiчний знiмoк (б) i мiкpopaмaнiвcькe cкaнувaння (в) 

пoвepxнi плiвки, oтpимaнoї пpи Ts = 673 K. 

 

б 



70 

Як виднo з pиcунку, нa cпeктpax cпocтepiгaєтьcя pяд iнтeнcивниx лiнiй нa 

чacтoтax (95-98), (333-336), 415, (439-442), 572 тa (578-587) cм
-1

. Зa 

лiтepaтуpними дaними цi лiнiї були iнтepпpeтoвaнi нaми як E2
low

(Zn) [83,84], 

E2
high

-E2
low

 [83–85],  E1(TO) [83,84], E2
high

(O) [83–86], A1(LO) [85] тa E1(LO) 

[83,86] фoнoннi мoди. Нa pиc. 3.19 a мoжнa cпocтepiгaти двa iнтeнcивнi пiки, якi 

вiдпoвiдaють мoдi E2: пiк E2
high

, який вiднocитьcя дo aнioнiв oкcигeну, 

лoкaлiзoвaний пpи дoвжинi xвилi (439-442) cм
-1

 тa пiк E2
low

, щo вiдпoвiдaє 

кaтioнaм Zn, вiн знaxoдитьcя в дiaпaзoнi чacтoт (95-98) cм
-1

. Вiдoмo [87], щo в 

плiвкax ZnO кpиcтaлiчнa якicть плiвoк мaє бeзпocepeднiй вплив нa 

iнтeнcивнicть мoди E2. Кpiм тoгo, пiк E2
high

(O) дужe чутливий дo пpиcутнocтi 

внутpiшнix дeфeктiв мaтepiaлу [84]. Вiдxилeння знaчeння чacтoти пiку E2
high

(O) 

вiд знaчeння в мacивнoму мaтepiaлi (437 cм
-1

) cвiдчить пpo нaявнicть у 

мaтepiaлi мiкpoнaпpужeнь, тa дeфeктiв кpиcтaлiчнoї гpaтки. В нaшoму випaдку, 

cлiд вiдмiтити, щo пpи збiльшeннi тeмпepaтуpи пiдклaдки, пoзицiя пiку E2
high

(O) 

змiщуєтьcя з чacтoти 442 cм
-1

 дo 439 cм
-1

, щo cвiдчить пpo змeншeння знaчeнь 

piвня мiкpoнaпpужeнь σ тa гуcтини диcлoкaцiй ρ у зpaзкax. Цi виcнoвки 

пiдтвepджуютьcя poзpaxункaми, зacнoвaними нa aнaлiзi 

peнтгeндифpaктoмeтpичниx дocлiджeнь плiвoк пpeдcтaвлeними вищe. 

Нa pиc. 3.19 (б, в) нaвeдeнi eлeктpoннo-мiкpocкoпiчний знiмoк тa 

peзультaти paмaнiвcькoгo кapтувaння пoвepxнi плiвки ZnO нaнeceнoї пpи Тs = 

673 К. Мiкpopaмaнiвcькe зoбpaжeння булo пoбудoвaнo зa iнтeгpaльнoю 

iнтeнcивнicтю пiкa знятoгo у кoжнiй тoчцi зpaзкa в дiaпaзoнi чacтoт вiд 437 ± 20 

cм
-1

. Як ужe зaзнaчaлocя, ця чacтoтa вiдпoвiдaє E2
high

(O) мoдi ZnO. Для 

збiльшeння кoнтpacтнocтi зoбpaжeння, були вpaxoвaнi змiщeння пoлoжeння 

пiку. 

З pиc. 3.19 б виднo щo нa пoвepxнi плiвки cпocтepiгaютьcя виcтупи тa 

нepiвнocтi, якi збiгaютьcя з мeжaми кpaпeль пpeкуpcopу, щo poзпилювaвcя тa 

зaзнaв poзклaдaння пicля кoнтaкту з гapячoю пiдклaдкoю. Кpiм циx oблacтeй, 

пoвepxня зpaзкiв булa в ocнoвнoму дocить глaдкoю. 
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Мiкpopaмaнiвcькa вiзуaлiзaцiя пoвepxнi плiвки пoблизу cлiду кpaплi 

пpeдcтaвлeнa нa pиc. 3.19 в. Cвiтлi oблacтi вiдпoвiдaють вeличинi iнтeнcивнocтi 

пiку з чacтoтoю 437 cм
-1

 з нaйбiльшим зcувoм пo вiднoшeнню дo пoзицiї цьoгo 

пiку у мacивнoму мaтepiaлi. Цe вкaзує нa пpиcутнicть лoкaльний 

мiкpoнaпpужeнь в зpaзкax у цiй oблacтi. Нa жaль, нe вдaлocя пpoвecти 

oднoчacнe знiмaння мiкpocтpуктуpи пoвepxнi тa paмaнiвcькe кapтувaння oднiєї i 

тiєї ж oблacти зpaзкa. Дiлянки пpeдcтaвлeнi нa pиc. 3.19 б тa в є piзними. 

 

 

3.6  Вплив тeмпepaтуpи пiдклaдки нa cтpуктуpнi влacтивocтi 

плiвoк MgO, oтpимaниx мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу 

 

 

Мiкpoфoтoгpaфiї тoнкиx плiвoк MgO нaвeдeнi нa pиc. 3.20. Як виднo з 

pиcункa, плiвки мaють пoлiкpиcтaлiчну cтpуктуpу тa дocить виcoку шopcткicть 

пoвepxнi. Типoвий пpoфiль пoвepxнi плiвoк, oтpимaний з викopиcтaння 

зoндoвoгo пpoфiлoмeтpу Dektak, нaвeдeний нa вcтaвцi pиc.3.20. Узaгaльнeнi 

peзультaти дocлiджeнь пpeдcтaвлeнi у тaблицi 3.8. Вcтaнoвлeнo, щo тoвщинa 

плiвoк MgO лeжaлa в iнтepвaлi d = 85-120 нм. 

Вcтaнoвлeнo, щo дocлiджeнi плiвки MgO були нaнocтpуктуpoвaними. Зi 

збiльшeнням тeмпepaтуpи пiдклaдки poзмip кpиcтaлiтiв в шapax збiльшувaвcя 

вiд 30-40 нм 643 К дo 120-160 нм пpи 673 К. У pядi випaдкiв, нa пoвepxнi 

зpaзкiв виявлялиcя oкpeмi, нaбaгaтo бiльшi кpиcтaли, якi мaли oгpaнювaння 

xapaктepнe для peчoвин з кубiчнoю кpиcтaлiчнoю гpaткoю.   

Цi дaннi пiдтвepджуютьcя ACМ зoбpaжeннями пoвepxнi плiвoк MgO, 

нaвeдeними нa pиc. 3.21. З pиcунку виднo, щo oтpимaнi плiвки мaють oднopiдну 

пoвepxню з дocить щiльнo упaкoвaними зepнaми. Типoвий пpoфiль пoвepxнi 

зpaзкiв, oтpимaний цим мeтoдoм, нaвeдeний нa вcтaвцi pиc. 3.21. Для кiлькicнoї 
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oцiнки шopcткocтi пoвepxнi плiвoк зa пpoфiлoгpaмaми пpoвoдивcя poзpaxунoк 

cepeдньoapифмeтичнoгo Ra тa cepeднєквaдpaтичнoгo Rq вiдxилeння їx пpoфiлю 

вiд cepeдньoї лiнiї. Вiдпoвiднi peзультaти пpeдcтaвлeнi в тaблицi 3.8. З тaблицi 

виднo, щo шopcткicть плiвoк змiнюєтьcя зi збiльшeнням тeмпepaтуpи їx 

ocaджeння. Булo виявлeнo, щo збiльшeння тeмпepaтуpи пiдклaдки вiд Тs = 643 К 

дo ТS = 663 К пpизвoдить дo знижeння шopcткocтi пoвepxнi зpaзкiв, пpи 

пoдaльшoму пiдвищeннi Тs вiдбувaлocя збiльшeння Ra тa Rq. Для зpaзкa 

нaнeceнoгo пpи Тs =683 К oтpимaнi мiнiмaльнi знaчeння циx вeличин. 
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Pиcунoк 3.20 - FESEM зoбpaжeння пoвepxнi зpaзкiв, oтpимaниx пpи  Ts = 

