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АНОТАЦІЯ 

Коплак О.В. Електронна і ядерна спінова динаміка в напівпровідникових нано- 

та гетероструктурах. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла (104 - Фізика та астрономія). – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017. 

Сучасний підхід передбачає наближення до атомарного розміру 

елементарних приладів, що змушує задуматися про квантово-механічні ефекти, 

які значно відрізняють нові типи приладів від класичної електроніки. Тенденції 

останнього десятиліття в області напівпровідникових нано- і гетероструктур 

можна розділити на декілька напрямків, які були розвинені в дисертації:  

- квантовий комп'ютинг в кристалах кремнію, збагачених магнітним 

ізотопом 
29

Si, який передбачає вирішення завдань збереження і обробки 

інформації по законам квантової механіки в результаті редукції хвильових 

функцій частинок, 

- напівпровідникова спінтроніка, тобто задача про передачу та обробку 

інформації у ситуаціях, коли на перше місце виходить не заряд електронів або 

дірок, а їхній спін. Розвиток індустрії «розбавлених магнітних напівпровідників» 

(magnetic diluted semiconductors) надає базу для існування різноманітних 

перетинів магнетизму та електричної провідності й створення нових методів 

запису та зчитування інформації. 

- перспективність органічної електроніки стала мотивом для виконання 

частини роботи, спрямованої на дослідження магнітних явищ у нових типах 

двовимірних напівпровідникових органічних матеріалів. 

Дисертація спрямована на створення експериментальних ситуацій, 

ідеологічно близьких перерахованим вище напрямкам, однак які відповідають 

іншим недослідженим умовам. Отримання інформації лише про об'ємні ефекти 

в «чистих» структурах, як відомо, не має істотного прикладного значення. Тому 

більшість даних, наведених в дисертації, і їх аналіз сфокусовано на 
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встановлення ролі дефектів, гетерофазних меж і поверхні для кожного з 

перерахованих вище напрямків розвитку напівпровідникової електроніки. 

Об'єкти дослідження були розділені на три великі групи відповідно до 

поставлених завдань дослідження. Експериментально визначено ключові 

параметри квантового спінового процесингу в умовах поверхневих станів, 

спотворень дефектами структури і створення гетерограниць в 

напівпровідниках. Підібрані експериментальні умови для керування 

електронною спіновою динамікою локалізованих центрів і носіїв заряду, що 

реалізують квантові логічні операції, встановлено взаємозв'язок електронних 

процесів з ядерною спіновою динамікою в напівпровідникових 

гетероструктурах природного і штучного походження (на гетерофазних межах, 

в квантових ямах, на дефектах структури). 

Оригінальність і новизна проведених досліджень полягає в тому, що 

комплекс сучасних методик був застосований до ізотопно-збагачених кристалів 

кремнію, окислення і пластична деформація яких не розглядалась з точки зору 

квантового комп’ютингу. Необхідність досліджень кисневих парамагнітних 

центрів в кристалах кремнію, а також деформаційних дефектів, створюваних при 

пластичній деформації пов'язана з тим, що робочим елементом будь-якого 

пристрою в кінцевому підсумку виявиться поверхню кристала, яка є складною 

системою окислених станів кремнію. Крім того, деформаційні дефекти в 

кристалах кремнію, асоційовані з кисневими комплексами, взаємодіють з ними, 

сегрегують кисень в області, що оточують ядра дислокацій.  

У кристалах кремнію з природною поширеністю ізотопів виявлено 

ініційоване магнітним полем інтенсивне окислення поверхні кремнію. Розділені 

і ідентифіковані два незалежних релаксаційних процеси, схильних до дії 

магнітного поля: руйнування хімічних зв'язків в нестабільних кластерах атомів 

на поверхні і реакції між іонами парамагнітних домішок на поверхні кремнію. 

Виявлені ефекти в магнітному полі пояснюються з точки зору теорії спін-

залежних хімічних реакцій між кисневими комплексами, які є проміжними 
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продуктами реакції. Встановлено вплив надтонкої взаємодії на окислення 

кремнію (магнітний ізотопний ефект).  

Пластична деформація ізотопно-збагачених кристалів кремнію згином і 

одноосьовим стисненням призводить до значного розширенню розподілів 

ізотопів 
28

Si і 
29

Si в приповерхневих шарах ~ 10 нм. Одночасно спостерігається 

зсув максимуму в розподілі окису 
29

Si
16

O поблизу поверхні кристала. 

Причиною перерозподілу ізотопу 
29

Si вглиб кристала з поверхні є його 

включеність в кисневі комплекси 
29

Si
16

O, переміщення яких під дією 

дислокацій в об’єм зразка сприяє збагаченню ізотопом 
28

Si і збіднення ізотопом 

29
Si поверхневого шару.  

Пластичне деформування ізотопно-збагачених кристалів 
29

Si (76%) згином 

при температурі 950 ° С призводить до формування парамагнітних дефектів ~ 10
15

 

cм
-3
 і до появи множинних ліній електронного парамагнітного резонансу (ЕПР), що 

відповідають забороненим переходам як в підзоні «легких» і «важких» дірок, так і 

між цими підзонами. Крім ліній, що відповідають відомим переходах між 

дірковими рівнями, з'являються додаткові лінії невідомої природи. Спектри ЕПР 

цих дефектів анізотропні і володіють значною шириною (до 1 кЕ). За них 

відповідають обмінно-пов’язані кластери триплетного кисню зі спіном S = 1, які 

увійшли в приповерхневі шари при пластичній деформації і які беруть участь у 

спін-залежних реакціях. 

Встановлено, що спектри ядерного магнітного резонансу (ЯМР) в 

деформованих кристалах Si є дублетами Пейка, розщеплені спін-спіновою ядерною 

взаємодією. Оцінки показують, що розширення ліній ЕПР не може пояснюватися 

надтонкою взаємодією електронних і ядерних спінів, в той час, як ширина спектрів 

ЯМР добре узгоджується з оцінками диполь-дипольного ядерного механізму 

релаксації.  

В монокристалах Si:B, збагачених ізотопом 
29

Si встановлено, що 

відновлення намагніченості в підсистемі ядерних спінів, насиченою 

радіочастотними імпульсами, підпорядковується степеневому закону при Т  = 

300 K в той час як при Т  = 500 K спостерігається додаток експоненційної 
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компоненти релаксації намагніченості. Степеневий закон релаксації ядерних 

спінів відповідає прямій взаємодії між спінами ядер і спінами деформаційних 

дефектів. За експоненційну кінетику відповідає релаксація ядерних спінів 

шляхом спінової дифузії і взаємодії ядерних спінів з спінами однорідно 

розподілених акцепторів бору.  

Виявлено зміни спектрів ЕПР і магнітного моменту кристалів 
29

Si:B в міру 

збільшення ступеня пластичної деформації. Встановлено, що температурні 

залежності лінії D1 дислокаційної люмінесценції характеризуються 

немонотонністю в тому ж діапазоні 20-32 К, що і інтегральна інтенсивність ліній 

в спектрі ЕПР. Симбатну поведінку спектрів ЕПР і фотолюмінесценції пов'язано 

з участю у формуванні спектрів одних і тих же груп парамагнітних центрів, 

наявність яких залежить від деформації кристалів. Встановлено, що в міру 

деформування кристалів, температурна залежність магнітного моменту зразка 

змінюється від закону Кюрі-Вейса до якісно іншого виду, що пояснюється 

антиферомагнітною взаємодією між центрами. 

У тонких плівках GaSb-MnSb встановлено взаємозв'язок між магнітною і 

електричною підсистемам. Значення магнітного моменту кластерів MnSb в 

насиченні залежать від концентрації дірок (при великих концентраціях дірок в 

матриці GaSb ~ 2
.
10

20
 cм

-3
). Показано, що саме при цих значеннях проникність 

бар'єра кластер матриця для дірок стає значною, а перенесення електронів через 

цю межу призводить до зміни стехіометрії кластерів і середнього ступеня 

іонізації іонів марганцю. Тому експерименти, в яких виявляється спектр 

магнітних флуктуацій можна розглядати в якості керованої ситуації, що дає 

можливість безпосередньо визначати, як змінюється цей спектр при зміні 

концентрації носіїв заряду. У тонких плівках GaSb-MnSb виявлена 

довгострокова динаміка перемагнічування зразків в зворотному магнітному 

полі і зміна магнітної в'язкості. У міру збільшення напруженості магнітного 

поля, зворотного намагніченості, релаксація намагніченості захоплює все 

ширший спектр магнітних флуктуацій в кластерах MnSb в тонких плівках 

GaMnSb. Виявлено логнормальний розподіл феромагнітних кластерів MnSb за 
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розмірами з польових і температурних залежностей магнітної в'язкості S(T, H) в 

тонких плівках GaMnSb. Середній діаметр кластера D = 55 нм узгоджується з 

даними магнітної силової мікроскопії. Ступінчаста розгортка магнітного поля 

розширює вікно експериментально виявлених магнітних флуктуацій, 

забезпечуючи сканування MnSb кластерів і їх сортування за середнім часом (і 

частотою) очікування магнітних флуктуацій. 

Залежність магнітного моменту насичення кластерів MnSb від концентрації 

дірок p при p <10
20

 см
-3

 обумовлена зміною положення верхньої межі 3d підзони 

електронів Mn в результаті формування бар'єру Шотткі на межі GaSb та MnSb. 

При концентраціях дірок p> 10
20

 см
-3

 бар'єр Шотткі стає проникним для 

електронів MnSb і магнітний момент насичення MnSb перестає залежати від 

концентрації дірок в матриці GaSb. 

Механізм намагнічування шару GaAs:Mn в гетероструктурах 

InGaAs/GaAs/GaAs:Mn залежить від орієнтації шару GaAs:Mn щодо 

кристалографічної площини підкладки. Класичний феромагнетизм, який 

описується законом Блоха «3/2», спостерігається для шарів GaAs: Mn, 

вирощених паралельно площині (100) підкладки. Для шарів GaAs:Mn, 

розташованих на площині (100) під кутом 3 ° справедлива перколяційна модель 

феромагнетизму. Циркулярна поляризація фотолюмінесценції квантової ями 

GaAs/InGaAs/GaAs прямо пропорційна кількості інжектованих спін-

поляризованих дірок з феромагнітного шару GaAs:Mn в квантову яму. 

Порівняльний аналіз температурних і польових залежностей намагніченості 

шару GaAs:Mn, з результатами дослідження поляризації фотолюмінесценції 

квантової ями GaAs/InGaAs/GaAs в магнітному полі, дозволив встановити 

вплив GaAs: Mn на поляризацію фотолюмінесценції квантової ями 

GaAs/InGaAs/GaAs шляхом інжекції спін-поляризованих електронів. 

В органічних напівпровідниках були взяті до уваги дефекти структури і 

нанокластери, що є центрами локалізації дірок і подолано парадокс, який полягав 

в тому, що антиферомагнітна взаємодія не може виникнути в кристалах з 

параметром решітки, що значно перевищує радіус обмінної взаємодії. Виявлені 
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кластери пояснюють наявність локальних антиферомагнітних «крапель», що 

забезпечують наявність обмінної взаємодії між локалізованими дірками. В 

монокристалах (DOEO)4HgBr4·TCE при температурі T = 2 К співіснують дві 

магнітні фази: антиферомагнітні включення, які є центрами локалізації носіїв 

заряду (дірок), і парамагнітні центри - ізольовані локалізовані дірки. Локалізація 

носіїв заряду призводить до немонотонних залежностей питомого електричного 

опору і магнітного моменту, обумовлених конкуренцією частки вільних і 

невзаємодіючих локалізованих дірок, а також носіїв заряду, які формують 

антиферомагнітні включення. Виявлено зміну спектра енергій валентної зони 

поблизу рівня Фермі і поява тонкої структури в ультрафіолетових 

фотоелектронних спектрах при зниженні температури, обумовлене формуванням 

таких включень. 

В дисертаційній роботі розвинено ідеї створення і використання 

напівпровідникових нанорозмірних структур, здатних здійснювати зберігання 

та обробку інформації. Прототипи приладів, що вивчаються на основі спінових 

ступенів свободи носіїв заряду і локалізованих центрів демонструють 

реалізацію спін-залежних процесів не в об’ємі, а на гетерофазних поверхнях і в 

дефектних областях кристалів. Хоча проведені дослідження лежать в руслі 

досліджень, що проводяться передовими міжнародними групами, вони є 

абсолютно новими, оскільки реалізуються в нових умовах і на абсолютно нових 

об'єктах, збагачених ізотопами органічних та неорганічних напівпровідникових 

кристалів.  

Ключові слова: спін, намагніченість, магнітна анізотропія, феромагнетик, 

ізотоп, гетероструктура, електрони, дірки 

 

ABSTRACT 

Koplak O.V. Electron and nuclear spin dynamics in nano- and heterostructures of 

semiconductor. - Manuscript.  
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The thesis for Doctor`s Degree on physical and mathematics, specialty 01.04.07 - 

Solid state physics. (104 - Physics and astronomy) - Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Kyiv, 2017. 

The technologies approach to the atomic size of elementary devices, which 

makes it necessary to think about quantum-mechanical effects differentiating new 

types of devices from classical electronics. The trends of the last decade in the field 

of semiconductor nano- and heterostructures can be divided into three topics 

developed in the thesis: 

- quantum computation in silicon crystals enriched with a 
29

Si magnetic isotope. 

The problem of storing and processing information can be decided accordingly with 

the laws of quantum mechanics due to reduction of wave functions of particles.  

- semiconductor spintronics, which solves the problem of information 

transferring and processing by spins of particles instead of traditionally used charge 

transfer. The development of the industry of "magnetic diluted semiconductors" 

demonstrates interplay of magnetism and electrical conductivity and promises the 

development of new methods of information readout.  

- success of organic electronics, which can eventually prove to be even more 

promising direction. For this reason, the investigation of magnetic phenomena in two-

dimensional organic semiconductor materials seems to be timely.  

The thesis is aimed at creating experimental situations that are intrinsically close 

to the above mentioned three directions within new original conditions created in our 

work. The information only about the bulk effects in the "clean" structures, which, as 

is known, have no significant applied value. Therefore, most of the data given in the 

thesis and their analysis are focused on establishing the role of defects, heterophase 

boundaries and surfaces for each of the above-listed three trends in the development 

of semiconductor electronics. The objects of the study were divided into three large 

groups in accordance with the objectives of the study. The key parameters of 

quantum spin processing in conditions of surface states, distortions in crystal 

structure, and deliberated heteroboundaries in semiconductors were experimentally 
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preferred. In addition, experimental conditions have been created for controlling the 

electron spin dynamics of localized centers and charge carriers that realize quantum 

logical operations, as well as in searching for the relationship between electronic 

processes and nuclear spin dynamics in semiconductor heterostructures of natural and 

artificial origin (on heterophase boundaries, in quantum wells, in structural defects). 