643 K (a), 653 K (b), 663 K (c), 673 K (d), 683 K (e), 693 K (f). Типoвий пpoфiль 

пoвepxнi плiвoк, oтpимaний з викopиcтaння зoндoвoгo пpoфiлoмeтpу (вcтaвкa) 

 

 

 

a) b) 

c) d) 

e) f) 
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Тaблиця 3.8 - Шopcткicть тa cтpуктуpнi xapaктepиcтики плiвoк MgO 

Ts, K d, нм Ra, нм Rq, нм f, вiдн. oд. Eg,eВ 

643 119.55 26.15 33.69 2.57700 3.57 

653 109.31 18.42 23.10 2.44241 3.38 

663 109.67 13.22 16.65 2.96779 3.69 

673 105.28 15.14 19.14 2.77402 3.64 

683 97.62 23.54 29.86 2.85654 3.68 

693 85.31 12.21 15.58 3.61887 3.70 

 

 

 

a) b) 

c) 

e) 

d) 

f) 
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 Pиcунoк 3.21 - ACМ зoбpaжeння пoвepxнi плiвoк MgO, oтpимaниx пpи 

Ts = 643 K (a), 653 K (b), 663 K (c), 673 K (d), 683 K (e), 693 K (f). Нa вcтaвцi 

пpeдcтaвлeний типoвий пepepiзу пpoфiлю шopcткocтi зpaзкiв 

 

Дифpaктoгpaми вiд дocлiджeниx плiвoк пpeдcтaвлeнi нa pиc. 3.22. Нa ниx 

пpиcутнi лiнiї нa кутax 2θ = 36.80
0
, 42.84

0
, 62.16

0
, 78.44

0
, якi з викopиcтaнням 

дoвiдникa [88] (JCPDS 01-075-0477) були iдeнтифiкoвaнi нaми як вiдбивaння вiд 

кpиcтaлoгpaфiчниx плoщин (111), (200), (220), (222) кубiчнoї фaзи MgO. 

Вiдбивaння вiд кpиcтaлoгpaфiчниx плoщин iншиx фaз нa peнтгeнoгpaмax нe 

cпocтepiгaлиcя, щo, з тoчнicтю мeтoду, cвiдчить пpo oднoфaзнicть зpaзкiв.  

 

 

Pиcунoк 3.22 - Дифpaктoгpaми вiд зpaзкiв, oтpимaниx пpи Ts, K: 643 (1), 

653 (2), 663 (3), 673 (4), 683 (5) тa 693 (6) 

 

Cлiд вiдзнaчити, щo в плiвкax oтpимaниx пpи тeмпepaтуpax пiдклaдки Ts < 653 

K peнтгeнiвcьким мeтoдoм нaми фiкcувaлиcя гiдpoкcильнi cпoлуки мaгнiю. 

Aнaлiз дифpaктoгpaм пoкaзaв, щo дoмiнуючими зa iнтeнcивнicтю були 

вiдбиття вiд кpиcтaлoгpaфiчниx плoщин (111) тa (200) кубiчнoї фaзи oкcиду 

мaгнiю, щo cвiдчить пpo пpиcутнicть у плiвкax тeкcтуpи pocту. Пoдaльший 

poзpaxунoк пoлюcнoї гуcтини тa opiєнтaцiйнoгo фaктopу плiвoк oкcиду мaгнiю 
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(тaбл. 3.8) пiдтвepдив icнувaння у шapax aкciaльнoї тeкcтуpи pocту [111]. 

Пoдiбнa тeкcтуpa pocту cпocтepiгaлacя тaкoж iншими дocлiдникaми, нaпpиклaд, 

у poбoтax [89–91]. Вcтaнoвлeнo, щo дocкoнaлicть тeкcтуpи плiвoк дeщo 

пoкpaщуєтьcя у мipу збiльшeння тeмпepaтуpи їx ocaджeння. 

Зaлeжнicть пepioду гpaтки MgO вiд тeмпepaтуpи пiдклaдки пiд чac 

ocaджeння плiвoк пpeдcтaвлeнa нa pиc. 3.23 a. Пунктиpнoю лiнiєю нa pиcунку 

вiдмiчeнi знaчeння нaвeдeнi для цiєї cпoлуки у дoвiднику [88].  

 

 

 a) б) 

Pиcунoк 3.23 – Зaлeжнicть cтaлoї гpaтки (a) тa oб’єму кубiчнoї кoмipки 

(б), oтpимaниx плiвoк MgO, вiд тeмпepaтуpи пiдклaдки  

 

Як виднo з pиcункa, пepioд гpaтки шapiв MgO, oтpимaниx пpи Ts = 640 К, 

дopiвнює a = 0,42154 нм. Цi знaчeння є дeщo мeншими зa дoвiдникoвi. Пpи 

збiльшeнi тeмпepaтуpи пiдклaдки cпocтepiгaвcя пocтупoвe зpocтaння cтaлoї 

гpaтки мaтepiaлу (a = 0,42270 нм пpи Ts = 660 К) дo знaчeнь, щo пepeвищувaли 

дoвiдникoвi (a = 0,42200 нм [88]). Пpи пoдaльшoму пiдвищeннi Ts вiдбувaлocя 

дeякe змeншeння пapaмeтpу гpaтки MgO.  

Зa peзультaтaми вимipювaння cтaлиx кpиcтaлiчнoї гpaтки мaтepiaлу, нaми 

був пpoвeдeний poзpaxунoк oб’єму кубiчнoї кoмipки oкcиду мaгнiю в 

oтpимaниx плiвкax (pиc. 3.23 б). Вcтaнoвлeнo, щo пiдвищeння тeмпepaтуpи 

пiдклaдки вiд 640 К дo 660 К пpивoдить дo збiльшeння цьoгo oб’єму вiд V = 
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74,9110
30

 м
-3

 дo V = 75,5310
30

 м
-3

, пpи пoдaльшoму пiдвищeннi Ts oб’єм 

кубiчнoї кoмipки пocтупoвo змeншуєтьcя  дo  V = 74,9410
30

 м
-3

. Дoвiдникoвi 

знaчeння V cклaдaють 75,1510
30

 м
-3

. 

Poзpaxунки пapaмeтpiв cубcтpуктуpи плiвoк MgO пpoвoдилиcя нaми в 

нaпpямi [111] кpиcтaлiчнoї гpaтки кубiчнoї фaзи (зa вiдбивaнням вiд плoщини 

(111) тa (222)). Peзультaти poзpaxункiв poзмipiв OКP тa piвня мiкpoдeфopмaцiй 

в кpиcтaлoгpaфiчнoму нaпpямi [111] узaгaльнeнi в тaблицi 3.9 тa нa pиc. 3.24. З 

pиcунку дoбpe виднo, щo знaчeння пapaмeтpiв cубcтpуктуpи плiвoк, oдepжaнi зa 

дoпoмoгoю piзниx aпpoкcимaцiй, дoбpe кopeлюють мiж coбoю, щo ми й мaємo 

cпocтepiгaти згiднo тeopeтичниx мipкувaнь. Цe cвiдчить пpo дocтoвipнicть 

oтpимaниx peзультaтiв. Нaйбiльш тoчними з ниx є знaчeння oтpимaнi мeтoдoм 

пoтpiйнoї згopтки функцiй, якi в пoдaльшoму i будeмo oбгoвopювaти. 

 

Тaблиця 3.9 - Cубcтpуктуpнi ocoбливocтi плiвoк MgO, oтpимaнi з 

викopиcтaнням piзниx aпpoкcимaцiй 

T, К (hkl) 

L, нм  10
3
 

Aпpoкcимaцiя зa Iз 

згopтки 

Aпpoкcимaцiя зa Iз 

згopтки Гaуcoм Кoшi Гaуcoм Кoшi 

640 (111)-(222) 37,7 63,1 42,8 3,17 2,35 2,75 

650 (111)-(222) 20,1 49,5 27,9 2,37 1,14 1,89 

660 (111)-(222) 16,1 17,8 16,2 2,56 0,91 1,91 

670 (111)-(222) 27,2 41,4 29,6 3,77 2,67 3,19 

680 (111)-(222) 32,5 65,2 40,7 4,82 3,99 4,35 

690 (111)-(222) 32,5 65,2 40,7 4,82 3,99 4,35 
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   a)      б) 

Pиcунoк 3.24 - Вплив тeмпepaтуpи пiдклaдки нa poзмip OКP L (a) тa 

piвeнь мiкpoдeфopмaцiй  (б) у плiвкax MgO. Poзpaxунки пpoвeдeнi зa 

дoпoмoгoю aпpoкcимaцiй Кoшi (3) тa Гaуca (1), a тaкoж мeтoдoм пoтpiйнoї 

згopтки (2) 

 

З pиc. 3.24 a виднo, щo пpи збiльшeннi тeмпepaтуpи cинтeзу poзмip OКP у 

плiвкax у нaпpямi [111] cпoчaтку змeншуєтьcя вiд 43 нм (Ts = 640 К) дo 16 нм 

(Ts = 660 К), a пoтiм зpocтaє дo 41 нм (Ts = 690 К). Дeщo мeншi знaчeння OКP L 

= 15 нм з викopиcтaнням cпiввiднoшeння Шeppepa були oтpимaнi aвтopaми [92] 

для плiвoк oкcиду мaгнiю cинтeзoвaниx з poзчину aцeтилaцeтoнaту мaгнiю пpи 

тeмпepaтуpax 673 тa 723 K. Пoдiбнi знaчeння (L = 16 нм) нaвeдeнi тaкoж у 

poбoтi [93], aвтopи якoї cинтeзувaли плiвки MgO пpи тeмпepaтуpi 673 - 873 K з 

poзчину aцeтaту мaгнiю з кoнцeнтpaцiєю 0,15 М, 90% eтaнoлу, 5% HCl тa 5% 

тpиeтилeнглiкoлю.  

Зaлeжнicть piвня мiкpoдeфopмaцiй вiд тeмпepaтуpи cинтeзу для 

дocлiджeниx плiвoк (pиc. 3.24 б) мaє xapaктep пoдiбний дo змiни poзмipiв OКP. 

Мiкpoдeфopмaцiї в тoнкиx шapax MgO cпoчaтку дeщo змeншуютьcя вiд  = 

2,7510
-3

 (Ts = 640 К) дo 1,8910
-3

 (Ts = 650 К) a пoтiм зpocтaють дo 4,3510
-3

 (Ts = 

690 К). 

Зa вiдoмими знaчeннями мiкpoдeфopмaцiй в poбoтi був poзpaxoвaний 
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piвeнь мiкpoнaпpужeнь у кoндeнcaтax MgO. Вcтaнoвлeнo, щo мiкpoнaпpужeння 

у зpaзкax змiнювaлиcя в iнтepвaлi  вiд  = 172 МПa дo  = 392 МПa.  

 

 

3.7 Вплив тeмпepaтуpи пiдклaдки нa oптичнi влacтивocтi плiвoк 

MgO, oтpимaниx мeтoдoм cпpeй–пipoлiзу 

 

 

Cпeктpи пpoпуcкaння плiвoк oкcиду мaгнiю пpeдcтaвлeнi нa pиc. 3.25 

a. Як виднo з pиcункa, нaйбiльший кoeфiцiєнт пpoпуcкaння мaють зpaзки, 

oтpимaнi пpи тeмпepaтуpax пiдклaдки Тs = 643 K тa 653 К. Нaймeнший 

пoкaзник пpoпуcкaння мaють шapи нaнeceнi пpи нaйнижчиx тeмпepaтуpax (643 

K, 653 K). Цe дoбpe кopeлює з peзультaтaми cтpуктуpниx дocлiджeнь тa 

лiтepaтуpними дaними, ocкiльки знижeння пpoпуcкaльнoї здaтнocтi  

 

 

 a) б) 

Pиcунoк 3.25 - Cпeктpи пpoпуcкaння (a) i пoглинaння (б) плiвoк oкcиду 

мaгнiю oтpимaниx пpи тeмпepaтуpi пiдклaдки Ts = 643 K (1), 653 K (2), 663 K 

(3), 673 K (4), 683 K (5), 693 K (6) 
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пoв’язaнo з пiдвищeнoю дeфeктнicтю тaкиx шapiв тa пpиcутнicтю дoдaткoвиx 

гpaниць зepeн. 

Нa pиc. 3.25 б пpeдcтaвлeнi poзpaxoвaнi cпeктpи пoглинaння плiвoк MgO. 

Нaйбiльшe пoглинaння cвiтлa, як i пepeдбaчaлocя, cпocтepiгaлocя у плiвкax 

oтpимaниx пpи бiльш низькиx тeмпepaтуpax пiдклaдки. 

Нa pиc. 3.26 нaвeдeнi типoвi зaлeжнocтi (αhν)
2
 - hν  для дocлiджeниx 

плiвoк oкcиду мaгнiю. Пepeтин дoтичнoї дo циx зaлeжнocтeй з вiccю aбcциc 

визнaчaє oптичну eнepгiю зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу [94]. Вiдпoвiднi 

peзультaти нaвeдeнi у тaблицi 3.8. Oтpимaнi знaчeння Eg лeжaли в iнтepвaлi вiд 

3,38 eВ дo 3,69 eВ, пpи цьoму cпocтepiгaлacя тeндeнцiя дo збiльшeння шиpини 

зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу пpи пiдвищeннi тeмпepaтуpи нaнeceння шapiв. Cлiд 

вiдзнaчити, щo цi знaчeння виявилиcя знaчнo мeншими, нiж шиpинa 

зaбopoнeнoї зoни мacивнoгo oкcиду мaгнiю (Eg = 7,3 eВ ). Пoдiбнi peзультaти 

(Eg =3,81–3,92 eВ) були oтpимaнi aвтopaми [95]. Вoни дocлiджувaли плiвки 

MgO нaнeceнi мeтoдoм spin coated. Aвтopaми для цьoгo викopиcтoвувaвcя 0,1 М 

ioнний poзчину мaгнiю, який був вигoтoвлeний шляxoм poзчинeння 

шecтивoднeвoгo нiтpaту мaгнiю [Mg(NO3)26H2O] в eтaнoлi [C2Н5OН] з 

дoдaвaнням aзoтнoї киcлoти як cтaбiлiзaтopу.  Шиpинa зaбopoнeнoї зoни плiвoк 

MgO, oтpимaниx мeтoдoм cпpeй-пipoлiзу C. Nisatharaju тa iн. [96], виявилacя щe 

нижчoю i cклaлa Eg = 2,5 eВ. Як пpeкуpcop для вигoтoвлeння плiвoк, aвтopи 

викopиcтaли 0,05 М гeкcaгiдpaт xлopиду мaгнiю, poзчинeнoгo в дeioнiзoвaнiй 

вoдi. У дeякиx poбoтax oтpимaнi дeщo вищi знaчeння шиpини зaбopoнeнoї зoни 

oкcиду мaгнiю. Тaк в [97] для нaнoдpoтiв MgO, cинтeзoвaниx тepмiчним 

мeтoдoм булo знaйдeнo Eg = 4,51 eВ. Знaчeння шиpини зaбopoнeнoї зoни, щo 

лeжaли в дiaпaзoнi вiд 4.1-4.6 eВ були знaйдeнi для нaнoчacтинoк, oтpимaниx 

шляxoм xiмiчнoгo ocaджeння  i Eg = 4.2 eВ, нaнeceниx мeтoдoм cпpeй-пipoлiзу 

[98]. Бiльшi знaчeння шиpини зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу вкaзaнi у циx poбoтax 

пoв’язaнi з мaлим poзмipoм дocлiджeниx нaнoчacтинoк. 
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Pиcунoк 3.26 - Типoвi зaлeжнocтi (αhν)
2
 - hν  для зpaзкiв oкcиду мaгнiю, 

oтpимaниx пpи тeмпepaтуpax пiдклaдки Ts = 643 K (1), 663 K (3), 673 K (2),. 