The originality and novelty of the studies was provided by samples specially 

designed for thesis subject, as well as by complex of modern techniques applied to 

isotopically-enriched silicon crystals, the oxidation and plastic deformation of which 

has not been studied as possibility to use in quantum computing. Experimental study 

of paramagnetic centers of a different nature associated with the presence of oxygen 

in silicon crystals and deformation defects created during plastic deformation was 

carried out. The need for such studies is related to the fact that the working element 

of any device will be situated at the surface of the crystal, which is a complex system 

of oxidized states of silicon. In addition, deformation defects in silicon crystals are 

associated with oxygen complexes, interact with them, segregate oxygen in the 

regions surrounding the dislocation cores.  

In silicon crystals with natural isotope abundance have been found the intense 

oxidation of the Si surface initiated by the magnetic field. Separated and identified 

two independent relaxation processes subjected to the action of a magnetic field: the 

destruction of chemical bonds in unstable clusters of atoms and the reaction between 

ions of paramagnetic impurities on the silicon surface. The observed effects in a 

magnetic field are explained from the point of view of the theory of spin-dependent 

chemical reactions between oxygen complexes, which are intermediate products of 

the reaction. Effect of hyperfine interaction on silicon oxidation was discovered 

(magnetic isotope effect). 

Plastic deformation of silicon crystals enriched 
29

Si isotope by bending and 

uniaxial compression leads to a significant broadening of the 
28

Si and 
29

Si isotope 

distributions in near-surface layers of ~ 10 nm thickness. Simultaneously with 

redistribution of isotopes after plastic deformation, a maximum in the distribution of 

29
Si

16
O oxide shifts under plastic deformation. The reason for the redistribution of the 
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29
Si isotope into the crystal from the surface is its inclusion in the oxygen complexes 

29
Si

16
O, the displacement of which under the influence of dislocations in the sample 

bulk promotes enrichment with the 
28

Si isotope and depletion of the surface layer by 

the isotope 
29

Si. 

 The plastic deformation of isotope-enriched 
29

Si crystals (76%) by bending at a 

temperature of 950 ° C leads to the formation of paramagnetic defects ~ 10
15

 cm
-3

. 

Plastic deformation of crystals also leads to the appearance of multiple electron 

paramagnetic resonance (EPR) lines corresponding to forbidden transitions both in 

the subbands of the "light" and "heavy" holes, and between these subbands. In 

addition to lines corresponding to known transitions between hole levels, additional 

lines of an unknown nature appear. The EPR spectra of these defects are anisotropic 

and have a significant width (up to 1 kOe). These are clusters of triplet oxygen with 

spin S = 1, which appear in near-surface layers after plastic deformation and 

participate in spin-dependent reactions. 

The nuclear magnetic resonance (NMR) spectra in deformed crystals are Pake 

doublets, split by a spin-spin nuclear interaction. Estimates show that the broadening 

of the EPR lines cannot be explained by the hyperfine interaction of the electron and 

nuclear spins, while the width of the NMR spectra agrees well with the estimations 

for dipole-dipole nuclear relaxation.  

In Si:B single crystals enriched with the 
29

Si isotope, the magnetization recovery 

in the subsystem of nuclear spins saturated with radio-frequency pulses obeys a 

power law at T = 300 K, while at T = 500 K an admixture of the exponential 

component of the magnetization relaxation is observed. The power law of relaxation 

of nuclear spins corresponds to a direct interaction between the spins of the nuclei 

and the spins of deformation defects. The admixture of the process corresponding to 

exponential kinetics corresponds to the relaxation of nuclear spins limited by spin 

diffusion and provided by the interaction of nuclear spins with spins of uniformly 

distributed boron acceptors. 

The changes in the EPR spectra and the magnetic moment of 
29

Si:B crystals are 

observed with increasing degree of plastic deformation. It is established that the 
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temperature dependences of the D1 line of dislocation luminescence no 

monotonously depends on the temperature in the same range 20-32 K, as integrated 

intensity of the lines in the EPR spectrum. The similar behavior of the EPR and 

photoluminescence spectra is associated with the participation in the formation of 

spectra of the same groups of deformation induced paramagnetic centers. It is 

established the temperature dependence of the magnetic moment of the sample 

deviates from the Curie-Weiss law to a qualitatively different form, explained by the 

antiferromagnetic interaction between the centers. 

In thin GaSb-MnSb films, the interplay magnetic and electrical subsystem was 

revealed. Values of the magnetic moment of MnSb clusters in saturation are 

presented versus hole concentration (until large hole concentrations in the GaSb 

matrix ~ 2
.
10

20
 cm

-3
). It is shown that transparency of the cluster-matrix barrier for 

holes becomes significant, and the transfer of electrons through this barrier leads to a 

change in the stoichiometry of MnSb clusters and the average degree of ionization of 

manganese ions changes. Therefore, experiments in which the spectrum of magnetic 

fluctuations is revealed can be regarded as a controlled situation, which makes it 

possible to determine directly how this spectrum changes under variation of the 

concentration of charge carriers. In thin GaSb-MnSb films, a long-term dynamics of 

the magnetization reversal in the inverse magnetic field and the magnetic viscosity of 

the samples were observed. As the strength of the magnetic field increases, the 

reverse magnetization increases, the magnetization relaxation captures wider 

spectrum of magnetic fluctuations in MnSb clusters in GaMnSb thin films. The 

lognormal distribution of ferromagnetic MnSb clusters in size is determined from the 

field and temperature dependences of the magnetic viscosity S(T, H), in thin GaMnSb 

films. The average cluster diameter D = 55 nm is consistent with the data of magnetic 

force microscopy. The step-by-step scanning of the magnetic field expands the 

window of the experimentally detected magnetic fluctuations, ensuring the scanning 

of MnSb clusters and their sorting by the mean time (and frequency) of the 

expectation of magnetic fluctuations. 
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The dependence of the magnetic moment of saturation of MnSb clusters on the 

hole concentration p at p <10
20

 cm-3 is due to a change in the position of the upper 3d 

edge of the Mn subband due to the formation of the Schottky barrier at the GaSb and 

MnSb interface. At hole concentrations p > 10
20

 cm
-3

, the Schottky barrier becomes 

transparent to MnSb electrons and the magnetic saturation moment of MnSb depends 

on the hole concentration in the GaSb matrix. 

The magnetization mechanism of the GaAs: Mn layer in InGaAs / GaAs / GaAs: 

Mn heterostructures depends on the orientation of the GaAs: Mn layer relative to the 

crystallographic substrate plane. Standard ferromagnetism, described by the Bloch 

3/2 law, is observed for GaAs:Mn layers grown parallel to the plane (100) of the 

substrate. For the GaAs:Mn layers oriented at an angle of 3 ° to the (100) plane, the 

percolation model of ferromagnetism is valid. The circular polarization of the 

photoluminescence of the quantum well GaAs/InGaAs/GaAs is directly proportional 

to the number of injected spin-polarized holes from the ferromagnetic GaAs:Mn layer 

to the quantum well. Analysis of the temperature and field dependences of the 

magnetization of the GaAs:Mn layer obtained with the photoluminescence 

polarization of the GaAs/InGaAs/GaAs quantum well in a magnetic field made was 

done. It was possible to establish the effect of GaAs: Mn on polarization of the 

photoluminescence of a quantum well GaAs/InGaAs/GaAs by injection of spin-

polarized electrons. 

In organic semiconductors structural defects and nanoclusters, which are the 

centers of hole localization, were studied. It had explained paradoxical 

antiferromagnetic behavior that cannot occur in crystals with a lattice parameter much 

higher than the exchange interaction radius. Explanation is based on experimentally 

found antiferromagnetic clusters incorporated in the crystal lattice.  The clusters that 

we discovered explain the presence of local antiferromagnetic "drops" that ensure the 

presence of an exchange interaction between localized holes. In the single crystals 

(DOEO)4HgBr4 •TCE at T = 2 K two magnetic phases coexist: antiferromagnetic 

inclusions, which are the centers of localization of charge carriers (holes), and 

paramagnetic centers associated with isolated localized holes. The localization of 
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charge carriers leads to nonmonotonic dependences of the electrical resistivity and 

magnetic moment of the crystals due to the competition between the no interacting 

localized holes and charge carriers included in the antiferromagnetic inclusions. A 

change in the energy spectrum of the valence band near the Fermi level and the 

appearance of a fine structure in ultraviolet photoelectron spectra with a decrease in 

temperature was observed. This fact is due to the formation of antiferromagnetic 

inclusions. 

The thesis develops ideas about semiconductor nanoscale structures convenient 

for storing and processing information. Studied prototype of devices based on the 

spin degrees of freedom of charge carriers and localized centers demonstrate the 

realization of spin-dependent processes not in the bulk but on heterophase surfaces 

and in distorted areas of crystals. Although the conducted research is in the 

mainstream of ongoing studies of international advanced groups, they are completely 

new, since they are realized on completely new objects in the new conditions, 

isotope-enriched organic and inorganic semiconductor crystals. 

Key words: spin, magnetization, magnetic anisotropy, ferromagnet, isotope, 

heterostructure, electrons, holes 
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ВСТУП 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Вибуховий експонентний темп 

мініатюризації напівпровідникових приладів досяг позначки в 10 нм і передбачає 

закінчення інженерного розвитку напівпровідникової електроніки, заснованої на 

вдосконаленні перемикання електричних струмів. Не змінюючи фізичних 

принципів напівпровідникових пристроїв, їх розробники стикаються з двома 

фундаментальними перешкодами: 1) відсутність задовільного температурного 

режиму при високій щільності нанорозмірних елементів схеми, 2) наближення 

до атомарного розміру елементарних приладів змушує розглядати квантово-

механічні ефекти, які значно відрізняють нові типи приладів від класичної 

електроніки. Ці причини, а також відкриття низки принципових закономірностей 

і нових фізичних ефектів у напівпровідниках, заснованих на неорганічних 

матеріалах IV групи, А
3
В

5
 напівпровідниках, задають нові горизонти розвитку в 

цій галузі.  

Тенденції останнього десятиліття в області напівпровідникової електроніки 

можна розділити на кілька напрямів, які були розвинені в даній роботі: 

- квантовий комп'ютинг у кристалах кремнію, збагачених ізотопом 
29

Si. 

Завдання збереження та обробки інформації за законами квантової механіки в 

результаті редукції хвильових функцій частинок. Інтерес до дослідження спінових 

явищ в ізотопно-збагачених кристалах Si активувався в останні роки у зв'язку з тим, 

що ядерні спіни в кремнії (І = 1/2 для 
29

Si) мають вельми значні часи спінової 

релаксації (до декількох годин при кімнатній температурі). Ця умова є одним із 

головних критеріїв працездатності квантових комп'ютерів за списком 

D.P. DiVinzenco
1
. Запропоновані моделі повністю кремнієвого квантового 

комп'ютера засновані на збереженні інформації у підсистемі ядерних спінів. 

Проведення логічних операцій у цьому середовищі може бути здійснено за 

допомогою електронного парамагнітного резонансу або подвійного  

__________________________________________________ 

1DiVincenzo, D. P. 1998. Real and realistic quantum computers. Nature 393: 113–114. 
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електронно-ядерного резонансу при введених парамагнітних центрах, пов'язаних 

з ядрами Si надтонкою взаємодією. В якості такого центру розглядається 

донорна або акцепторна домішка. Оскільки домішка розташовується у кристалі 

хаотично, це ускладнює створення лінійних ланцюжків електронних спінів, які 

використовують як ключ для зчитування інформації з ядерної підсистеми. 

Значно більш проста і дешева технологія створення таких лінійних 

парамагнітних об'єктів може бути запропонована з урахуванням давно відомого 

факту існування спінів у ядрах дислокацій у кремнії. Дислокації в деформованих 

кристалах - це природні лінійні парамагнітні об'єкти з відстанями між сусідніми 

спінами ~ 10 параметрів кристалічної ґратки. Хоча парамагнітний резонанс в 

ізотопно-збагачених кристалах Si із дислокаціями почали досліджувати досить 

давно, про магнітні та оптичні властивості дислокацій та інших деформаційних 

дефектів у ньому та їхній участі в електронно-ядерній динаміці відомо небагато;  

- напівпровідникова спінтроніка, тобто задача про передачу та обробку 

інформації у ситуаціях, коли на перше місце виходить не заряд електронів або 

дірок, а їхній спін. При цьому перенесення заряду (а як наслідок і нагрівання) 

може бути зведено до ентропійної межі, яка описується законом Ландауера. 

Перехід «металевої» спінтроніки з розряду фундаментальної науки в інженерне 

русло додає ентузіазму в досягненні цієї ж мети для напівпровідникових 

приладів; 

- розвиток індустрії «розбавлених магнітних напівпровідників» (magnetic 

diluted semiconductors) надає базу для існування різноманітних перетинів 

магнетизму та електричної провідності, створення нових методів запису та 

зчитування інформації. Хоча цей напрям, на відміну від вище згаданих, не має на 

увазі використання спінових ступенів свободи і заснований на гальванічних 

старих принципах роботи електроніки, але і тут виникає безліч суто квантових 

ефектів: аномальний ефект Холла, незвичайні типи магнітоопору, пов'язаного із 

квантово-механічними причинами розсіяння носіїв заряду тощо. Тому 

напівпровідники А
3
В

5
, нанокомпозити й гетеро-структури на їхній основі є 

елементною базою мікроелектроніки вже зараз, і перші елементи пам'яті й 
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транзистори на основі розбавлених магнітних напівпровідників можуть стати 

основними елементами мікросхем обчислювальної електроніки найближчим часом; 

- відкриття незвичайних властивостей носіїв заряду у вуглецевих 

двомірних кристалах значно тіснить напівпровідникову електроніку, засновану 

на неорганічних матеріалах, і може в результаті виявитися навіть більш 

перспективним напрямком. З цієї причини актуальним видається дослідження 

двомірних напівпровідникових органічних матеріалів. Саме це, а також 

необхідність порівняння «органічної» і «неорганічної» електроніки, було 

мотивом для виконання частини роботи, спрямованої на дослідження магнітних 

явищ у нових типах органічних напівпровідників. 

Дисертацію спрямовано на створення експериментальних ситуацій, 

ідеологічно близьких переліченим вище напрямам, разом з тим таким, що 

відповідають іншим недослідженим до початку цієї роботи умовам. Більшість 

робіт у перерахованих областях практично ігнорують роль поверхні й дефектів 

структури. Дисертаційна робота присвячена вирішенню цієї актуальної 

проблеми шляхом фокусування на встановленні ролі дефектів, включень, 

гетерофазних границь і поверхні для кожного із перерахованих вище напрямів 

розвитку напівпровідникової електроніки, тобто в ситуаціях, які мало 

обговорювалися раніше в науковій літературі. Необхідність таких досліджень 

пов'язана з тим, що робочим елементом будь-якого пристрою в результаті 

виявиться поверхня кристалу. Отримані в роботі результати склали фізичну 

основу нового підходу для дослідження напівпровідникових нанорозмірних 

структур, який забезпечив формування уявлень про збереження й оброблення 

інформації на основі спінових ступенів свободи носіїв заряду й локалізованих 

центрів, вирішивши таким чином проблему здійснення управління електронною 

та ядерною спіновою динамікою в напівпровідникових наноструктурах. 

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація 

є складовою частиною наукових досліджень, які проводяться на кафедрі фізики 

металів фізичного факультету Київського національного університету імені 

Тараса Шевченка в рамках комплексної наукової програми «Нові речовини і 
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матеріали з підпрограмою «Матеріалознавство та технології неоднорідних та 

нано-систем». Зміст роботи був узгоджений з планами робіт за: підрозділом 8 

«Вплив умов формування наноструктур та кластерів на властивості неоднорідних 

керамічних систем» держбюджетної теми «Фундаментальні дослідження в галузі 

фізики конденсованого стану і елементарних частинок, астрономії і 

матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» 

(№ ДР 0111U004954); д/т «Формування структури та фазового складу керамічних 

композиційних матеріалів на основі карбіду бору в процесі реакційного синтезу» 

(№ ДР 0115U000263).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка та 

створення експериментальних умов управління електронною спіновою 

динамікою локалізованих центрів і носіїв заряду, а також пошук і встановлення 

взаємозв'язку електронних процесів із ядерною спіновою динамікою в 

напівпровідникових структурах природного і штучного походження на їх 

поверхні, гетерофазних межах, у квантових ямах і на дефектах структури.  

Відповідно до перерахованих вище напрямів досліджень, реалізація мети 

здійснювалася шляхом виконання наступних завдань, які можна розділити на три 

блоки. 

І. Встановлення закономірностей зміни статичних та динамічних 

високочастотних магнітних властивостей електронних і ядерних спінів у 

монокристалах і приповерхневих шарах кремнію із природним вмістом ізотопів 

та кристалах, збагачених магнітним ізотопом 
29

Si, залежно від умов 

термообробки, очищення поверхні, деформування кристалів:  

 встановити роль надтонкої взаємодії в кінетиці спін-залежних стадій реакції 

окиснення приповерхневих шарів кремнію за допомогою збагачення кристалів 

ізотопом 
29

Si; оцінити величину надтонкої і диполь-дипольної взаємодії в 

кристалах Si:P і Si:B у температурному інтервалі Т = 2-300 К при різному ступені 

деформації; 

 встановити кореляцію між електронною спіновою динамікою і температур-

ними залежностями дислокаційної люмінесценції у кристалах Si; встановити 
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тип взаємодії між парамагнітними центрами залежно від ступеня і режиму 

пластичної деформації; 

 встановити фактори, що впливають на розподіл ізотопів у приповерхневих 

шарах кристалів (термообробка, пластична деформація, іонне травлення 

поверхні), знайти умови для виявлення спін-залежних стадій процесу 

окиснення кремнію. 

ІІ. Встановити механізми намагнічення і визначити взаємозв'язок між 

магнітними властивостями наноструктур (шарів перехідних металів Mn, 

легованої квантової ями InGaAs, нанокластерів GaSb:Mn та ін.) та 

електричними властивостями гетероструктур розбавлених магнітних 

напівпровідників А
3
В

5
:Mn, у тонкоплівкових нанокомпозитах: 

 визначити основні параметри магнітного впорядкування плівок 

нанокомпозиту GaSb-MnSb при різних умовах (відпал, температура 

підкладки при напиленні тощо) та їхній зв'язок із концентрацією носіїв 

заряду та електричною провідністю. Дослідити магнітну в'язкість і магнітні 

флуктуації кластерів MnSb як функції магнітного поля і температури, а також 

низькочастотні динамічні властивості плівок GaSb-MnSb; 

 встановити кореляції між температурними залежностями намагніченості 

гетероструктур InGaAs/GaAs/GaAs:Mn і температурними залежностями 

циркулярної поляризації фотолюмінесценції квантової ями 

GaAs/InGaAs/GaAs із метою виявлення впливу феромагнітного 

упорядкування у шарі GaAs:Mn та впливу орієнтації поверхні підкладки на 

температурний хід намагніченості насичення і поляризації 

фотолюмінесценції гетероструктур. 

ІІІ. Встановити комплексний вплив параметрів спінової динаміки носіїв 

заряду в поверхневих шарах, на гетерофазних границях та у дефектах 

структури в органічних напівпровідниках на основі молекул BEDT-TTF та 

DOEO, що містять нановключення і/або збагачених ізотопами дейтерію та 

вуглецю 
13

С: 

 встановити умови і тип локалізації основних носіїв у кристалах 
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DOEO4HgBr4TCE шляхом порівняння температурних залежностей опору і 

магнітного моменту зразків; встановити положення рівня Фермі та розподіл 

енергій дірок поблизу краю зони провідності, ідентифікувати фази, відповідні за 

електрон-електронні кореляції; 

 встановити особливості та закономірності спінової динаміки носіїв заряду в 

кристалах на основі молекул BEDT із природним вмістом ізотопів Н і С та в 

кристалах, збагачених дейтерієм і магнітним ізотопом 
13

С у широкому 

діапазоні температур T = 2-350 К. 

Об'єкт дослідження - спін-залежні процеси, електронна і ядерна спінова 

динаміка, реакції між дефектами, поверхневі стани, електронні та магнітні 

відгуки в трьох групах напівпровідників, а саме: 

 непрямозонні монокристали і приповерхневі шари кремнію з природним 

вмістом ізотопів, а також кристали, збагачені ізотопом 
29

Si, за різних режимів 

термообробки, очищення поверхні, пластичного деформування кристалів; 

зразки мікрокристалічного кремнію з розвиненою поверхнею; 

 гетероструктури InGaAs/GaAs/GaAs:Mn, що містять квантову яму та 

нанокомпозитні плівки GaSb(59%) - MnSb(41%) на основі прямозонних 

напівпровідників GaAs, GaSb; 

 монокристали органічних напівпровідників на основі молекул BEDT-TTF та 

DOEO. Зразки як з природним вмістом ізотопів, так і збагачені ізотопами 

дейтерію та вуглецю 
13

С.  

Предмет дослідження - прямі відгуки електронної та ядерної спінової 

підсистеми нано- і гетероструктур напівпровідників (Si, GaSb-MnS, 

InGaAs/GaAs/ GaAs:Mn, DOEO4HgBr4TCE, α'-(BEDT-TTF)2IBr2) на збудження в 

постійному і мікрохвильовому магнітних полях в умовах електронного та 

ядерного магнітного резонансу; непрямі відгуки фізичних властивостей 

напівпровідників, що виникають внаслідок реакцій в електронній підсистемі 

(електропровідність, статичні магнітні властивості, реакції окиснення поверхні, 

фотолюмінесценція).  

Методи дослідження. Високочастотні динамічні магнітні властивості 
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електронної підсистеми напівпровідників були досліджені за допомогою 

електронного спінового резонансу у діапазоні температур T = 5-300 K. Ядерну 

спінову підсистему кристалів 
29

Si:Р та 
29

Si:В вивчали методом ядерного 

магнітного резонансу (ЯМР). Магнітометричні дослідження були проведені на 

надпровідному квантовому інтерференційному магнетометрі (СКВІД) в 

інтервалі температур Т = 2-300 K у діапазоні магнітного поля Н = 0-5 кЕ. З 

метою моніторингу структури, контролю ізотопного і домішкового складу 

напівпровідників були задіяні методи спектроскопії вторинної іонної емісії 

(ВІМС), рентгенівської фотоелектронної спектроскопії (РФЕС), атомно-силової 

(АСМ) та електронної мікроскопії. Відгуки електронної підсистеми були 

отримані за допомогою фотолюмінесцентних (ФЛ) методів контролю 

деформаційних дефектів, квантових ям. Електрична провідність визначалася 

зондовим методом у лінійної геометрії в магнітному полі, рухливість і 

концентрація носіїв заряду в геометрії Холла. Для керування реакціями 

окиснення кремнію використовували постійне магнітне поле Т = 0,1-0,6 Тл. 

Деформацію рідкісних монокристалів кремнію, збагачених ізотопом 
29

Si, 

проводили методом 3-точкового згину та крученням при температурі 950
°
C. 

Комплекс сучасних методик застосовано до ізотопно-збагачених кристалів 

кремнію, окиснення і пластична деформація яких не вивчалася з точки зору 

спін-залежних процесів. Багаторазове повторення експерименту, добра 

відтворюваність і узгодженість із теоретичними даними підтверджує 

достовірність результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації отримано низку 

нових, науково обґрунтованих результатів, які мають велике значення для 

встановлення механізмів електронної і ядерної спінової динаміки в 

напівпровідникових структурах, а саме. 

Відкрито магнітно-ізотопний ефект при окисненні кремнію, розроблені 

принципи управління реакцією окиснення за допомогою зовнішнього магнітного 

поля або внутрішнього магнітного поля 
29

Si. Відкрита можливість використання 

спін-залежних хімічних реакцій між кремнієм і киснем в якості індикатора станів 
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ядерного кубіта за допомогою аналізу фрагментів окиснення наноділянок 

поверхні Si. Запропоновано деформаційні методи інженерії ізотопного складу 

приповерхневих шарів кремнію, які ґрунтуються на виявленому в роботі ефекті 

перерозподілі ізотопів у приповерхневих шарах кристалів Fz- 
29

Si. Встановлена 

можливість використання парамагнітних центрів на дислокаціях як фіксованих 

ланцюжків із локалізованими хвильовими функціями в квантовому комп’ютинзі.  

Вперше розроблено технологію спінової фільтрації носіїв заряду за 

допомогою бар’єра Шотткі на межі поділу між напівпровідниковою матрицею 

GaSb і феромагнітними кластерами MnSb у тонких плівках GaSbMn. Показано, 

що при концентраціях дірок у матриці GaSb ~ 2,10
20

 см
-3

 проникність бар'єру 

кластер-матриця для них різко збільшується, а перенесення дірок через цю 

межу приводить до зміни стехіометрії кластерів, ступеня іонізації іонів 

марганцю і результуючої намагніченості кластерів. Отримано спектр магнітних 

флуктуацій як функції прикладеного магнітного поля, що дозволяє сортувати 

кластери, включені в процес магнітної релаксації, за розмірами. 

У гетероструктурах GaAs/InGaAs/GaAs:Mn виявлено вплив намагніченості 

феромагнітного шару GaAs:Mn на ступінь поляризації фотолюмінесценції 

просторово відокремленої квантової ями InGaAs. Показано, що протяжні 

хвильові функції дірок поширюються за межі квантової ями, а їхня спінова 

поляризація досягається завдяки проникненню хвильових функцій у 

феромагнітний шар GaAs:Mn. Спін-селективна рекомбінація дірок у квантовій 

ямі конкурує з безвипромінювальною рекомбінацією в шарі GaAs:Mn. 

В органічних напівпровідниках DOEO4HgBr4TCE встановлена роль 

дефектів структури і нанокластерів у формуванні магнітних властивостей. 

Подолано парадокс, який існував раніше і полягав у тому, що антиферомагнітна 

взаємодія не може виникнути в кристалах із параметрами ґратки, які значно 

перевищують радіус обмінної взаємодії. Виявлені кластери пояснюють 

наявність локальних антиферомагнітних «крапель», що забезпечує обмінну 

взаємодію між локалізованими дірками. Локалізація носіїв заряду призводить 

до немонотонних температурних залежностей питомого електричного опору і 
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магнітного моменту. У монокристалах α'-(BEDT-TTF)2IBr2 виявлений зсув 

температури фазового переходу, чутливого до ізотопного заміщення.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у формулюванні 

фізичних основ нового підходу прецизійного керування системою 

взаємодіючих спінів у нано- і гетероструктурах напівпровідників, а саме: 

 створення нових умов електронно-ядерної взаємодії і розвиток квантових 

обчислень у складній системі Si:B, що містить багаторівневі спінові стани і 

парамагнітні центри з різним ступенем локалізації, є перспективним і 

доцільним. При високотемпературній динаміці спінів у температурному 

діапазоні Т = 300-800 К у кристалах, збагачених ізотопом 
29

Si, середні 

значення енергії теплових флуктуацій порівняні з шириною домішкової 

підзони та енергіями зв'язку електронів, що дозволяє виявляти нові 

фундаментальні закономірності електронно-ядерних взаємодій. Такі 

кристали мають надзвичайно тривалий час кореляції ядерних спінів 
29

Si (до 

декількох годин при кімнатній температурі) і тривалий час спін-ґраткової 

релаксації парамагнітних центрів у кремнії (до 1 хв. при кімнатній 

температурі), що робить ці кристали перспективними для використання у 

квантовому комп'ютері, оскільки усуває проблему декогеренції станів. Ця 

перевага разом із сумісністю кремнієвих кристалів із класичною 

електронікою робить актуальними і практично вагомими дослідження 

ядерної спінової динаміки в кристалах 
29

Si; 

 на основі встановлених механізмів релаксації намагніченості кластерів MnSb у 

нанокомпозитах GaSb-MnSb під дією магнітного поля, близького 

коерцитивній силі, запропонований універсальний метод апроксимації 

відповідних часових залежностей намагніченості, що слугує прискореним 

методом тестування старіння магнітних сплавів і визначення їхньої термо-

часової стабільності. Запропоновано метод розмагнічування зразка в 

зворотному магнітному полі при заданій температурі, при якому швидкість 

розмагнічування на 3-5 порядків більша, ніж у нульовому магнітному полі.  

 запропоновано метод магнітокерованої поляризації фотолюмінесценції в 
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гетероструктурах InGaAs/GaAs/GaAs:Mn із магнітним шаром GaAs:Mn і 

квантовою ямою. Запропоновані шляхи поліпшення квантового виходу 

фотолюмінесценції, що важливо для практичного застосування 

гетероструктур як напівпровідникових елементів для спінових 

світловипромінювальних діодів.  

 отримані результати по ізотопному заміщенню в кристалах α'-(BEDT–TTF)2IBr2 

та встановленні ролі центрів локалізації дірок в органічних напівпровідниках 

(DOEO)4HgBr4TCE важливі для керованої кореляції їх магнітних та електричних 

властивостей.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані як платформа для 

розробки напівпровідникових спінтронічних приладів а також в навчальному 

процесі при вивченні спецкурсів з фізики наносистем.  

Особистий внесок здобувача. У дисертації узагальнено результати 

досліджень, які були виконані особисто автором, за його безпосередньої участі 

та/або під його керівництвом [1-45]. Вибір проблематики дослідження здійснено 

разом із науковим консультантом член-кореспондентом НАН України, д.ф.-

м.н., професором Макарою В.А. Авторці належить визначальна роль у 

постановці мети і завдань дослідження, а також їхня експериментальна 

реалізація. Досліджено магнітний ізотопний ефект спільно з акад. Бучаченко 

А.Л. та Моргуновим Р.Б. Авторкою дисертаційної роботи планувалися 

експерименти зі спін-залежного окиснення кремнію [5-9], підібрані умови 

введення парамагнітних центрів в кристали кремнію [10-19], проведений аналіз 

електронної та ядерної динаміки в пластично деформованому кремнії. 

Проведено систематизацію даних і встановлено універсальні закономірності 

щодо механізму впливу магнітного поля на властивості діамагнітних кристалів 

[20], вплив рухливості дислокацій на спін-залежні переходи [21, 22]. Розроблено 

методи очищення та контролю стану поверхні, приготування її стартового стану 

перед експериментами, розроблені методи її моніторингу в часі, що поєднують 

можливість вивчення впливу магнітного поля на спін-залежні процеси [1-20]. 