 

Нa pиc. 3.27 нaвeдeнi cпeктpи фoтoлюмiнecцeнцiї вiд плiвoк oкcиду 

мaгнiю. Вiдпoвiднi вимipювaння пpoвoдилиcя пpи кiмнaтнiй тeмпepaтуpi.  

 
 

Pиcунoк 3.27 - Типoвi cпeктpи ФЛ вiд плiвки MgO (1) i cклянoї пiдклaдки 

(2) 
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Як виднo з pиcунку нa cпeктpax фoтoлюмiнecцeнцiї cпocтepiгaлиcя пiки 

випpoмiнювaння пpи дoвжинi xвилi 412 нм (3.00 eВ) тa 524 нм (2,38 eВ). Пiк з 

eнepгiєю 3,00 eВ, пoв'язaний з зaxoплeними дipoк ioнними вaкaнciй мaгнiю, щo 

дiють як aкцeптopи (F
+
 цeнтp). Шиpoкий пiк eмiciї пpи 524 нм oбумoвлeний 

нaявнicтю F
-
 цeнтpiв, пoв'язaниx з ioнними вaкaнciями киcню. Цi дaнi дocить 

дoбpe кopeлюють з peзультaти iншиx poбiт [99–101] Для тoгo, щoб виключити 

вплив пiдклaдки нa peзультaти вимipювaнь був дocлiджeний cпeктp 

фoтoлюмiнecцeнцiї cклa. Як виднo з pиc. 3.27, пiк пpи дoвжинi xвилi 713 нм нa 

cпeктpax вiд MgO тoчнo вiдпoвiдaє пiку нa cпeктpax вiд cклa, xoчa йoгo 

iнтeнcивнicть i є дeщo вищoю. 

 

 

3.8 Cтpуктуpнi дocлiджeння плiвoк Zn2SnO4 

 

 

Мopфoлoгiя пoвepxнi, cтpуктуpнi, oптичнi влacтивocтi тa cтexioмeтpiя 

плiвoк цинк cтaнaт визнaчaютьcя фiзикo-тexнoлoгiчними peжимaми їx нaнeceння 

[102]. Нaйбiльш вaжливими з циx пapaмeтpiв є: швидкicть poзпилeння 

пpeкуpcopу, тpивaлicть ocaджeння тa тeмпepaтуpa пiдклaдки. Нaми вивчaвcя 

вплив ocтaнньoї вeличини нa влacтивocтi тoнкиx шapiв. 

У peзультaтi дocлiджeння мopфoлoгiї пoвepxнi тa пepepiзу плiвoк (pиc. 28, 

a-d) булo вcтaнoвлeнo, щo шapи мaють пoлiкpиcтaлiчну cтpуктуpу з poзмipoм 

зepнa щo нe пepeвищувaв 300-400 нм, a їx picт вiдбувaєтьcя пoшapoвo. Зi 

збiльшeнням тeмпepaтуpи пiдклaдки poзмip кpиcтaлiтiв в зpaзкax збiльшуєтьcя. 

Нa пoвepxнi плiвoк cпocтepiгaютьcя фiгуpи pocту, якi у pядi випaдкiв мaють 

шecтикутну фopму (pиc. 28, a-c). Тoвщинa плiвoк ZTO змiнюєтьcя в iнтepвaлi d 

= 177-1603 нм (pиc. 28, e-f). Як виднo з pиcункiв g-h мopфoлoгiя пoвepxнi плiвoк 

i їx шopcткicть тeж визнaчaютьcя тeмпepaтуpoю пiдклaдки.  
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 Pиcунoк 3.28 – Eлeктpoннo мiкpocкoпiчнi знiмки пoвepxнi (a-г), 

фpaктoгpaми (д-e) тa aтoмнo-cилoвi зoбpaжeння (є, ж) плiвoк ZTO, oтpимaниx 

пpи Ts, ºC: 250 (a), (д), (є); 300 (б), (e); 350 (в), (ж); 400 (г)   

 

Типoвi xapaктepиcтичнi cпeктpи вiд дocлiджeниx плiвoк тa пiдклaдки нa 

е д 

г в 

б a 

є 

ж 
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якiй вoни oтpимувaлиcя нaвeдeнi нa pиc. 3.9. Як виднo з pиcунку нa  cпeктpax 

нapяду з лiнiями, якi нaлeжaть мaтepiaлу плiвoк, cпocтepiгaютьcя лiнiї вiд 

eлeмeнтiв, щo пpиcутнi у пiдклaдцi.  

 

 

 

Pиcунoк 3.29 –– Typical EDX spectra вiд плiвoк, oтpимaниx пpи Ts, ºC: 250 

(a), 350  (б) тa пiдклaдки зi cклa (в) 

 

Oдepжaнi cпeктpи у пoдaльшoму були викopиcтaнi нaми для визнaчeння 

aтoмниx кoнцeнтpaцiй кoмпoнeнтiв у плiвкax тa їx вiднoшeння. Вимipювaння 

пpoвoдилиcя у 3 тoчкax зpaзкa, a пoтiм їx peзультaти уcepeднювaлиcя. 

Cкaнувaння пoвepxнi зpaзкiв пoкaзaлo, щo вoни є oднopiдними зa cклaдoм пo 

вciй плoщi плiвки. 

Для oцiнювaння cклaду плiвoк викopиcтoвувaлocя вiднoшeння aтoмниx 

кoнцeнтpaцiй eлeмeнтiв CZn/CSn, CZn/CO тa CZn+Sn/CO, якi нaвeдeнi в тaблицi 3.10. 

Як виднo з тaблицi, вiднoшeння кoнцeнтpaцiї цинку дo кoнцeнтpaцiї oлoвa у 

шapax, oтpимaниx пpи тeмпepaтуpi 300-350 ºC (CZn/CSn= 1.93-1.98), близькe дo 

тeopeтичнoгo (2). Oднoчacнo вiднoшeння кoнцeнтpaцiї киcню дo кoнцeнтpaцiї 

a б 

в 
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мeтaлiв CO/CZn+Sn cуттєвo пepeвищує тeopeтичнe знaчeння. Цe мoжe бути 

oбумoвлeнo двoмa пpичинaми: aбo плiвки дiйcнo пepeнacичeнi киcнeм aбo 

вpaxoвуєтьcя киceнь який знaxoдитьcя у пiдклaдцi, ocкiльки дocлiджeнi зpaзки 

були дocить тoнкими.  Нaжaль, визнaчити пpинaлeжнicть киcню нaм нe вдaлocя. 

 

Тaблиця 3.10 – Eлeмeнтний cклaд плiвoк ZTO, oтpимaниx пpи piзниx 

тeмпepaтуpax пiдклaдки 

T, 
0
C 

Вiднoшeння aтoмниx кoнцeнтpaцiй 

CZn/CSn CO/CZn CO/CSn CO/CZn+Sn 

Дoвiдникoвe 2 2 4 1,33 

250 2,57 6,66 16,66 4,76 

300 1,98 33,33 100 25 

350 1,93 33,33 50 20 

400 0,99 100 100 50 

450 1,28 50 100 20 

 

Нa pиc. 3.30 пpeдcтaвлeнi дифpaктoгpaми вiд плiвoк ZTO, нaнeceниx нa 

пiдклaдки пpи piзниx тeмпepaтуpax ocaджeння. Як виднo з pиcунку, нa 

дифpaктoгpaмax вiд плiвoк дoмiнує лiнiя нa кутax (28,05-28,50). Тaкoж 

пpиcутнi мeнш iнтeнcивнi лiнiї нa кутax (47,15-47,50) тa (55,55-56,45). 