Дисертанткою запропоновані та реалізовані оригінальні методики визначення 
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ролі магнітних ізотопів за відгуком ВІМС [5-9]. Спільно з науковою групою 

професора Моргунова Р.Б. досліджено феромагнетизм і мікрохвильовий 

магнітоопір тонких гранульованих плівок GaMnSb [23-32]. Розроблені 

оригінальні методики вимірювань магнітної в'язкості й динамічних 

властивостей зразків GaMnSb [23-26]. Проаналізовано спін-залежні процеси в 

гетероструктурах на основі A
3
B

5
 напівпровідників, легованих іонами 

перехідних металів [27-31]. Визначено ключові параметри намагнічування зразків 

[23 - 31]. Розроблено метод контролю антиферомагнітних включень в органічному 

напівпровіднику (DOEO)4[HgBr4]·TCE, встановлено спектроскопічне тестування 

локалізації носіїв заряду [32-36]. Виконано систематизацію і аналіз отриманих 

експериментальних результатів, разом із співавторами обговорено отримані 

результати та сформульовано основні висновки досліджень, що складають основу 

публікацій [1-45]. Внесок також полягає також у написанні статей та їхній 

підготовці до публікації [4-36], підготуванні доповідей і виступів на конференціях 

[37-45].  

Апробація матеріалів дисертації. Результати, викладені в дисертації, 

доповідалися та обговорювалися на 17 міжнародних конференціях та 

симпозіумах: Spinus 2017 - Magnetic resonance and its applications (St. Petersburg, 

2017), The international workshop «20 years of x-ray refractive optics» (Kaliningrad, 

2016), IWST’16 - International Workshop on Spin Transfer (Nancy, 2016), 20 th 

International Conferenceon Magnetism ICM (Barcelona, Spain, 2015), International 

Magnetics Conference INTERMAG (Dresden, Germany, 2014). Міжнародних 

конференціях Moscow International Symposium on Magnetism (Moscow, 2011, 

2014, 2017), VIII Международная конференция «Фазовые превращения и 

прочность кристаллов», (Черноголовка, 2014), FisMat 2013, Italian National 

Conference on Condensed Matter Physics (Milan, 2013), Симпозиум "Современная 

химическая физика» (Туапсе, 2013), International Conference on Spin Physics, 

Spin Chemistry and spin Technology (Kazan, 2011), 23th International Conference 

on Relaxation Phenomena in Solids RPS-23 (Voronezh, 2015). The Fifth Japanese-

Russian Workshop on Open shell Compounds and Molecular Spin Devices (Awaji, 

http://nanomaterials2016.event.univ-lorraine.fr/
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Hyogo, Japan, 2011), Russian-French Joint Symposium on Organic Photochromes 

“Phenics in Russia” (Chernogolovka, 2011), VIII International conference “Silicon-

2011” (Moscow, 2011), IV International Conference on Magneto-Science (ICMS) 

(Shanghai, 2011), Всероссийская молодежная конференция «Успехи химической 

физики» (Черноголовка, 2011, 2016), International Symposium “Spin Waves 2011” 

(Saint Petersburg, Russia, 2011) та ін. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 3 монографії, 34 

статті у фахових рецензованих журналах, індексованих в Scopus і Web of 

Science, матеріали й тези міжнародних конференцій, найвагоміші (8) з яких 

наведено у авторефераті. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 8 розділів 

з висновками, загальних висновків і додатків. Дисертація містить 145 рисунків і 

3 таблиці. Повний обсяг дисертації складає 370 сторінку, основний текст 

викладений на 265 сторінках. Список використаних джерел містить 350 

найменувань і займає 37 сторінки. Додатки розміщені на 13 сторінках. 
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 РОЗДІЛ 1. 

Сучасні уявлення про спін-залежні процеси в 

напівпровідниках. Перспективи напівпровідникової електроніки 

1.1. Квантовий комп'ютинг на кремнієвих кубітах. Ізотопна інженерія 

напівпровідників 

 

Одним із напрямків сучасного розвитку напівпровідникової електроніки є 

розробка можливості використання спін-залежних реакції за участю спіна ядра 

Si
29 

в квантовому комп`ютинзі [46-57], спінів носіїв заряду в тонких плівках 

GaSbMn [58-65] та магнітних розбавлених напівпровідниках [66-73], в органічних 

напівпровідниках [74-82], у напівпровідниковій спінтроніці. У цьому розділі 

розглядаються сучасні уявлення про спін-залежні процеси в трьох групах 

напівпровідників і можливість їхнього використання в електроніці.  

Електронно-ядерні взаємодії в кремнії розглядаються з точки зору їхнього 

використання у квантовому комп’ютинзі, оскільки сучасні електронні логічні 

вентилі складаються з частинок розмірами рівними довжині хвилі Де Бройля, і 

подальше зниження їхнього розміру не обіцяє сильного ущільнення інформації, 

даючи при цьому величезні технічні ускладнення [3, 83, 84]. Прагнення 

записати один біт в один атом просуне класичні комп'ютери не більше ніж на 1-

2 порядки величини на шляху ущільнення інформації та швидкості її обробки. 

Старий підхід у чомусь вичерпавши себе, одночасно переходить у новий 

фізичний принцип, пов'язаний зі зменшенням розмірів приладів. У класичній 

електроніці, біт - кількість інформації, яка необхідна для розрізнення двох рівно 

ймовірних повідомлень (наприклад "орел" - "рішка", "намагнічено-

розмагнічено» тощо). У квантовій електроніці бітами є спіни. Спін 

елементарної частинки (наприклад, електрона) - це обертальний момент, 

властивий йому нарівні з масою ~ 10
-31

 кілограм і зарядом ~ 10
-19

 Кулон. При 

цьому електрони можуть мати тільки два напрямки обертання з однаковим і 

незмінним обертальним моментом, т.б. існує лише дві проекції спіна електрона. 

У будь-якому енергетичному стані можуть перебувати два електрони, але 
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тільки з різними спінами, утворюючи кубіт. Квантовий комп'ютер 

використовує явища квантової суперпозиції і квантової заплутаності для 

передання і обробки даних. Для їхньої реалізації доводиться змінити самі 

принципи збереження, запису й обробки інформації, математику, керуючу цим 

процесом. Наприклад, дві частинки зі спінами  - це найпростіший ансамбль з 

хвильовими спіновими функціями одного синглетного - S і трьох триплетних Т 

станів (тобто здатні зберігати чотири біти). Ізольовані одна від одної, ці 

частинки здатні зберігати лише по одному біту інформації. У квантовому 

підході, збільшення числа одиниць інформації з числом частинок зростає як ~ 

2
N
, що значно швидше, ніж у класичній пам'яті, де число збережених біт 

пропорційно числу осередків ~ N. Замість 0 і 1, квантові біти, можуть являти 

собою 0, 1, або обидва значення відразу в певній пропорції (або в суперпозиції). 

Використовуючи суперпозицію стає можливим обробляти експоненціально 

велику кількість логічних станів одночасно. У разі квантового підходу хвильові 

функції багатьох частинок утворюють єдину хвильову функцію ансамблю. При 

цьому «запам'ятовування» відбувається не по черзі, у вигляді окремих розрядів 

- частинок, що змінюють свій стан, а одночасно у всьому ансамблі. Збережена 

інформація «накриває» хвильові функції всіх частинок одночасно і є квантовим 

штрих-кодом [84, 85]. Фундаментальні основи й шлях до спінового квантового 

комп’ютинг на ядерних спінах були закладені в результатах класичних робіт 

А.Л. Бучаченко, який відкрив магнітний ізотопний ефект у хімічних реакціях 

[86-88]. В [89] складений практично атлас найрізноманітніших хімічних 

реакцій, керованих ядерними спінами в різних матеріалах. Головним 

претендентом на шляху створення ядерних спін-селективних кубітів виявився 

кремній, легко сумісний з уже існуючими кремнієвими пристроями стандартної 

Булевої логіки. Кремній має три ізотопи 
28

Si, 
29

Si і 
30

Si з природною 

поширеністю 92.2% - 
28

Si, 4.7% - 
29

Si і 3.1%- 
30

Si. Усупереч поширеній думці 

про те, що зміна фізичних і хімічних властивостей кремнію, викликана 

збагаченням ізотопами незначна, є низка експериментальних доказів, що 

спростовують цю точку зору [90-95]. Було показано, що різниця між ядерними 
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спінами I ізотопів кремнію (I = 1/2 для 
29

Si, але I = 0 для 
28

Si і 
30

Si) сильно 

змінює фізико-хімічні властивості наноструктур [96]. Вперше у світі були 

створені зразки, в яких тонкі шари (1-3 нм), збагачені різними ізотопами (
28

Si, 

29
Si і 

30
Si), чергувалися в акуратній надгратці, виконаній з нанометровою 

точністю [47] (рис. 1.1 а, б). 

 

Рис. 1.1. а - гетероструктура, що складається з шарів Si, які чергуються з 

магнітним і немагнітним ізотопами, б - схема ядерного спінового процесора на 

ізотопах кремнію. Номери кубітів і їхні робочі частоти ѵi вказані збоку [47]. 

 

Здійснення переорієнтації ядерних спінів в Si є елементарними 

перетвореннями інформації та дією над ядерним кубітом. Ідея застосування 

одиночного атома Si з магнітним ядром як біта і процесора була запропонована 

в [47]. Реалізація цієї концепції показана на рис. 1.1, б. У цьому пристрої 

орієнтація і фаза кожного спіна ядра 
29

Si в ланцюжку еквівалентна біту 

інформації. Ключем до зчитування є атом фосфору 
31

Р з електронним спіном, 

який поміщений на кінці ланцюжка і «зчитує» інформацію, записану в 

ланцюжку ядерних спінів Si. Одним з головних умов запису-зчитування 

інформації є надійний і сильний вплив ядерних спінів на стан електронних 

спінів в зчитувальному пристрої. Цей елемент (званий «ключем») в [46-49, 52, 

83, 97, 98] пропонувалося виконати у вигляді кінцевого атома 
31

Р, який має 

б 
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електронний і ядерний спін, які пов'язані ефективною надтонкою взаємодією. 

Реалізація такого квантово-механічного пристрою виявилася можливою 

завдяки виконанню наступних умов: 

• Ізотопно-чистому Si без парамагнітних домішок властивий гігантський час 

утримання квантової інформації. Чим більші часи збереження когерентності, тим 

більше операцій можна зробити за цей час, тим менший шум, і тим ближче 

результати обчислень до ідеального процесору. Весь час триває боротьба за 

збільшення часу Т1 і Т2. Час Т1 відповідає тривалості процесу мимовільної 

релаксації вектора збудженого стану І1〉 в початковий стан І0〉[3]. Дефазування 

є іншим процесом декогеренції, і на відміну від релаксації енергії, воно впливає 

тільки на стани суперпозиції і характеризується часом Т2. В високочистому 

моноізотопному Si при кімнатній температурі спіни ядер 
29

Si залишаються 

орієнтованими близько 25 секунд[48]. Цього часу цілком достатньо, щоб зробити 

мільярди логічних операцій. 

• Спінова когерентність електронного спіна фосфору 
31

Р допускає передання 

інформації про стан кубітів через надтонку взаємодію (НТВ) з ядрами 
29

Si [83]. 

Таким чином, електронний спін 
31

Р на кінці ланцюжка керує роботою всіх 

кубітів у ній.  

• Ланцюжки ядер 
29

Si вдалося створити і довести їхню узгоджену 

роботу[99]. 

• Ініціалізація приладу (орієнтування всіх спінів в одному напрямку) 

здійснювалася оптичною накачкою[100], а також динамічною ядерною 

поляризацією за допомогою електронного спіна фосфору 
31

P. Ядерний 

магнітний резонанс і електронний парамагнітний резонанс, а також їхні 

комбінації відкривають простий шлях для збереження і обробки квантової 

інформації, а також ініціалізації (приготування вихідного стану) квантової 

спінової системи[1, 47, 55, 100-104].  

• Iдея використання ядерних спінів 
31

P в моноізотопному Si запропонована 

Кейном в [53]. 
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Як метод зчитування з ансамблю ядерних спінів 
31

P були використані два 

методи: оптичний і електричний. Як електричний метод зчитування в [101] був 

використаний факт передання інформації від ланцюжка кремнієвих ядер до 

ядра фосфору 
31

P. Електродипольний магнітний резонанс у невеликому МП (~ 

200 Е) створював заплутані стани Белла між ядерною підсистемою і 

електронним спіном, тобто під дією мікрохвильового електричного поля 

виникали умови, необхідні для обробки інформації і встановлення одночасно і 

електронних і ядерних спінових станів [101, 105]. Але, для того, щоб система з 

кубітів функціонувала як квантовий комп'ютер, вона повинна задовольняти 

низку жорстких вимог. Такі умови були узагальнені Девідом DiVincenzo [106]: 

Машина повинна містити набір квантових бітів, (~10
3 

кубіт), має бути 

процедура ініціалізації (виведення кубітів у початковий стан «0000»), помилка 

повинна бути досить низькою (довгий час декогеренції), повинно бути можливо 

здійснювати прості логічні операції між парами біт, надійна процедура 

зчитування квантового стану [107, 108]. 

Таким чином, кремній вартий уваги кандидат для створення реального 

пристрою квантової пам’яті. Але звичайно це вимагає виконання цілої низки 

перерахованих вище високотехнологічних умов, що реалізуються тільки в 

рамках нанотехнологій і устаткування, придатного для маніпулювання 

одиночними атомами. У таких наноструктурах необхідно враховувати якість і 

стан поверхні, особливості спінових хімічних реакцій і їхню залежність від 

наявності магнітного ізотопу, оскільки це впливає не тільки на точність дизайну 

логічного CMOS-процесора (сomplementary metal-oxide-semiconductor), 

потрібного для створення кремнієвої мікросхеми пам’яті, а і є джерелом нових 

ізотопних ефектів. Розвиток ізотопної спінової інженерії Si і розвиток нових 

інструментів для спінтроніки відкриває новий шлях для керування їхньою 

електронно-ядерною спіновою динамікою. 
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1.1.1. Ізотопні ефекти в кремнії 

 

Ізотопи розрізняються кількістю нейтронів у ядрі й масою ядер при 

постійній кількості протонів. Під ізотопними ефектами в напівпровідниках, а 

саме в кремнії, розуміється зміна їхніх фізичних і хімічних властивостей, 

викликана заміщенням найбільш поширеного ізотопу з атомною масою 28 на 

інші стабільні ізотопи з атомними масами 29 і 30. У переважній більшості 

публікацій розглядаються ефекти пов'язані або зі зміною атомної маси, або зі 

зміною пружних констант кристалічної гратки [93, 94, 109-112]. Для таких 

ефектів інші фізичні властивості ізотопів (такі як спін ядра) виявляються не 

важливі. У цьому параграфі розглянуто саме такі ізотопні ефекти. Вони не мають 

прямого стосунку до експериментальних даних, отриманих у дисертації, до 

магнітного ізотопного ефекту (МІЕ), однак необхідність згадування і аналізу 

таких робіт буде видно з подальшого, оскільки МІЕ має принципово відмінні 

ознаки в експериментах. Головна ознака звичайного ізотопного ефекту - 

монотонна залежність властивостей і параметрів процесу від маси ізотопу. Якщо 

ця ознака порушується, висока ймовірність, що ми маємо справу з МІЕ, де 

важлива не маса ядра, а його спін.  

Класиком «звичайного» неізотопного ефекту в кремнії є E.E.Haller. 

Докладний огляд його досліджень (тієї частини, що присвячена германію) можна 

знайти в [112]. Перший ізотопно-збагачений кристал 
74

Ge був вирощений в США 

в Bell Laboratory для вивчення того, як ізотопний склад впливає на 

теплопровідність [113]. В основному заміна ізотопів в кристалі приводить до 

зміни фононного частотного спектра і чутливих до нього фізичних властивостей. 

Це відбувається тому, що частота фононів зменшується зі зростанням маси 

атомів як ~ m
-1/2

. Тому такі ефекти називають масовими [88], або ж класичними. 

Найбільш яскраві масові ефекти спостерігаються в тих твердих тілах, які містять 

легкі елементи, оскільки відносна зміна маси при заміні ізотопів у них найбільш 

сильна. Однак і в Si, ці ефекти можуть бути значними. Наприклад, раманівський 

зсув у спектрах сильно залежить від ізотопного складу кристалів (рис. 1.2, а), як і 
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ширини лінії раманівских спектрів Si, залежить від середньої маси ізотопу (рис. 

1.2, б).  

  

Рис. 1.2. а - залежність раманівского зсуву при 6 К в кристалах Si з різним 

ступенем збагачення ізотопами [94], б - залежність ширини лінії раманівских 

спектрів Si від середньої маси ізотопу в розрахунку на атом (●) [109] . 

 

Однак, часто справа виявляється не стільки у відносній зміні маси, скільки 

в створенні ізотопного безладу. Кількісно цей показник виражається формулою 

g =  ci ((Mi – Mav)/Mav
2
), де ci і Mi  - концентрація і маса i-го ізотопу [109]. Цей 

фактор змінює фонон-частотні спектри значно сильніше, ніж простий масовий 

ізотопний ефект. Факт регулювання впорядкованості в розподілі атомів у 

кристалі приводить до різкої перебудови фононних спектрів і відповідних 

фізичних властивостей. Наприклад, на рис. 1.2, б наведено уширення 

раманівских ліній, як функція середньої маси в розрахунку на атом у кристалі 

Si. Цей гігантський ізотопний ефект (що значно перевищує оцінки масового 

ізотопного ефекту) зобов'язаний своїм існуванням винятково 

невпорядкованості в розподілі ізотопів. 

Ще однією причиною зміни фононного спектру є відмінність розмірів ядер 

ізотопів [109]. Навіть невеликі відмінності ведуть до помітної зміни пружних 

б а 
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констант кристалічної гратки, що, у свою чергу відбивається на частотах 

фононів. На рис.1.3 приведена залежність уявної частини діелектричної 

сприйнятливості в монокристалах кремнію з природним вмістом ізотопів і в 

моноізотопному кристалі 
28

Si (100%), згідно [110]. 

 

 

Рис. 1.3. Спектр діелектричної сприйнятливості природних 
nat

Si і ізотопно 

чистих кристалів 
28

Si кремнію при 5 К [110]. 

 

 Робота [110] є прикладом ще одного типу ізотопного ефекту в ситуаціях, 

коли спостерігається локальний масовий ізотопний ефект - зміна властивостей 

дефектів структури, наприклад, оксиду кремнію SiO2 при заміні ізотопів. 

Структурно-чутливі властивості кристалів в цьому випадку змінюються не тому, 

що відбулися зміни в об'ємі зразка (вони як правило, малі), а тому, що 

модифікуються ключові локальні ділянки, що належать дефектам. 

На основі аналізу літературних даних можна зробити висновок, що основні 

фізичні властивості, схильні до впливу масового ізотопного ефекту (шляхом 

зміни маси осциляторів, констант пружності й хаотизації системи ядер) такі: 
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1) Теплопровідність кристалів Si, яка значно змінюється при низьких 

температурах у результаті заміни ізотопів [111]. Чистий масовий ізотопний ефект в 

умовах, коли роль безладу в розподілі ізотопів несуттєва, полягає в порівнянні 

температурних залежностей теплопровідності в кристалах Si з різним вмістом 

ізотопів (рис.1.4.) 

 

Рис. 1.4. Температурні залежності теплопровідності в кристалах кремнію з 

різним вмістом ізотопів вздовж напрямку [111]. 

 

2) Оптичні властивості (раманівський зсув і діелектрична проникність) [94, 

110]. 

3) Реакційна здатність поверхні кремнію дуже чутлива як до заміни 

ізотопів Si, так і до заміни ізотопів водню або кисню, які беруть участь у 

поверхневих хімічних реакціях [93]. 

 Отже, масовий ізотопний ефект у результаті заміни ізотопів проявляється 

шляхом зміни маси осциляторів, констант пружності й хаотизації системи ядер 

у змінах теплопровідності кристалів кремнію [111], оптичних властивостей 

(раманівський зсув і діелектрична проникність) [93], реакційної здатності 

поверхні кремнію [110]. Класичні роботи E.Haller, K.Itoh, J.Lindstrom [91, 95, 

112, 114, 115] внесли великий вклад у вивчення хімії та фізики ізотопно 
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збагачених напівпровідників, зокрема кремнію. Але вони всі без винятку були 

сфокусовані строго на ефект ізотопної зміни маси, яка проявлялась в ІЧ 

спектрах й інших характеристиках цих збагачених матеріалів. Незважаючи на 

різноманітність згаданих ізотопних ефектів вони мають загальну характерну 

особливість: величина відносних змін фізичних властивостей, викликаних 

заміною ізотопу є монотонною функцією маси ядра. У ряді ізотопів 
28

Si, 
29

Si, 

30
Si всі фізичні характеристики будуть змінюватися пропорційно масі 

основного ізотопу. Це кардинально відрізняє масові ізотопні ефекти від 

магнітних ізотопних ефектів пов'язаних із наявністю спіна ядра, які 

обговорюються далі.  

 

1.1.2. Магнітні ізотопні ефекти 

 

Магнітні ізотопні ефекти (МІЕ) відрізняються від масових ізотопних явищ 

фізичним механізмом впливу ізотопів на властивості й процеси в твердих тілах. 

МІЕ був відкритий в спіновій хімії [86, 88, 116] і полягає в тому, що магнітне 

поле, створюване ядрами зі спіном (магнітними ізотопами), здатне впливати на 

електронно-спінові процеси, які спочатку були представлені рідкофазними 

хімічними реакціями. Але вже на цьому етапі став зрозумілим потенціал і 

перспектива використання цього явища в стратегічно важливих областях поділу 

ізотопів і отримання чистих ізотопів. Не випадково огляди в цій області були 

написані А.Л. Бучаченко спільно з класиком атомного проекту Я.Б. Зельдовичем і 

класиком НВЧ спінової хімії Е.Л. Франкевічем [87]. В МІЕ швидкість фізичних і 

хімічних процесів залежить від ядерного спіна і ядерного магнітного моменту 

реагентів, він проявляється в спін-селективних реакціях за участю парамагнітних 

частинок (атомів, парамагнітних молекул) і є надійним індикатором механізму 

спін-селективних, т.б. магніточутливих, процесів. Його спостереження широко 

використовується для розпізнавання механізмів реакцій в хімії, біохімії, а також у 

фізиці твердого тіла для детектування магніто-чутливих стадій [87, 88, 117]. 
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Дослідження ролі магнітних ізотопів у хімічних реакціях в кристалах Si є 

безумовно слабо дослідженою областю. Звичайно, класичні роботи E.Haller, 

K.Itoh, J.Lindstrom [91,112, 114, 115]
 
внесли великий вклад у вивчення хімії та 

фізики ізотопно збагачених напівпровідників. Але вони всі без винятку були 

сфокусовані виключно на ефект ізотопної зміни маси, яка проявлялася в ІЧ 

спектрах та інших характеристиках цих збагачених матеріалів. Питання чи 

впливає спін (а не маса) ядра на будь-які хімічні реакції елементарних 

напівпровідників є відкритим. 

МІЕ - залежність швидкості фізичних і хімічних процесів від ядерного спіна і 

ядерного магнітного моменту реагентів, з'являється в спін-селективних реакціях за 

участю парамагнітних частинок (атомів, іонів, парамагнітних молекул) і є 

надійним індикатором механізму спін-селективних, тобто магніточутливих, 

процесів, для детектування магніточутливих стадій [88]. Як уже зазначалося, 

серед трьох ізотопів кремнію тільки один, 
29

Si, має ядерний спін 1/2 і ядерний 

магнітний момент 0.555 ядерного магнетона (природний вміст 4.7%). Вперше МІЕ 

на ядрах кремнію був виявлений при фотолізі кремніймісткого кетона [88]. Було 

передбачено вплив магнітних ядер 
29

Si та інших магнітних ізотопів на рухливість 

дислокацій і пластичність діамагнітних кристалів [117, 118]. Головним об'єктом 

впливу МП ядра є короткоживучі пари частинок з електронними спінами. Ними 

можуть бути два радикали, що беруть участь у хімічній реакції, два парамагнітних 

дефекти в кристалічній гратці, електрон і дірка в напівпровіднику й інші пари. Ці 

частинки повинні мати, як мінімум, два альтернативні сценарії еволюції. У хімії - 

це два шляхи реакції.  

Радикальна пара - пара радикалів, кожен з яких несе власний електронний 

спін. В об’єднаній системи вони можуть відніматися, даючи спіновий стан з 

повним спіном S = 0 і спіновою мультиплетністю, що дорівнює одиниці, цей 

стан називається синглетним (S). При додаванні спінів утворюється стан з 

повним спіном S = h[s(s+1)]*1/2 = 2*1/2h і спіновою мультиплетністю рівною 

трьом. Це триплетний стан (T) з проекціями mSz де m = + 1, 0, -1, що 
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відповідають Т0, Т
+
, Т

-
[88]. Хімічно тотожні синглетні (S) і триплетні (T) 

радикальні пари абсолютно відрізняються реакційною здатністю. Наприклад, 

пара радикалів може утворити стабільну молекулу. Тому кінцевий продукт такої 

реакції буде залежати від дуже короткої проміжної стадії, протягом якої 

вирішується, яким шляхом піде реакція. У радикальних парах із різним 

ізотопним складом ефективності S - T переходів, індукованих НТВ з магнітними 

ядрами розрізняються (рис. 1.5). Однією з умов утворення стабільного продукту 

хімічної реакції є виконання принципу Паулі, який не дозволяє двом частинкам з 

однаковими проекціями спінів займати один і той же рівень енергії. 

Іншим важливим фізичним принципом, є закон збереження моменту 

імпульсу, який забороняє під час хімічної реакції змінювати проекції 

електронних спінів частинок, оскільки це призведе до зміни сумарного спіна 

такої пари. В слабких магнітних полях, при взаємодії трьох частинок зі спінами, 

можливі взаємні перевороти електронного і ядерного спінів (фліп-флоп 

перехід) (рис. 1.5) [119]. Тому можливі переходи між синглетним станом і всіма 

трьома триплетними підрівнями. 

 

Рис. 1.5. Синглет-триплетні переходи в парі радикалів [119]. 

Спін-гамільтоніан такої системи (радикальної пари) містить зеєманівську 

енергію електронів радикала А і В відповідно (gAβB0SA i gBβB0SB) і НТВ (ASBI), а 

також в загальному вигляді обмінну взаємодію (-J(1/2+2SASB)) [119]: 
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𝐻 = 𝑔𝐴𝛽𝐵0𝑆𝐴𝑧 + 𝑔𝐵𝛽𝐵0𝑆𝐵𝑧 + 𝐴𝑆𝐵𝐼 − 𝐽 (
1

2
+ 2𝑆𝐴𝑆𝐵)   (1.1), 

 

де А - константа НТВ, S i I - оператори спіна електрона і ядра, J - обмінний 

інтеграл. В нульовому полі цей гамільтоніан комутує з оператором повного 

спіна радикальної пари:  

 

𝛴2 = (𝑆𝐴 + 𝑆𝐵 + 𝐼)
2      (1.2). 

 

Тобто спінова динаміка повинна відбуватися зі збереженням сумарного 

спіна електронів та ядра. Сумарний спін двох електронів по правилу додавання 

моментів рівний 0 або 1 (рис. 1.6).  

 

 

Рис. 1.6. Схема додавання спінових моментів в радикальній парі з одним 

магнітним ядром зі спіном І=1/2 [119]. 

При додаванні спіна ядра І = 1/2, додаються додаткові канали спінової 

конверсії як в нульовому, так і в слабкому магнітному полі. Резонансна частота 

кожного з двох електронних спінів запишеться у вигляді:    

𝜔𝐴 =
𝑔𝐴𝛽𝐵0
ћ

+∑𝑎𝑘𝑚𝑘

𝑘

 

𝜔𝐵 =
𝑔𝐵𝛽𝐵0

ћ
+ ∑ 𝑏𝑘𝑚𝑘𝑘      (1.3)  

де а і b константи НТВ, m - проекція ядерного спіна  (складання йде по 

всім магнітним ядрам радикалів А і В, відповідно), ωА і ωВ - резонансні частоти 
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електронного спіна радикала А і радикала В. У такому випадку ймовірність для 

радикальної пари перейти з синглетного в триплетні стани дорівнюватиме:      

 

𝑝(𝑆 → 𝑇) ∝
(𝜔𝐴−𝜔𝐵)

2

𝜔1
2       (1.4)  

 

У результаті виконання цих принципів здатні протікати тільки ті хімічні 

реакції, прекурсори яких народжуються в синглетному стані (їхні спіни 

протилежно спрямовані). З триплетного стану реакція протікати не може в силу 

заборони Паулі. На рис. 1.7 показані взаємодії, які здатні частково або повністю 

знімати цю заборону.  Якщо існує два радикали RR в Т-стані (рис 1.7), то для 

того щоб утворити новий продукт реакції необхідна Т-S конверсія.  

 

Рис. 1.7. Типи взаємодій, що знімають спінову заборону, і відкривають шляхи 

реакцій для пар, народжених у вихідному триплетному стані[88]. 

 Мікрохвильове випромінювання здатне передавати енергію, і тому воно може 

змінити орієнтацію спіна в магнітному полі резонансно. Зеєманівська взаємодія 

полягає в зміні швидкості прецесії спінів у парі реагентів і результуючому 

переходу між триплетними (T) і синглетними (S) станами. 
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Нарешті, НТВ зводиться до того, що перевертання одного зі спінів 

електронної пари здійснюється за рахунок передання кутового моменту ядра, 

тобто відбувається spin-flop переворот відразу двох спінів (електронного та 

ядерного). У результаті повний спін у тріаді, що складається з двох 

електронних і одного ядерного спіна, зберігається (рис. 1.5). Тому наявність 

спіна у ядра, як і інші згадані вище взаємодії, знімають спінову заборону Паулі 

(іноді частково) і в багато разів прискорюють ті реакції, які в принципі не 

могли б протікати за відсутності ядерного спіна. Ймовірність реакції Р, є 

функцією всіх параметрів, що характеризують магнітні взаємодії (рис. 1.7).  