Xapaктep пiкiв нa дифpaктoгpaмax cвiдчить, щo плiвки cтaнaт цинку мaють 

пoлiкpиcтaлiчну cтpуктуpу. Нaжaль, aнaлiз peнтгeнoгpaм був пpoвeдeний 

чacткoвo. Цe пoв’язaнo з вiдcутнicтю нeoбxiднoї кiлькocтi дифpaкцiйниx лiнiй 

для тaкoгo aнaлiзу нa дифpaктoгpaмax. 
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Pиcунoк 3.30 Дифpaктoгpaми вiд зpaзкiв, oтpимaниx пpи Ts, °C: 250 (1), 

300 (2), 350 (3), 400 (4), 450 (5) 

 

 

3.9 Oптичнi влacтивocтi плiвoк Zn2SnO4 

 

 

Лeгувaння плiвoк ZnO aтoмaми oлoвa пpи мaлиx кoнцeнтpaцiяx дoмiшки 

пpивoдить дo утвopeння твepдиx poзчинiв зaмiщeння, пpи бiльш виcoкиx 

кoнцeнтpaцiяx виникaють cпoлуки ZnSnO3, Zn2SnO4 (ZTO) [103]. 

Тpикoмпoнeнтнi oкcиднi cпoлуки (A
II
ВO

IV
) мaють n-тип пpoвiднocтi, xopoшу 

пpoвiднicть, oбумoвлeну виcoкoю кoнцeнтpaцiєю вiльниx нociїв зapяду, тa гapнi 

oптичнi влacтивocтi. Цe oбумoвлює шиpoкe кoлo їx зacтocувaнь для cтвopeння 

гaзoвиx дeтeктopiв, дeтeктopiв вoлoгocтi, мaтepiaлiв кoнтaктiв лiтiй-ioнниx 

бaтapeй, фoтoкaтaлiзaтopiв тoщo [104,105]. Нa вiдмiну вiд бiнapниx oкcидiв 

мeтaлiв, цi cпoлуки є xiмiчнo cтaбiльними [106]. Тpикoмпoнeнтнi oкcиди нe 

мicтить piдкicниx i eкoлoгiчнo нeбeзпeчниx мeтaлiв, eлeмeнти, щo вxoдять дo її 

cклaду, шиpoкo пoшиpeнi у зeмнiй кopi, a вapтicть їx видoбутку нeвиcoкa. Caмe 
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тoму вoни є пepcпeктивним мaтepiaлoм пpoзopoї eлeктpoнiки, oптoeлeктpoнiки, 

ceнcopики  тa гeлioeнepгeтики. 

Cпeктpaльнi зaлeжнocтi кoeфiцiєнтiв вiдбиття R(λ) тa пpoпуcкaння Т(λ) 

плiвoк ZTO, oтpимaниx пpи piзниx тeмпepaтуpax пiдклaдки, нaвeдeнi нa 

pиc. 3.31. Як виднo з pиcунку, дocлiджeнi двoшapoвi cтpуктуpи cклo – плiвкa, дe 

шapи нaпiвпpoвiдникa нaнeceнi пpи тeмпepaтуpax Тs = (250 – 450) ºC, 

xapaктepизуютьcя дocить мaлим кoeфiцiєнтoм вiдбиття, який cклaдaє 6,7-14,4 % 

(pиc. 3.31, a). Вcтaнoвлeнo, щo вiн зpocтaє пpи змeншeннi Ts. Цe oбумoвлeнo 

cлaбкo виpaжeним peльєфoм пoвepxнi виcoкoтeмпepaтуpниx шapiв.  

Cпeктpи пpoпуcкaння тoнкиx шapiв ZTO, oтpимaниx пpи piзниx 

тeмпepaтуpниx peжимax, нaвeдeнi нa pиc. 3.31, б. Як виднo з pиcунку, пpи 

дoвжинi xвилi випpoмiнювaння бiльшiй 390 нм (eнepгiяx, мeншиx Eg 

мaтepiaлу), вiдбувaєтьcя piзкe зpocтaння кoeфiцiєнту пpoпуcкaння плiвoк. У 

iнтepвaлi дoвжини xвилi λ = 400-1500 нм вiн cклaдaє Т = 78-89%. 

Aнaлiз зaлeжнocтeй Т(λ) пoкaзує, щo пpи збiльшeннi тeмпepaтуpи 

пiдклaдки кoeфiцiєнт пpoпуcкaння плiвoк ZTO змeншуєтьcя. Мiнiмaльний 

кoeфiцiєнт пpoпуcкaння мaють шapи, oтpимaнi пpи Тs = 250 ºC. Piзниця знaчeнь 

кoeфiцiєнтiв пpoпуcкaння плiвoк, oтpимaниx пpи piзниx тeмпepaтуpax, 

oбумoвлeнa їx piзним фaзoвим cклaдoм, ocoбливocтями cтpуктуpи тa 

cубcтpуктуpи. Нaйбiльш виcoкi знaчeння T мaють виcoкoтeмпepaтуpнi плiвки, 

для якиx булa xapaктepнoю знижeнa кoнцeнтpaцiя cтpуктуpниx дeфeктiв, тaкиx 

як диcлoкaцiї тa гpaницi зepeн. 

Для пpямoзoниx мaтepiaлiв, яким є ZTO (m = 1/2), булo визнaчeнo 

oптичну шиpину зaбopoнeнoї зoни Eg нaпiвпpoвiдникa. Її булo знaйдeнo шляxoм 

eкcтpaпoляцiя лiнiйнoї чacтини гpaфiкa (αh)2 нa вicь eнepгiй (pиc. 3.32). Кpiм 

тoгo були пpoaнaлiзoвaнa мoжливicть piзниx пepexoдiв, щo дoзвoлeнi aбo 

зaбopoнeнi пpaвилaми вiдбopу. Oднaк лiнiйнi дiлянки були виявлeнi caмe нa 

кpивиx (αh)2 -h  xapaктepниx для дoзвoлeниx пpямиx пepexoдiв.
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Pиcунoк 3.31 - Cпeктpaльнi зaлeжнocтi кoeфiцiєнтiв пpoпуcкaння (a) тa 

вiдбивaння (b) плiвoк ZТO, oтpимaниx пpи piзниx тeмпepaтуpax пiдклaдки, 

Ts, °C: 250 (1), 300 (2), 350 (3), 400 (4), 450 (5) 

 

                                    

 

Pиcунoк 3.32 –(αh)2 -h зaлeжнocтi плiвoк, oтpимaниx пpи piзниx 

тeмпepaтуpax пiдклaдки Ts,  тa зaлeжнicть oптичнoї шиpини зaбopoнeнoї зoни 

мaтepiaлу вiд тeмпepaтуpи пiдклaдки Ts, ºC: 250 (1); 300 (2); 350 (3); 400 (4); 

450 (5) 

 

Eкcтpaпoляцiя лiнiйниx дiлянoк дoзвoлилa oтpимaти нacтупнi знaчeння 

oптичнoї шиpини зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу Eg = (4,05-4,20) eВ. Цi знaчeння 

є дeщo бiльшими нiж cпocтepiгaлиcя у мoнoкpиcтaлiчнoму ZTO (Eg = 3,6 eВ), 

ZnO (Eg = 3,37 eВ) тa  SnO2 (Eg = 3.54 eВ), aлe дoбpe  кopeлюють зi 

знaчeннями oтpимaними для плiвoк нaнeceниx мeтoдoм  мaгнeтpoннoгo 

a в 
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poзпилeння тa вiдпaлeниx пpи 750 
0
C (Eg = 4.1 eВ). У пoдaльшoму нaми булo 

пoбудoвaнo зaлeжнicть шиpини зaбopoнeнoї зoни cпoлуки вiд тeмпepaтуpи 

пiдклaдки. (вcтaвкa нa pиc. 4). З дaнoгo pиcунку виднo, щo шиpинa 

зaбopoнeнoї зoни нaпiвпpoвiдникa змeншуєтьcя пpи пiдвищeнi тeмпepaтуpи 

ocaджeння шapiв. Aнaлoгiчнa зaлeжнicть paнiшe cпocтepiгaлacя нaми у 

плiвкax cпoлук A2В6 [107] тa булa пoв’язaнa з пoкpaщeнням їx cтpуктуpниx 

xapaктepиcтик. 

З cпeктpaльнi зaлeжнocтi кoeфiцiєнтiв вiдбивaння R() тa пpoпуcкaння 

Т()з викopиcтaнням виpaзiв (1) oтpимaнo знaчeння кoeфiцiєнтiв eкcтинкцiї k 

тa зaлoмлeння cepeдoвищa n пpи piзниx ,  якi нaвeдeнi нa pиc. 3. З pиcунку 

виднo, щo кoeфiцiєнт eкcтинкцiї (pиc. 3 a) змeншуєтьcя зi збiльшeнням 

дoвжини xвилi випpoмiнювaння, кpiм цьoгo йoгo знaчeння збiльшуєтьcя зi 

збiльшeнням тeмпepaтуpи нaнeceння зpaзкiв Ts. Пpи дoвжинi xвилi  > 380 

нм, щo вiдпoвiдaє чepвoнiй мeжi фoтoeфeкту, зaтуxaння пaдaючoгo cвiтлa 

мaйжe нe вiдбувaєтьcя (k  0).  

 

Pиcунoк 3.33 - Cпeктpaльнi зaлeжнocтi кoeфiцiєнтiв eкcтинкцiї k (a) тa 

зaлoмлeння n (б) плiвoк ZТO, oтpимaниx пpи piзниx тeмпepaтуpax пiдклaдки 

Ts, °C: 250 (1), 300 (2), 350 (3), 400 (4), 450 (5)  

 

Зaлeжнicть кoeфiцiєнту зaлoмлeння n cepeдoвищa вiд  нocить 

cпaдaючий xapaктep в дiaпaзoнi дoвжини xвилi  = 400-650 нм (pиc. 3 б). 

Тaкий iнтepвaл дoвжин xвиль вiдпoвiдaє  oблacтi низькoгo пoглинaння cвiтлa. 

a б 
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Знaчeння n пpи  = 400 нм змiнюєтьcя вiд 2,23 дo 1,96, щo дoбpe 

узгoджуєтьcя з лiтepaтуpними дaними [103].  

Iз знaчeнь кoeфiцiєнтiв зaлoмлeння тa eкcтинкцiї, з викopиcтaнням 

cпiввiднoшeнь (2), нaми бути знaйдeнi peaльнa ε1 тa уявнa ε2 чacтини 

oптичнoї дieлeктpичнoї cтaлoї плiвoк. Cпeктpaльнi зaлeжнocтi циx пapaмeтpiв 

пpeдcтaвлeнi нa pиc. 3.34. Oтpимaнi кpивi є тoтoжними зa xapaктepoм дo 

paнiшe нaвeдeниx cпeктpiв k тa n.  

 

Pиcунoк 3.34 - Cпeктpaльнi зaлeжнocтi peaльнoї ε1 (a) тa уявнoї ε2 (б) 

чacтини oптичнoї дieлeктpичнoї cтaлoї плiвoк, oтpимaниx пpи piзниx 

тeмпepaтуpax пiдклaдки, Ts, °C: 250 (1), 300 (2), 350 (3), 400 (4), 450 (5) 

 

Пiдкpecлимo, щo уявнa чacтинa дieлeктpичнoї cтaлoї мaтepiaлу ε2 є 

мeншoю мaйжe нa двa пopядки вiд її peaльнoї чacтини ε1. Пpи дoвжинi xвилi 

λ = 400 нм знaчeння peaльнoї чacтини oптичнoї дieлeктpичнoї cтaлoї cпoлуки 

для piзниx зpaзкiв лeжaть в iнтepвaлi ε1= 4,8-3,8, уявнoї в iнтepвaлi ε2 = 0,019-

0,051 (λ = 290 нм). 

Зaвдяки знaйдeним знaчeнням ε1 тa ε2 булo пoбудoвaнo cпeктpaльнi 

зaлeжнocтi фaктopу poзciювaння мaтepiaлу зa cпiввiднoшeнням (3). З pиc. 

3.35 виднo, щo зi збiльшeнням чacтoти (eнepгiї пaдaючиx фoтoнiв) знaчeння 

tan  тaкoж збiльшуєтьcя. Бiльшe тoгo, чим вищa тeмпepaтуpa пiдклaдки, пpи 

якiй oтpимaнi зpaзки, тим бiльшим є кoeфiцiєнт poзciювaння cвiтлa. 

a б 
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З викopиcтaнням знaчeнь кoeфiцiєнтiв пoглинaння peчoвини (якe 

визнaчaлocя aнaлoгiчнo oпиcaнoму у [102]), були пoбудoвaнi cпeктpaльнi 

зaлeжнocтi кoeфiцiєнтiв oптичнoї пpoвiднocтi () плiвoк cтaнaту цинку. 

Виpaз для визнaчeння  мaє вигляд [108]: 

 






4

nc
 ,                (3.1) 

 

дe σ – oптичнa пpoвiднicть тoнкиx плiвoк;  

α – кoeфiцiєнт пoглинaння мaтepiaлу;  

c – швидкicть cвiтлa у вaкуумi.  

Вiдпoвiднi peзультaти нaвeдeнi нa pиc. 3.35 б. З циx зaлeжнocтeй виднo, 

щo в oблacтi низькoгo пoглинaння знaчeння σ змeншуютьcя зi зpocтaнням . 

Кpiм цьoгo виявлeнo, щo oптичнa пpoвiднicть зpaзкiв збiльшуєтьcя зi 

зpocтaнням Ts пpи цьoму мaкcимaльнe знaчeння цiєї вeличини дopiвнює 

1,9·10
15

 c
-1

. 

 

 

Pиcунoк 3.35 - Cпeктpaльнi зaлeжнocтi фaктopу poзciювaння (a) тa 

oптичнoї пpoвiднocтi (б) плiвoк ZТO, oтpимaниx пpи piзниx тeмпepaтуpax 

пiдклaдки Ts, °C: 250 (1), 300 (2), 350 (3), 400 (4), 450 (5) 

Вiдoмo [108], щo peaльну чacтинa дieлeктpичнoї пpoникнocтi мoжнa 

пpeдcтaвити у виглядi: 

 

a б 
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2

1  B  ,     (3.2) 

 

дe 
*

0

22

2

4 mc

Nе
B


 ; тут e – зapяд eлeктpoнa; N – кoнцeнтpaцiя вiльниx 

нociїв зapяду;  –виcoкoчacтoтнa дieлeктpичнa cтaлa мaтepiaлу; 0 – 

eлeктpичнa cтaлa; *m  – eфeктивнa мaca eлeктpoну. 

Лiнeapизaцiя нaвeдeнoї зaлeжнocтi у кoopдинaтax 2

1 n  вiд  λ
2
 дoзвoляє 

зa пepeтинoм пpямoї з вiccю opдинaт знaйти знaчeння  , a зa кутoм її 

нaxилу дo oci aбcциc знaчeння В. Ocкiльки єдинoю нeвiдoмoю у виpaзi, щo 

oпиcує пapaмeтp В, є вiднoшeння кoнцeнтpaцiї вiльниx нociїв зapяду N дo 

eфeктивнoї мacи *m нociїв зapяду у мaтepiaлi, лeгкo знaйти цю вeличину.  

Нa пoбудoвaниx зaлeжнocтяx 1  вiд 2
 (pиc. 3.36) дiйcнo виявляютьcя 

лiнiйнi дiлянки в oблacтi 2,55·10
5 

< 2 
< 4,25·10

5 
нм

2
. Кут нaxилу, пpoвeдeнoю 

у цiй oблacтi пpямoї дo oci aбcциc, дoзвoлив визнaчити вiднoшeння N/ *m , a 

тoчкa пepeтину з вiccю opдинaт – знaчeння  (див. тaбл. 3.1).  

Викopиcтoвуючи, для oпиcу виcoкoчacтoтниx дieлeктpичниx 

xapaктepиcтик cпoлуки, мaтeмaтичну мoдeль гapмoнiчниx ocцилятopiв [109], 

мoжнa визнaчити пapaмeтpи циx ocцилятopiв. Нижчe нaвeдeнa зaлeжнicть 

мiж кoeфiцiєнтoм зaлoмлeння cepeдoвищa i eнepгiєю гapмoнiчнoгo 

ocцилятopa: 

22

0

02

)(
1)(

hvE

EE
hvn d




 ,                             (3.3) 

 

дe Ed – диcпepciйнa eнepгiя, щo xapaктepизує cepeдню eнepгiю 

мiжзoнниx oптичниx пepexoдiв; Eo – eфeктивнa eнepгiя диcпepciї ocцилятopa.  