Перші спостереження ефекту зовнішнього магнітного поля на радикальні 

реакції і його фізична інтерпретація були отримані в 1972 році [88]. Виявилося, 

що ефект збільшення продуктів виходу реакції обумовлений динамікою спінів 

неспарених електронів радикалів у зовнішньому магнітному полі і в 

локальному магнітному полі, яке створювалося магнітними ядрами [88]. 

Обговорення подібних спін-залежних реакцій у монокристалах кремнію вже 

виникало після виявлення так званого магнітопластичного ефекту в цих 

кристалах [118, 120-124]. Однак згадані роботи належали до об'ємних 

властивостей кристалів з природною поширеністю ізотопів, в яких частка 

магнітного ізотопу з атомною масою 29 була менше 5% і не могла істотно 

впливати на результати. Тому спін-залежні реакції в ізотопно-збагачених 

монокристалах кремнію хоча й існують, дані про їх протіканні на поверхні Si 

рідкісні. Експериментальних робіт з дослідження ролі магнітного ізотопу і 

зовнішнього магнітного поля, наскільки нам відомо, до початку цієї роботи не 

було. У наступному розділі наведено сучасну точку зору на участь спін-

залежних реакцій в окисленні поверхні Si.  
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1.2. Фундаментальні прояви одноелектронних і парних спінових 

процесів і їхня реалізація в об’ємі та на поверхні напівпровідників 

1.2.1. Магнітні властивості дефектів у кремнії 

 

Про реакції кисню в кремнії існує безліч наукової літератури, наприклад, 

[125-131]. Однак вся вона присвячена розгляду макроскопічних результатів 

реакцій і атомарним дифузійно-контрольованим процесам. Практично відсутня 

інформація про хімічні, спінові електронно-ядерні процеси, контролюючі реакції 

кисню в кристалах Si. Тому можна стверджувати, що наразі, не зважаючи на 

широке технологічне застосування кремнію, важко відповісти на питання, які 

електронні спін-залежні стадії проходить реакція окиснення і якими зовнішніми 

впливами можна нею керувати. Головною перешкодою до вивчення елементарних 

спін-залежних стадій в Si є те, що початкові продукти реакцій (димери, 

немістковий кисень тощо) є дефектами, що складаються з декількох атомів. Вони 

не можуть бути виявлені звичайними методами рентгенівської дифракції. Разом з 

тим, саме ці початкові дефекти й початкові стадії їхнього утворення визначають 

кінетику й фізичні процеси агрегації домішки, її взаємодії з іншими дефектами 

(дислокаціями) тощо. Ще важче отримати прямий відгук електронної або ядерної 

підсистем цих дефектів, оскільки багато які з них є короткоживучими, тобто 

мають неспарений спін протягом коротких проміжних стадій реакцій. Хоча із 

загальних міркувань ясно, що утворення молекулярного кисню, атомарного кисню 

і його іонів, а також хімічних сполук з кремнієвими атомами залежить від 

електронних спінів і мультиплетності пар частинок, залишається відкритим 

питання, які це пари, як вони утворюються, що передує їхньому народженню, і як 

розвивається реакція далі. Незважаючи на зрозумілу концепцію спін-залежних 

реакцій у напівпровідниках, конкретні механізми й частки, що беруть участь у 

магнітостимульованих реакціях не є строго визначеними. Незрозумілим 

залишається навіть геометричне розташування центрів таких реакцій. Відомо, що 

нерівноважні парамагнітні центри, такі як іони домішки і обірвані Si-O зв'язки 

інтерфейсу та області аморфного кремнію на поверхні зазвичай залучені в 
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поверхневі хімічні реакції [1, 132]. Систематичне вивчення таких реакцій було 

розпочато в роботах H. Alexander [133], I. Solomon [134] і D. Lepin [135]. Основна 

проблема згаданих досліджень полягає як за умови відсутності інформації про 

домішкові атоми на поверхні, так і надійного контролю процедури приготування 

поверхні та її вихідного стану. Процеси окислення Si і Ge в основному добре 

відомі при високих температурах, наприклад, [136-139]. Переважна більшість 

дослідників вважає, що «вузьким горлом» реакції окислення є переходи з 

триплетного в синглетний стан у парах, утворених атомарним киснем і 

обірваними зв'язками кремнію [1, 140-142]. Мається на увазі, явище, при якому 

продуктивність системи обмежена одним або декількома компонентами. У 

випадку окиснення, T-S переходи заборонені за відсутності магнітного поля, яке 

знімає цю заборону і значно прискорює окислення. Однак до теперішнього часу 

ця точка зору не підтверджена і не спростована експериментально. Очевидно, що 

з пониженням температури процеси спінової релаксації та високоенергетичні 

механізми окислення будуть слабшати, і при низьких температурах (близьких до 

кімнатної) можна очікувати, що найкращі умови створюються саме для спін-

залежних процесів окислення. При цьому низькотемпературне окиснення 

досліджено дуже слабо, оскільки рухливість кисню в кристалічній гратці 

напівпровідника низька і проведення експериментів у постійному МП триває 

декілька діб [143]. Тому в дисертації надається особлива увага саме такому 

низькотемпературному режиму окислення і можливості впливу магнітного поля 

на нього. Наявність магнітного ізотопу в кремнії і класичні роботи Бучаченко А.Л. 

з співавторами вказують на доцільність дослідження існування МІЕ в хімічних 

реакціях за участю кисню і Si. Однією з перших експериментальних робіт, які 

свідчать про те, що окислення Si є спін-залежним процесом, керованим за 

допомогою магнітних полів ядер ізотопів, є стаття [144]. І як буде показано, 

робота в цьому напрямку дозволить розвинути принципово новий підхід в ізотопії 

напівпровідників. 
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1.2.2. Спін-залежне окислення поверхні кремнію. 

 

Спін-залежними реакціями окислення можна вважати переходи з 

триплетного в синглетний стан у парах, утворених атомарним киснем і 

обірваними зв'язками кремнію [1, 88, 140]. Молекула кисню має два неспарених 

електрони, і електронний спін S = h [S (S+1)]*1/2, де спінове квантове число S = 

1/2 + 1/2 = 1. Спінова мультіплетність рівна трьом (2S+1=3) і повний спін 

орієнтується трьома способами з проекціями hm, де m = + 1, 0, -1. Спіновий стан 

таких молекул триплетний. Розглянемо можливу участь триплетного кисню в 

спін-залежних реакціях з Si. З часу перших класичних статей Deal-Grove і 

запропонованої ними моделі зростання оксидної плівки[125], були розвинені 

нові підходи та розглянуто нові чинники формування оксидного шару: 

потенційні бар'єри реакції, її проміжні стадії і залежність швидкості реакції від 

орієнтації спінів прекурсорів. Модель Deal-Grove була заснована на врахуванні 

потоків кисню на ітерфейсі Si/SiO2 [125]. Дуже швидко виявилися відхилення 

від цієї моделі на початкових стадіях окислення, коли оксидна плівка ще тонка 

(рис. 1.8). Але саме ця стадія найбільш важлива, оскільки вона задає і весь 

наступний ріст оксидної плівки. 

 

Рис. 1.8. Відхилення залежності швидкості окислення товщини плівки 

(точки) від теоретичної залежності в моделі Deal-Grove [125]. 
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Зазначені відхилення моделі від експериментальних даних, що мають 

принципове значення для розуміння кінетики і механізмів спін-залежного 

зростання оксидної плівки були детально досліджені в серії робіт [128, 140-142]. 

В яких було проведено моделювання проміжних стадій реакції спін-залежного 

окислення в приповерхневих шарах Si. Однією з найважливіших 

термодинамічних умов впливу НТВ і зовнішнього МП на перебіг хімічних 

реакцій є наявність її альтернативних шляхів, тобто кінцевий продукт реакції 

повинен залежати від взаємної орієнтації спінів у проміжних парах 

частинок[140]. З рис. 1.9 випливає, що ця умова при окисленні Si виконується. 

На короткому проміжному етапі, коли парамагнітний кисень зустрічається з 

обірваним Si-зв'язком (теж парамагнітним), результат реакції залежить від 

взаємної орієнтації спінів у цій парі. Стійкі продукти реакції виходять лише з 

пар, в яких спіни однаково направлені. В [128] були розраховані найбільш 

стабільні конфігурації, які можуть виходити при зануренні кисню у зв'язок Si-Si. 

Вирішальну роль відіграють спінові стани Si і О. Від них залежать самі 

конфігурації, що утворюються. Роль енергетичних внесків процесів пружної 

релаксації кристалічної решітки і енергії електронних процесів у реакції 

окислення розглянуто в [128]. Кількісний аналіз дозволив розділити ці 

енергетичні внески в реакції окислення (рис. 1.10). Як зазначається в[141, 142], 

значним для кінетики утворення оксидного шару і розподілу ізотопів у 

приповерхневих шарах Si є механізм проникнення кисню через оксид SiO2. Рис. 

1.10  пов’язує енергію включення окисних фракцій найбільш стійкої конфігурації з 

енергією початкової недефектної аморфної структури, ізольованої молекули кисню 

або молекули в триплетному стані. Розрахунки обґрунтовують окиснення Si при 

малих товщинах окисної плівки і пояснюють аномалії, такі як зростання оксиду на 

терасах, коливання шорсткості, розподіл включення ізотопів кисню, ефекти 

збудження та відхилення від кінетики Діла-Гроува. Це вказує на існування 

декількох можливих альтернативних шляхів росту оксиду. Ще більш детальний 

розбір ролі спінів в окисленні Si був здійснений у роботі [142]. На рис.1.11. наведені 

розрахункові шляхи реакції з S і T- станів пари. 
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Рис. 1.9. Зверху: нейтральна О2 молекула в Т- спіновому стані (S=1), (A), 

дифундує через оксид і (B), вбудовується у зв’язок Si-Si. Вбудовування 

призводить до утворення трьохкоординованого атома  Si(III). Спінова конверсія в 

синглетний стан (S=0) дає (C) симетричний пероксильний зв’язок. Його 

дисоціація дає (D) дві сусідні Si-O-Si одиниці. Світлі (чорні) кульки відповідають 

Si(O). Сірим кольором позначена молекула O2. Внизу: Енергетичні профілі при 

включенні (зліва) і процеси дисоціації (справа) в реакції окислення. (A-B, 

пунктирна лінія) - триплетний стан, (A - C, суцільна лінія) - синглетний стан, (C - 

D) - дисоціація O2 [140]. 
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Рис. 1.10. Середні енергії різних окислених фракцій. Колами показані енергії 

після електронного захоплення, шестикутник - енергії пружної релаксації 

шару SiO2. На врізці показані основні стадії окислення [128]. 

 

      Рис.1.11 демонструє енергетичні шляхи хімічної реакції окислення кремнію 

як функції відстані D між центрами мас молекули О2 і зв'язку Si-Si, а також у 

функції параметра d - довжина зв'язку O-O (рівна 1.24 Å в незбудженій 

молекулі). Зображені розрахункові шляхи реакції для пари Si-O в триплетному 

і синглетному станах. У міру наближення молекули O2 до зв'язку Si-Si в 

триплетному стані вона дисоціює (геометрія В йде через D), і один із атомів 

нарешті вбудовується в цей зв'язок, формуючи досконалий Si-О-Si зв'язок. 

Інший атом займає міжвузля (кінцева рівноважна геометрія D). Уся ця реакція 

екзотермічна з виділенням тепла 2.85 еВ. Є енергетичний бар'єр, що розділяє 

стани А і D [142]. 
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Рис. 1.11. Триплетні (сіра лінія) і синглетні (чорна лінія) шляхи 

реакцій і відповідні їм енергії при наближенні молекули О2 до зв'язку 

Si-Si. Побудовано як функція відстані D між центрами мас молекули 

О2 і зв'язку Si-Si, а також у функції параметра d - довжини зв'язку O-O, 

рівної 1.24 Å в незбудженій молекулі [142]. 
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Рис.1.11 демонструє енергетичні шляхи хімічної реакції окислення 

кремнію як функції відстані D між центрами мас молекули О2 і зв'язку Si-Si, а 

також у функції параметра d - довжина зв'язку O-O (рівна 1.24 Å в незбудженій 

молекулі). Зображені розрахункові шляхи реакції для пари Si-O в триплетному і 

синглетному станах. У міру наближення молекули O2 до зв'язку Si-Si в 

триплетному стані вона дисоціює (геометрія В йде через D), і один із атомів 

нарешті вбудовується в цей зв'язок, формуючи досконалий Si-О-Si зв'язок. 

Інший атом займає міжвузля (кінцева рівноважна геометрія D). Уся ця реакція 

екзотермічна з виділенням тепла 2.85 еВ. Є енергетичний бар'єр, що розділяє 

стани А і D. Інакше поводяться молекули О2, що наближаються до зв'язку Si-Si 

в S-стані. Такі молекули розміщуються в об’ємі кристала як ціле, а не 

дисоціюють, утворюючи при цьому дефекти. Цей шлях реакції теж 

екзотермічний з виділенням 4.65 еВ і бар'єром 0.2 еВ. Таким чином, для 

прискорення окислення поверхні Si необхідний вплив, який би змінював 

мультиплетність молекули кисню на короткій проміжної стадії її наближення 

до зв'язку Si-Si. За відсутності магнітних взаємодій такий перехід строго 

заборонений по спіну. У результаті, кінетика реакції визначається очікуванням 

термофлуктуаційного переходу і S-T конверсії молекули. Можна очікувати, що 

цей процес буде значно прискорений у зовнішньому МП, яке змішує S стан з T 

станом з нульовою проекцією спіна, або під дією НТВ з боку магнітних ядер, 

що і буде показано експериментально в дисертації. 

Таким чином, спін-залежний процес окислення Si розглядається як 

багатоступенева складна хімічна реакція, яка веде до безлічі продуктів реакції і 

різних оксидних фракцій. Результат окислення залежить від спінового стану, як 

самих молекул кисню, так і Si - зв'язків, що розриваються при зануренні атома 

кисню. Усі перераховані вище особливості типові для ситуацій у спіновій хімії і 

задовольняють умовам, необхідним для того, щоб зовнішнє МП або НТВ 

впливали на хід реакції, змінюючи мультиплетність пар на проміжних стадіях 

окислення. 
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1.2.3. Вплив зовнішнього магнітного поля на електронні процеси в 

напівпровідниках 

 

У цьому параграфі узагальнені результати досліджень кінетики 

магнітостимульованих ефектів не тільки в напівпровідниках, але і для 

порівняння в інших діамагнітних твердих тілах [20]. Такий аналіз був 

необхідний для встановлення закономірностей ефектів впливу МП в Si[20]. 