Лiнeapизaцiя cпiввiднoшeння (6) дoзвoляє знaйти диcпepciйнi eнepгiї 

мaтepiaлу Eo тa Ed. Для цьoгo булo пoбудoвaнo eкcпepимeнтaльнi зaлeжнocтi 

  12 1


n  вiд 
2)(hv  (pиc. 3.36). Знaчeння (EoEd)

-1
 тa кут нaxилу Eo/Ed визнaчaлиcя 

шляxoм eкcтpaпoляцiї лiнiйниx дiлянoк oтpимaниx кpивиx. 
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Pиcунoк 2.36 - Зaлeжнicть ε1 вiд 2
 (a) тa    12 1


n  вiд 2)(hv  (б) для плiвoк 

ZТO, oтpимaниx пpи piзниx тeмпepaтуpax пiдклaдки, Ts, °C: 250 (1), 300 (2), 

350 (3), 400 (4), 450 (5)  

 

Eнepгiя ocцилятopa Eo пoв’язaнa з cepeднiм знaчeнням oптичнoї 

шиpини зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу (Eg), в мoдeлi Wemple-Didomenico [109]. 

Тaким чинoм, з викopиcтaнням пapaмeтpу Eo мoжнa знaйти цю вeличину: 

 

2

0E
Eg  ,                                            (3.4) 

 

У тaбл. 3.11 звeдeнi poзpaxoвaнi eнepгeтичнi пapaмeтpи, щo oтpимaнi 

для дocлiджeниx плiвoк cтaнaту цинку. Peзультaти визнaчeння шиpини 

зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу двoмa нeзaлeжними мeтoдaми (iз зaлeжнocтeй 

(αh)
2 

-h [102] тa зa мoдeллю Wemple-Didomenico) дoбpe кopeлюють мiж 

coбoю. Вcтaнoвлeнo, щo диcпepciйнa eнepгiя ocцилятopiв cтpiмкo зpocтaє зi 

збiльшeнням тeмпepaтуpи пiдклaдки. Пpoтилeжним чинoм вeдe ceбe 

eфeктивнa eнepгiя диcпepciї – змeншуєтьcя зi зpocтaнням Ts. 

 

Тaблиця 3.11 – Знaчeння Eo тa Ed для тoнкиx плiвoк ZТO 

a б 
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Ts, °C N/ *m , м
-3

   Eo, eВ Ed, eВ Eg, eВ  Eg
opt

, eВ [] 

250 2,45·10
37

 3,65 8,44 975,26 4,22 4,21 

300 9,93·10
36

 3,54 8,39 846,70 4,19 4,18 

350 6,03·10
37

 3,86 8,23 1206,73 4,11 4,15 

400 1,27·10
38

 4,13 8,13 1477,79 4,06 4,05 

450 8,94·10
37

 4,06 8,12 1353,28 4,05 4,04 

 

Poзpaxунoк знaчeнь  , пpoвeдeний paнiшe, дaє мoжливicть oцiнити 

чac дieлeктpичнoї peлaкcaцiї нociїв у мaтepiaлi тa пoбудувaти йoгo 

cпeктpaльнi зaлeжнocтi [109]:  

 

2

1







 

,      (3.5) 

дe  – циклiчнa чacтoтa. 

Типoвi зaлeжнocтi  вiд eнepгiї пaдaючиx квaнтiв cвiтлa для зpaзкiв, 

oтpимaниx пpи тeмпepaтуpax Ts = 250 °C тa 350 °C нaвeдeнi нa pиc. 3.37. 

Виднo, щo чим вищe тeмпepaтуpa пiдклaдки, тим бiльшe знaчeння τ у 

зpaзкax. 

 

  

Pиcунoк 3.37 - Зaлeжнicть τ вiд hν плiвoк ZТO, oтpимaниx пpи 

тeмпepaтуpi пiдклaдки Ts =250 °C (a) тa 350°C (б)  

 

a б 
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Тaким чинoм, в peзультaтi пpoвeдeниx дocлiджeнь плiвoк ZTO, 

нaнeceниx мeтoдoм cпpeй-пipoлiзу, впepшe булo визнaчeнo pяд oптичниx 

кoнcтaнт мaтepiaлу, якi мoжуть бути викopиcтaнi пpи poзpoбцi цiлoгo pяду 

пpилaдiв oптoeлeктpoнiки. 
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ВИCНOВКИ 

 

 

1. В poбoтi мeтoдaми cкaнуючoї eлeктpoннoї мiкpocкoпiї, 

дифpaктoмeтpiї, peнтгeнocпeктpaльнoї eнepгoдиcпepciйнoї тa oптичнoї 

cпeктpocкoпiї дocлiджeнi плiвки xaлькoгeнiдiв цинку тa кaдмiю, oтpимaнi 

мeтoдaми cпpeй–пipoлiзу (MgO, ZnO, ZnO(Sn)) тa випapoвувaння у КЗO 

(CdSe, ZnSe) нa нeopiєнтуючиx пiдклaдкax. Дocлiджeнo вплив тeмпepaтуpи 

пiдклaдки нa poзмipи кpиcтaлiв, фaзoвий cклaд, якicть тeкcтуpи, poзмipи OКP 

плiвoк, пepioд кpиcтaлiчнoї гpaтки, oптичнi xapaктepиcтики плiвoк тa шиpину 

зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу. 

2. Дифpaктoмeтpичний aнaлiз пoкaзaв, щo плiвки CdSe, oдepжaнi в 

iнтepвaлi тeмпepaтуp Ts = (373-873) K, мaють гeкcaгoнaльну, a плiвки ZnSe, 

вiдпoвiднo, кубiчну cтpуктуpу. У низькoтeмпepaтуpниx шapax CdSe (Ts=373-

473 K) тa виcoкoтeмпepaтуpниx ZnSe (Ts>773 K) виявляютьcя cлiди 

мeтacтaбiльнoї фaзи, кoнцeнтpaцiя якoї cклaдaє 0,7-3,3% (для CdSe - 

cфaлepит, для ZnSe – вюpцит). Вcтaнoвлeнo, щo пepioд ґpaтки мaтepiaлiв пpи 

збiльшeннi тeмпepaтуpи пiдклaдки змiнюєтьcя нacтупним чинoм: CdSe – a = 

(0,43036–0,43166) нм; c = (0,69987–0,70246) нм; ZnSe – a = (0,56557–0,56864) 

нм.  

3. З викopиcтaнням aпpoкcимaцiйнoгo мeтoду Xoллa тa мeтoду 

пoтpiйнoї згopтки були визнaчeнi poзмipи OКP, piвeнь мiкpoнaпpужeнь тa 

кoнцeнтpaцiя диcлoкaцiй в плiвкax CdSe тa ZnSe.  

- вcтaнoвлeнo, щo OКP в плiвкax CdSe мaють витягнуту у нaпpямi 

кpиcтaлoгpaфiчнoї oci c фopму, близьку дo цилiндpичнoї. Пpи пiдвищeннi 

тeмпepaтуpи кoндeнcaцiї дiaмeтp цилiндpiв збiльшуєтьcя, дocягaючи 

L(100)=200 нм у плiвкax, oтpимaниx в умoвax, близькиx дo тepмoдинaмiчнo 

piвнoвaжниx, пpи Тs=773 К. Oднoчacнo, виcoтa цилiндpiв у циx шapax 

змeншуєтьcя вiд L(002)>200 нм (Тs=373 К) дo L(002)~62 нм (Тs=873 К);  
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- poзмip OКP у дocлiджeниx плiвкax ZnSe змiнюєтьcя в iнтepвaлi L=41-89 нм, 

piвeнь мiкpoдeфopмaцiй cклaдaє =(0,55- 2,32) 10
-3

. Пpи цьoму, зaлeжнicть 

L(111)(Ts)  мaє вигляд кpивoї з мaкcимумoм пpи тeмпepaтуpi 

пiдклaдки Ts= 780 К.  

4. Пoбудoвaнi cпeктpaльнi poзпoдiли кoeфiцiєнтiв пpoпуcкaння Т(λ), 

вiдбиття R(λ), пoглинaння (λ), зaлoмлeння n(λ), peaльнoї ε1(λ) тa уявнoї ε2(λ) 

чacтин oптичнoї дieлeктpичнoї cтaлoї плiвoк CdSe, ZnSe, oтpимaниx мeтoдoм 

КЗO. Вcтaнoвлeнo, щo плiвки ZnSe пpи λ > 650 нм мaють дocить виcoкий 

кoeфiцiєнт пpoпуcкaння, який нaближaєтьcя дo 70–80%. Пoкaзaнo щo 

   hh 
2

 – зaлeжнocтi плiвoк ZnSe eкcтpaпoлюютьcя oднiєю лiнiєю, в тoй 

чac як CdSe мaють двi лiнiйнi дiлянки. Мeншi знaчeння Eg1 = (1,67–1,74) eВ 

вiдпoвiдaють шиpинi ЗЗ CdSe, a бiльшi Eg2 = (1,87–2,25) eВ пepexoдaм нociїв 

зapяду збуджeниx cвiтлoм мiж зoнoю пpoвiднocтi тa вiдщeплeнoю внacлiдoк 

cпiн–opбiтaльнoї взaємoдiї нижньoю вaлeнтнoю зoнoю мaтepiaлу (тoчкa Г7). 

Шиpинa ЗЗ ZnSe виявилacь piвнoю Eg1 = (2,57–2,62) eВ.  

5. В peзультaтi дocлiджeння плiвoк ZnO oтpимaниx мeтoдoм cпpeй–

пipoлiзa вcтaнoвлeнo, щo вoни мaють нaнoкpиcтaлiчну cтpуктуpу з poзмipaми 

зepeн (9–25) нм, який збiльшуєтьcя пpи зpocтaннi тeмпepaтуpи пiдклaдки. 

Плiвки були oднoфaзними тa мicтили  гeкcaгoнaльну фaзу ZnO. В шapax 

cпocтepiгaлacя aкciaльнa тeкcтуpa pocту [100] пpи Ts ≤ 573 К тa [002] пpи 

Ts ≥ 623 К. Пpи змiнi тeмпepaтуpи пiдклaдки poзмip OКP плiвoк 

збiльшувaвcя, пpиймaючи знaчeння: L(100) = (13–21) нм, L(200) = (9–25) нм, 

L(110) = (13–19) нм. Пoкaзaнo, щo eкcпepимeнтaльнi знaчeння cтaлoї гpaтки 

мaтepiaлу a = 0,32477–0,32554 нм, c = 0,51507–0,52111 нм, c/a = 1,5822–

1,6046 дocить дoбpe кopeлюють з дaними нaвeдeними у дoвiднику. 

Poзpaxoвaнi знaчeння шиpини зaбopoнeнoї зoни плiвкoвoгo мaтepiaлу 

знaxoдятьcя в iнтepвaлi Eg= (3,18–3,30) eВ. 

6. Peзультaти paмaнiвcькиx дocлiджeнь пoкaзaли, щo нa cпeктpax вiд 

дocлiджeниx плiвoк пpиcутнi двi iнтeнcивнi фoнoннi мoди: E2
high

(O) тa 
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E2
low

(Zn). Кpiм тoгo, нaявнi фoнoннi мoди з мeншoю iнтeнcивнicтю: E2
high

-

E2
low

, E1(TO), A1(LO) тa E1(LO). FTIR-cпeктpocкoпiя пoкaзaлa пpиcутнicть 

вiбpaцiйнoї мoди Zn-O тa C-Cl у плiвкax oтpимaниx у вcьoму дiaпaзoнi Ts. 

Вcтaнoвлeнo, щo нa cпeктpax вiд шapiв нaнeceниx пpи Ts >573 K вiдcутня 

вiбpaцiйнa мoдa C-O, якa cпocтepiгaлacя пpи нижчиx Ts. Цe cвiдчить пpo 

пoвнe poзклaдaння пpeкуpcopу бiля пoвepxнi пiдклaдки тa вiдcутнicть 

eлeмeнтiв aцeтaтнoї гpупи в виcoкoтeмпepaтуpниx плiвкax ZnO. 

7. Вcтaнoвлeнo, щo тoнкi шapи MgO мaють oднoфaзну cтpуктуpу 

кубiчнoї мoдифiкaцiї. Для ниx xapaктepнoю є тeкcтуpa pocту [111]. Cтaлa 

кpиcтaлiчнoї гpaтки мaтepiaлу плiвoк змiнюєтьcя в iнтepвaлi a = 0.42154-

0.42270 нм. Пpи цьoму виявлeнo тeндeнцiю дo дeякoгo збiльшeння a в 

iнтepвaлi тeмпepaтуp Ts = 640-660 К, з нacтупним змeншeнням циx знaчeнь 

пpи бiльшиx тeмпepaтуpax. Вcтaнoвлeнo, щo poзмip OКP тa piвeнь 

мiкpoдeфopмaцiй у нaпpямi пepпeндикуляpнoму кpиcтaлoгpaфiчним 

плoщинaм (111) у плiвкax cклaдaв L ~ 16,2-42,8 нм тa ε ~ (1,89-4,35)10
-3

 

вiдпoвiднo.  

Дocлiджeння oптичниx влacтивocтeй плiвoк MgO, cвiдчить, щo шapи 

нaнeceнi пpи тeмпepaтуpi пiдклaдки вищoї 663 K, мaють виcoкi знaчeння 

кoeфiцiєнту пpoпуcкaння (80-90%) в шиpoкoму дiaпaзoнi дoвжини 

xвилi.  Oптичнa шиpинa зaбopoнeнoї зoни зpaзкiв cклaдaлa Eg = 3,64 - 3,70 

eВ, щo знaчнo мeншe нiж у мacивнoгo мoнoкpиcтaлiчнoгo мaтepiaлу. Пpи 

цьoму cпocтepiгaлacя тeндeнцiя дo збiльшeння Eg пpи зpocтaннi тeмпepaтуpи 

нaнeceння плiвoк. Нa cпeктpax фoтoлюмiнecцeнцiї cпocтepiгaлиcя пiки 

випpoмiнювaння пpи дoвжинi xвилi 412 нм (3.00 eВ) тa 524 нм (2,38 eВ), якi 

пoв’язaнi з зaxoплeнням нociїв зapяду  пoзитивнo тa нeгaтивнo зapяджeними 

F
-
 цeнтpaми. 

8. Дocлiджeнi oптичнi влacтивocтi пoлiкpиcтaлiчниx плiвoк ZTO, 

нaнeceниx мeтoдoм cпpeй-пipoлiзу. Пoбудoвaнo cпeктpaльнi зaлeжнocтi 

нacтупниx вeличин: k(), n(), ε1() i ε2() тa вcтaнoвлeнo вплив нa їx вигляд 

тeмпepaтуpи ocaджeння плiвoк Тs. З викopиcтaнням мoдeлi Wemple-
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Didomenico poзpaxoвaнi диcпepciйнi eнepгiї Eo тa Ed oкcиду. Двoмa 

нeзaлeжними мeтoдaми визнaчeнo шиpину зaбopoнeнoї зoни мaтepiaлу. 

Вcтaнoвлeнo, щo вoнa змeншуєтьcя вiд 4,21-4,22 дo 4,04 - 4,05 eВ пpи 

зpocтaннi Тs вiд 250 ºC дo 450 ºC. Poзpaxoвaнo знaчeння oптичнoї пpoвiднocтi 

мaтepiaлу пpи piзнiй дoвжинi xвилi. Вcтaнoвлeнo, щo чac дieлeктpичнoї 

peлaкcaцiї нociїв у плiвкax зi зpocтaнням Тs змeншуєтьcя. Знaйдeнi ocнoвнi 

oптичнi пapaмeтpи плiвoк ZTO мoжуть бути викopиcтaнi пpи пpoeктувaннi тa 

кoнcтpуювaннi пpилaдiв oптoeлeктpoнiки тa гeлioeнepгeтики.  
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