Групи В.І.Альшица (ІК РАН) [120], Ю.І. Головіна (ТДУ) [121], В.А. Макари 

(КНУ ім. Т. Шевченка) [143], Р.Б. Моргунова (ІПХФ РАН) [118] дотримуються 

єдиної точки зору про те, що магнітне поле в них впливає на спін-залежні 

реакції між парамагнітним дефектами. Можливі механізми впливу МП на спін-

залежні реакції були обговорені в [21, 118, 145] на прикладі пар домішкових 

іонів у діамагнітних кристалічних гратках іонних кристалів. Тому магнітну 

експозицію можна розглядати ще і як екстравагантний вид інженерії 

напівпровідникових приладів. Так, наприклад, в [146, 147] запропоновано 

використовувати МП для придушення конвективних потоків при вирощуванні 

великих монокристалів Si, в [146] наведені мікроструктурні дослідження, які 

показали, що морфологія поверхні левітуючого Si сильно залежить від 

величини МП. На жаль, більшість статей, в яких повідомляється про вплив МП 

на властивості Si, не містять інформації про хімічний стан поверхні перед 

експериментами і повідомляють про випадково створений магніточутливий її 

стан в невизначених умовах. У цьому криються причини поганої 

відтворюваності таких ефектів. У науковій літературі є чимало прикладів, в 

яких зовнішні феноменологічні наслідки витримки зразків у МП виявляються 

дуже подібними з тими, які спостерігалися в [118, 120-122]. Однак при цьому 

необхідні умови виникнення спін-залежних реакцій часто не виконуються. 

Часто “a priori” привласнюють спостережуваним ефектам «спін-залежне» 

походження, при цьому не називаючи тип частинок, що мають спін. В той час, 

як магнітопластичні ефекти здаються різними явищами, хоча, на наш погляд, 
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вони можуть мати єдиний стартовий процес – розпад/ утворення комплексу 

домішки в магнітному полі. 

Наприклад, магнітостимульований рух дислокацій, обумовлений синглет-

триплетними переходами в комплексах домішок, як було нами показано в [22], 

може бути використаний для експериментального підтвердження ролі 

неадіабатичних переходів. Набігаючі дислокації здатні деформувати пару іонів 

з спінами, збільшуючи відстань між ними і створюючи короткоживучі розділені 

стани пар, в яких магнітне поле може викликати спін-залежні переходи [22] 

(рис. 1.12). В результаті, в магнітному полі відкриваються канали переходу 

пари спінів з синглетного вихідного стану в анти зв’язаний триплетний стан, з 

якого пара буде розпадатися[22]. Дислокації, як відомо, легше перегороджують 

розділені атоми, ніж їх кластери.  

 

 

 

Рис. 1.12. а- схематичне зображення відкріплення дислокації від стопорів двох 

типів: контактних пар іонів (1) і розділених пар (2), б - схематична залежність 

енергії зв'язку пари іонів від відстані між ними, керованої пружним полем 

дислокаційній. Пунктирними лініями показана область квазіперетенів рівнів, в 

якій відбуваються неадіабатичні переходи [22]. 
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Таким чином, за допомогою магнітного поля можна регулювати долю 

розділених і контактних пар в площині ковзання дислокацій. Вперше подібна 

задача була поставлена і вирішена Косевич А.М. і Нациком В.Д., які показали, 

що механізм динамічного гальмування дислокації домішкових центрів може 

бути пов'язаний зі збудженням локальних або квазілокальних коливань в 

домішкових атомах. В [22] отриманні залежності пробігів дислокацій як 

функції амплітуди короткого імпульсу магнітного поля в кристалах NaCl: Fe, за 

умови розгляду фізичних механізмів створення нерівноважних пар домішкових 

атомів полем напружень рухомих дислокацій. Встановлено вклад 

неадіабатичних синглет-триплетних переходів в комплексах домішки в 

магнітопластічність кристалів NaCl в імпульсному магнітному полі. 

Аналізуючи магнітостимульовані ефекти [148], можна виділити фазу 

поступової зміни фізичних властивостей в МП t1 і фазу подальшої релаксації 

цієї властивості після відключення поля t2 (рис. 1.13). Тривалості цих фаз є 

універсальними кількісними характеристиками багатьох магнітних ефектів 

(зміна мікротвердості, пробігів дислокацій, інтенсивність спектрів 

люмінесценції та фотоелектронних спектрів, стартові напруги дислокацій, 

електрична провідність, амплітуда внутрішнього тертя і т.д.). Зокрема 

магнітомеханічний ефект, який широко досліджується науковою групою Л.П. 

Стебленко і В.А. Макари [143, 149]. 

Ще одна інваріантна величина, яку можна аналізувати незалежно від 

методів вимірювань і типу фізичних властивостей, схильних до впливу МП, це 

відносна зміна величини цієї властивості в насиченні ∆I/I (рис.1.13), де I - 

величина ефекту, про зміну якого під дією магнітного поля повідомляли автори 

[20]. Рис. 1.14 демонструє взаємозв’язок між величиною відносної зміни 

фізичних властивостей у насиченні по часу ∆I/I як функцію магнітної енергії 

одиниці об'єму кристалічної гратки χmН
2
/2. До  групи 1 належать матеріали, для 

яких величина ∆I/I практично не залежить від магнітної енергії, це переважно 

напівпровідники і метали. 
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Рис. 1.13. Схематична залежність поступової зміни фізичних властивостей 

кристала в магнітному полі (з постійною часу t1) і релаксації після відключення 

магнітного поля (з постійною часу t2). Відносна зміна фізичної величини ∆I /I 

показано вертикальною стрілкою [20]. 

 

Рис. 1.14. Залежності відносної величини зміни властивостей твердих тіл ∆I/I 

від магнітної енергії на одиницю об'єму χmН
2
/2 для ряду матеріалів. 

Суцільними лініями показана апроксимація, описана в тексті [20]. 
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Групи 2 і 3 проявляють сильну чутливість до величини χmН
2
/2, де χm - 

магнітна сприйнятливість, Н- магнітне поле. Значення магнітної 

сприйнятливості χm були взяті з таблиць фізичних величин. Величина χmН
2
/2 є 

питомою магнітною енергією, індивідуальною для окремих матеріалів, в яких 

спостерігалися магнітостимульовані ефекти. До групи 2 і 3 належать в 

основному іонні кристали і діелектрики (рис. 1.14), в яких величина магнітних 

ефектів сильно залежить від χmН
2
/2. На рис. 1.14 суцільними лініями показана 

апроксимація трьох типів 1, 2 та 3 залежностей ΔI/I від (χmH
2
)/2 прямими 

лініями: y = A + B · x, y = ΔI/I, x = (χmH
2
)/2.  

Для прямої 1: A = 6.1 ± 2.7, B = 1.1 ± 0.3. Для прямої 2: A = 4.3 ± 2.9, B = 

10.5 ± 0.7.  Для прямої 3: A = 5.9 ± 1.7, B = 78.5 ± 11.2. Для всіх трьох груп 

матеріалів магнітний ефект лінійно залежить від магнітної енергії (χmH
2
)/2. 

Величина ефекту в разі малих значень магнітної енергії (χmH
2
)/2 (слабких полів) 

майже збігається (майже однакові коефіцієнти A) і близька до 5% для всіх типів 

залежностей 1, 2 і 3. У великих полях коефіцієнт В створює значну різницю між 

групами 1, 2 і 3. 

Відзначимо, що більшість ефектів у спіновій хімії [88] насичується вже в 

порівняно невисоких магнітних полях ~ 0.1 Т. Тому виявлений поділ матеріалів 

на групи може свідчити про те, що магнітні ефекти в напівпровідниках, зокрема 

в кремнії, дійсно обумовлені спін-залежними реакціями між дефектами 

структури. Підсумовуючи, можна стверджувати, що для діелектриків, величина 

магнітостимульованого ефекту ΔI/I сильно залежить від енергії МП на одиницю 

об'єму речовини. При цьому МП викликає незворотний перехід у новий стан, за 

яким слідують вторинні процеси, які є наслідком не чутливі до наявності МП і 

його величини. 

Як зазначається в [20, 132] зміна фізичних властивостей кристалів Si під 

дією МП проявляється тільки завдяки присутності нерівноважних комплексів 

точкових дефектів, а роль МП зводиться до полегшення їхнього переходу в 

рівноважний стан. У кристалах Si без спеціальної попередньої обробки 

нерівноважними є: 
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- поверхня кремнію, покрита природним оксидом SiO2, що містить обірвані 

хімічні зв'язки, аморфний кремній і складні домішкові комплекси; 

- інтерфейс Si/SiO2, проміжний шар якого складається з субоксидів Si
1+

, 

Si
2+

 і Si
3+

. На інтерфейсі можуть існувати багато нееквівалентних Si-O-Si 

зв'язків: пероксидний зв'язок, тривимірна конфігурація з енергією 1.75 - 2.18 

еВ, конфігурація подвійного моста (1.05 - 1.67 еВ), ізольовані атоми O, які не 

формують зв'язок з вихідними атомами (1.26 - 1.64 еВ)[136]. 

- пружно-напружений шар кремнію під інтерфейсом з параметром 

кристалічної гратки, зміненим внаслідок невідповідності контактуючих фаз 

[137]. 

У результаті пружних взаємодій точкових дефектів з полями напружень 

інтерфейс Si/SiO2 і поверхня можуть виконувати роль стоку дифузійно-рухомих 

дефектів як з об’єму напівпровідника, так і з його оксиду. На міжфазних межах 

кремнієвих структур (Si/SiO2), крім точкових дефектів спостерігаються 

структурні макродефекти у вигляді кластерів - невеликих скупчень атомів Si і 

молекул SiO2, інших адсорбованих з атмосфери молекул з локальними 

концентраціями, які значно перевищують середнє значення по всій поверхні 

[129, 130, 138]. Як зазначається в [1, 132], більш імовірно, що вплив МП на 

спін-залежні процеси буде значнішим на поверхні кристалів, з наступних 

причин: 1) поверхня містить багато обірваних ковалентних зв'язків, дефектів і 

їхніх комплексів, що мають неспарені спіни, 2) дифузійна рухливість атомів на 

поверхні, що забезпечує утворення пар електронних спінів, перевершує 

значення цієї величини в об’ємі кристала на багато порядків, 3) різноманітність 

домішкових центрів (наприклад, наявність кисневих атомів) у приповерхневих 

шарах значно збільшує кількість додаткових спін-залежних каналів реакції, 4) 

поверхня є сильно нерівноважним хімічним реактором, що створює специфічні 

умови взаємодії часток, недосяжні в об`ємі. 

Підсумовуючи можна сказати, що залежно від ізотопного складу,  умов 

термообробки, очищення поверхні, деформування кристалів та ін. 

відкривається можливість контролю кінетики спін-залежних стадій реакції 
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окислення приповерхневих шарів кремнію. Кореляція між електронною 

спіновою динамікою і дислокаційної люмінесценції в кристалах Si дає 

можливість магніто-оптичного моніторингу парамагнітних центрів. Оскільки, 

як було показано вище, парамагнітні центри в кристалах Si чутливі до впливу 

МП, їхнім спіновим станом можна керувати за допомогою зовнішнього МП або 

ж за рахунок НТВ з ядрами 
29

Si, доцільно розглянути добре відомі кристали Si з 

позиції нового і багатообіцяючого напрямку - розвитку квантового 

комп'ютингу. Сумісність кристалів Si з класичною електронікою робить 

актуальною і практично значимою інженерію квантових логічних пристроїв у 

таких кристалах. Ентузіазму додає давно відомий факт існування спінів у ядрах 

дислокацій в Si [139, 150-154], які можна використовувати для створення 

робочих областей геометричного розташування спінів в зразку. Розробка і 

створення експериментальних умов управління електронно-ядерною спіновою 

динамікою в ізотопно-збагаченому Si є актуальним завданням фізики твердого 

тіла і фізики напівпровідників. Спінтронічні властивості напівпровідникових 

нано- і гетеро структур будуть розглянуті в наступному параграфі. 

 

1.3. Напівпровідникова спінтроніка. Гіпотези і реальність 

1.3.1. Колективні спінові процеси в магніторозбавлених 

напівпровідниках 

 

Спін-залежні процеси в Si - простому непрямозонному напівпровідникові, 

розглянуті вище, належать до одиночних спінів і пар частинок. Однак на 

еволюцію таких частинок і багато інших властивостей напівпровідників, 

зокрема складних прямозонних напівпровідників А
3
В

5
, впливають колективні 

ефекти, які можуть виникати, коли концентрації носіїв заряду високі й 

присутня домішка, що має спін, наприклад іони Mn. У цих умовах може 

виникати феро- і антиферомагнетизм. Це явище досить складне як з точки зору 

експерименту (оскільки важко відокремити такий феромагнетизм від вкладу 

ФМ-кластерів), так і з точки зору теорії, яка в основному спирається на модель 
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Зенера, що була розвинена для опису передачі спінової поляризації між 

локалізованими центрами за допомогою носіїв заряду в магніторозбавлених 

напівпровідниках. Спінова поляризація носіїв заряду в напівпровідниках є 

актуальним способом збільшення продуктивності таких пристроїв. Тому, 

доцільно розглянути спінову динаміку в складних напівпровідникових 

гетероструктурах з штучно створеними границями порівняно з класичними 

структурами Si/SiO2 природного походження. Відомо, що при додаванні атомів 

парамагнітного Mn на рівні 5% до напівпровідників А3В5 змінюються магнітні 

властивості таких структур, зокрема температура Кюрі Тс збільшується на 

десятки Кельвін (рис 1.15). Такі напівпровідники називають магнітними або 

магніторозбавленими (DMS - Diluted Magnetic Semiconductors)[73]. Найбільш 

вичерпний і свіжий огляд на цю тему представлений в [72]. У загальному, для 

атомів Mn, які перебувають в сплаві A3MnB5 (зокрема, у сплаві Ga(1-x)MnxAs), 

виділяють два види взаємодій: взаємодія атомів марганцю між собою і взаємодія 

атомів Mn з носіями заряду в GaAs [72].  

 

Рис. 1.15. Теоретичні передбачення температури Кюрі Тс для різних 

напівпровідників А3В5, легованих Mn на рівні 5% [72]. 

Магнітна взаємодія між атомами Mn є антиферомагнітною в 

напівізолюючих шарах Ga(1-x)MnxAs [155]. Феромагнітна взаємодія  в таких 

системах індукована взаємодією атомів (іонів) Mn з носіями заряду в 

напівпровіднику А
3
В

5
. Феромагнетизм у таких системах описується моделлю 

середнього поля (mean-field), яка розглядає наявність двох взаємодіючих 
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спінових підсистем: локалізовані спіни магнітних атомів і спіни 

делокалізованих носіїв. 

Кінцеве значення намагніченості М створює розщеплення в валентній зоні 

і зменшує енергію носіїв. Намагніченість М збільшує вільну енергію 

підсистеми локалізованих спінів. Програш у вільній енергії зменшується при 

зниженні температури. Ці дві енергії зрівнюються при температурі 

феромагнітного переходу і подальше зменшення температури веде до 

спонтанного спінового розщеплення, до поляризації спінів, до феромагнетизму. 

Для плівки Ga(1-x)MnxAs спостерігається феромагнітна взаємодія між іонами 

марганцю, при оптимальному вмісті Mn (x = 0.05-0.06) [156]. При такій 

концентрації формуються монокристалічні плівки зі структурою цинкової 

обманки, в яких частка атомів Mn заміщає Ga, виступаючи як акцептори. При 

більшому вмісті Mn (більшому значенні x) спостерігаються ефекти утворення 

кластерів MnAs. Помітна частина додатково введених атомів Mn починає входити 

в міжвузля, де вони виступають як подвійні донори, приводячи до зменшення 

концентрації дірок і зниження Tc [156]. Таким чином, феромагнітне (ФМ) 

впорядкування в (A
3
,Mn)В

5
-матеріалах можливо лише в результаті непрямого 

обміну через вільні дірки (або дірки домішкової зони), тоді як прямий обмін між 

іонами Mn - антиферомагнітний. Отже, зменшення концентрації носіїв призводить 

до нівелювання феромагнетизму [156, 157]. Серед структур розбавлених магнітних 

напівпровідників InMnAs [158-160], GaMnSb [156, 161], GaMnAs [155, 162], саме 

GaMnAs характеризується найбільшим значенням температури ФМ впорядкування 

Tc = 110 К при концентрації Mn x = 7%. Зі зростанням частки Mn від 7 до 10 %, 

іони Mn вбудовуються не у вузлові, а в міжвузлові позиції GaAs. Практичне 

застосування GaMnAs знайшли як магніточутливі елементи в гетероструктурах з 

квантовою ямою (КЯ) [68, 163]. Гетероструктурою називається напівпровідникова 

структура з декількома гетеропереходами.. Залежно від розмірів шарів, 

гетероструктура може бути класичною або квантовою. Залежно від способу 

виготовлення - гетероструктури природного походження (наприклад, структури 

Si/SiO2); гетероструктури зі штучно створеними границями, наприклад, 
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гетероструктури з квантовими ямами GaAs/In1-xGaxAs/GaAs, про які піде мова далі. 

На рис 1.16, а схематично зображена гетероструктура з двовимірними шарами і КЯ 

(товщина шарів d, 10 нм і менше). Енергія руху заряду в напрямку, 

перпендикулярному межі шару буде квантована. 

  

Рис. 1.16. Зонні діаграми гетероструктур I роду: а - схема структури з 

квантовою ямою;  б - схема гетероструктури з бар'єрним шаром [2]. 

 

Для того щоб в класичній гетероструктурі спостерігалися квантові ефекти, 

необхідне виконання двох умов. З одного боку при заданій енергетичній 

глибині ями геометрична ширина ями повинна бути досить великою, щоб у ямі 

існував хоча б один енергетичний рівень. З одного боку при заданій 

енергетичній глибині КЯ геометрична ширина ями повинна бути досить 

великою, щоб у ямі існував хоча б один енергетичний рівень. З іншого боку, 

ширина ями повинна бути досить малою, щоб відстань між енергетичними 

рівнями в ній була меншої ширини енергетичної підзони, зумовленої 

квантуванням енергії в одному напрямку і відсутністю квантування енергії у 

двох інших напрямках. Нижня межа товщини шару визначається виникненням 

а б 
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в ямі хоча б одного дискретного енергетичного рівня, а верхня межа товщини 

визначається шириною енергетичної підзони. 

Структури типу GaAs/In1-xGaxAs/GaAs, як і AlGaAs/GaAs/AlGaAs можна 

віднести до гетероструктур  I роду, в яких шар напівпровідника B є 

потенційною ямою або потенційним бар'єром одночасно для обох типів носіїв 

заряду (рис. 1.16, а) [151]. У гетероструктурі AlGaAs/GaAs/AlGaAs (рис. 1.16, 

а) межа зони провідності AlGaAs лежить вище, ніж в GaAs, а межа валентної 

зони AlGaAs лежить нижче, ніж в GaAs. Шар GaAs служить потенційної ямою 

як для електронів, так і для дірок. 

Якщо яма симетрична, то один енергетичний рівень у ній існує завжди, 

незалежно від того, яка її глибина (енергія U0) і ширина. Відсутність перекриття 

енергетичних підзон можна задовольнити, якщо ширина ями менше, ніж довжина 

хвилі де Бройля у електрона в зоні провідності: λ = h/pF, де pF - імпульс Фермі 

електрона, h - постійна Планка. Енергію Фермі можна оцінити, знаючи ширину 

забороненої зони в GaAs: ΔEg = 1,42 еВ, і, знаючи відношення ефективних мас 

електронів і дірок в цьому напівпровіднику: mе = mn
*
= 0,065m0, mh = mp

* 
= 0,5m0, mo 

– маса електрона. Тоді mh/me ≈ 8. Енергія рівня Фермі для власного 

напівпровідника (в якому відсутні донорні й акцепторні домішки) дорівнює: 

 

𝐸𝐹 =
𝐸𝐶+𝐸𝑉

2
+
3

4
𝑘𝑇 𝑙𝑛

 𝑚𝑝
∗

𝑚𝑛
∗       (1.5) 

 

При кімнатній температурі kT = 1/40 еВ, і відповідно EF =1,205·10
-19

 Дж. 

Знаючи енергію Фермі, можна визначити імпульс Фермі pF = √2m*EF= 

1,194·10
-23

 кг·м/с, і відповідну йому довжину хвилі де Бройля: λ= h/pF= 55,2 Å. 

Отже, характерна величина ширини ями, при якій проявляються квантові 

ефекти: l ≤ 55,2 Å. Отримана оцінка є справедливою в разі прямокутного 

енергетичного профілю квантової ями. Технологічно такий профіль створити 

практично неможливо. Реальний енергетичний профіль квантової ями суттєво 

складніший. На практиці ефект квантування рівнів енергії носія заряду вдається 
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спостерігати при ширині ями від 20 до 150 Å. У структурах InGaAs/GaAs/δ-

<Mn>, які будуть розглядатися в дисертаційній роботі (див параграф 6.8), 

ширина КЯ 10 нм [29-31]. У роботах[164-166] було показано, що розбавлені 

магнітні напівпровідники типу Ge1-xMnx або Ga1-xFexAs є сильно 

неупорядкованими системами до яких можуть бути застосовні підходи теорії 

протікання [167]. 

У роботах [168, 169] зазначається, що зменшення намагніченості δ-<Mn>-

шару з ростом температури в структурах з паралельною орієнтацією шарів, як і в 

звичайних об'ємних феромагнетиках, описується формулою Блоха при 

температурах нижче Тс. У випадку неоднорідного шару δ-<Mn> причиною 

виникнення феромагнетизму може бути непряма обмінна взаємодія, яка 

передається носіями заряду між іонами Mn. У теорії протікання показано[167], 

що вищеописані процеси призводять до специфічного температурного ходу 

намагніченості зразка при температурах нижче Тс. Існує й інша інтерпретація 

температурних залежностей намагніченості в рамках перколяційної моделі, 

запропонована в роботі [170]. Автори [170] розглядають сильно неоднорідний 

магнітний δ-<Mn>-шар з різкими просторовими змінами концентрації Mn. 

Інтерпретація експериментальних результатів у запропонованій моделі сильно 

утруднена і вимагає введення досить штучних припущень про феромагнітні  

«острівці», які занурені у антиферомагнітну матрицю. Отже, аналізуючи 

наведені літературні дані, можна зробити висновок про наявність 

феромагнітного упорядкування іонів Mn шарах GaAs і в гетероструктурах на їх 

основ InGaAs/GaAs/δ-Mn. Це підтверджується наступними експериментальними 

фактами: 

• існування гістерезису для залежностей M(Н). Залежності М(Н) 

насичуються в досить малих магнітних полях 0.25-0.3 T порівняно з кривими 

M(Н), отриманими для однофазних розчинів GaMnAs, де атоми Mn переважно 

заміщають Ga, виступаючи в якості акцепторів [2].  

• встановлення оптимальної концентрації Mn в δ-Mn-шарі, при якій іони Mn  

не групуються в кластери  і феромагнетизм найбільш виражений [67]. 
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• встановлення в нелегованих InGaAs гетероструктурах з δ-Mn-шаром в 

GaAs бар’єрі сильного збільшення ступеня циркулярної поляризації (ρc) 

випромінювання з КЯ і величини його зеєманівського розщеплення (ΔE) в 

малих полях (B ~ 2000 Гаус) [171]. При цьому спонтанна намагніченість δ-Mn-

шару при нульовому полі лежить в площині КЯ, і не призводить до спінової 

поляризації важких дірок з j = 3/2 [171]. 

• визначення рівноважної межі розчинності Mn в GaAs, яка становить 

8·10
19 

cm
-3

 [2]. Концентрація дірок в зразках з легуванням тільки марганцем не 

перевищує 1·10
12

 cm
-2

 (при 300 K) [2] 

• виявлення аномального ефекту Холла. Головний внесок у даний ефект 

вносять іони Mn, в той час як внесок від кластерів MnAs є несуттєвим, 

незважаючи на обумовлений ними відносно сильний феромагнетизм [70]. 

Магнітопольові залежності опору Холла є нелінійними з петлею гістерезису (Нс 

близько 80 Е). При Т ˂ 30K залежності опору Холла від МП для структур з 

дельта-легованим Mn шарами мають нелінійний вигляд з петлею гістерезису, 

що є доказом ФМ впорядкування в цих структурах. Отже, феромагнетизм у 

гетероструктурах InGaAs/GaAs/δ-Mn доцільно дослідити в залежності від 

орієнтації тонкого шару Mn по відношенню до площини КЯ, при якій можуть 

спостерігаються різні типи магнітного впорядкування. При цьому практично 

значимою є можливість контрольованого управління спіновою поляризацією в 

таких структурах. 

 

1.3.2. Спінова поляризація в гетероструктурах InGaAs/GaAs/δ- <Mn> 

 

Одним із ключових напрямків у фізиці твердого тіла і спінтроніці є 

створення і дослідження систем, в яких спостерігається спінова поляризація 

носіїв заряду. Розбавлені феромагнітні сплави групи паладію з перехідними 

металами - класичний приклад середовищ з великими хмарами поляризованих 

електронів, що оточують домішковий спін. Магнітні властивості таких систем  

значною мірою визначаються часом спінової когерентності й спінової 
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поляризації електронів [171]. Магнітні іони й магнетизм, що виникає при їхній 

високій концентрації в напівпровідниках і металах, є об'єктом багаторічних 

досліджень [71, 72]. Однак ясності в розумінні природи перколяційного і більш 

складних видів магнетизму, а також експериментальних можливостей 

управління ним за допомогою зовнішніх впливів наразі не так багато. Тому 

принциповий інтерес представляють системи, в яких можна регулювати і 

визначати концентрацію електронів і ступінь їхньої спінової-поляризації за 

допомогою світла. Такими об'єктами є напівпровідникові гетероструктури, в 

яких тонкі магнітні шари перехідних металів простово розділені з квантової 

ямою. У цих системах залежно від відстані між магнітним шаром і квантової 

ямою можна очікувати як впливу магнітного поля шару, що містить металеві 

іони, на спінову поляризацію носіїв заряду в квантовій ямі, так і зворотного 

впливу електронів провідності, інжектованих у магнітний шар з квантової ями, 

на встановлення непрямого обміну й магнітні властивості шару, легованого 

металевими іонами. 

Головний мінімум енергії електрона в зоні провідності прямозонного 

напівпровідника арсеніду галію лежить над головним максимумом енергії дірки 

у валентній зоні (рис. 1.17). Фотолюмінесцентні переходи в гетероструктурах на 

основі GaAs багато в чому визначаються особливостями валентної зони GaAs. 

Позначення Eg, EL і EX - відстані між відповідними мінімумами енергії в зоні 

провідності і максимумом енергії в валентної зоні. Найменшою величиною є 

енергія Eg, яка і визначає ширину забороненої зони в GaAs, тобто всі 

електронно-діркові переходи відбуваються між Г-долиною і максимумом 

валентної зони. Так як глобальний мінімум енергії зони провідності в GaAs, 

лежить строго над максимумом валентної зони, то електронні переходи 

відбуваються без зміни квазіімпульсу k, і напівпровідник GaAs є прямозонним. 

100 і 111 - два виділених напрямки в кристалі. 
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Рис. 1.17. Зонна схема арсеніду галію: X-valley, Г-valley та L-valley - 3 долини 

(мінімуми енергії зони провідності) [172].  

 

Heavy holes - валентна зона важких дірок (орбітальне квантове число l = 1, 

повний момент: j = 3/2, проекція повного моменту: mj = ±3/2), light holes – 

валентна зона легких дірок (орбітальне квантове число l = 1, j = 3/2, mj = ±1/2). 

Split-off band – спін-відщеплена валентна зона (орбітальне квантове число l = 1, 

j = 1/2, mj = ±1/2). Eg - ширина забороненої зони, Eso - спін-орбітальне 

розщеплення. Валентна зона включає 3 підзони (рис. 1.34): валентна зона 

легких дірок (l = 1, j=3/2, mj = ±1/2), валентна зона важких дірок (l = 1, j= 3/2, 

mj = ± 3/2), спін-відщеплена валентна зона (l = 1, j=1/2, mj = ±1/2). Для них 

максимум знаходиться в центрі зони Брілюена при k = 0. При цьому дві підзони 

P3/2 вироджені при k = 0. Для підзони P1/2 виродження частково знімається за 

рахунок спін-орбітальної взаємодії, у результаті чого вона розташовується нижче 

на величину ESO (часто позначають ΔSO). Так наприклад, в основі 

гетероструктури GaAs/In0.2Ga0.8As/GaAs лежать два прямозонних 

напівпровідники GaAs і In0.2Ga0.8As, які мають різну ширину забороненої зони. 

При товщині шару In0.2Ga0.8As 15 нм і менше, така гетероструктура буде 
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квантовою ямою для обох типів носіїв заряду. При накладенні МП, 

спрямованого перпендикулярно площини гетероструктури (геометрія Фарадея), 

рух електронів і дірок в ямі стає квантованим у всіх трьох напрямках. При впливі 

зовнішнього МП в такій геометрії енергетичний спектр електронів і дірок в КЯ 

буде повністю дискретним. При цьому кожен рівень електронного стану в КЯ 

розщепиться на 2j+1=2 рівні, а кожен рівень діркового стану - на 2j+1=4 рівня 

(рис. 1.18) [2]. 

 

Рис. 1.18. Схема розщеплення рівнів електронного та діркового станів у 

зовнішньому магнітному полі. Позначення: е - зона провідності, hh - валентна 

зона важких дірок, lh - валентна зона легких дірок, SO - спін-відщеплена 

валентна зона. Eg - ширина забороненої зони, ESO - спін-орбітальне 

розщеплення, ΔEhh-lh -відстань між рівнями легких і важких дірок при 

врахуванні їх зміщення при накладенні поля, але без урахування розщеплення в 

цьому полі. ΔEe, ge, ΔEhh, ghh, ΔElh, glh, ΔESO, gSO - енергії розщеплення і g-

фактори розщеплення рівнів зони провідності, валентна зони важких дірок, 

валентної зони легких дірок, спін-відщепленої валентної зони відповідно. Осі: 

Ee - вісь відліку енергії електронів, Eh - вісь відліку енергії дірок [173] 

Найбільш імовірними ФЛ електронними переходами є переходи із зони 

провідності у валентну підзону важких дірок. Для переходів справедливі 
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правила відбору: S + J = ±1. У випадку коли сума рівна +1, буде спостерігатися 

σ 
+ 

- поляризоване світло (правостроннє), а переходи, в яких сума дорівнює -1 - 

σ
-
-поляризоване світло (лівостороннє). Спектр випромінювання 

гетероструктури з КЯ в МП, складається з двох циркулярно-поляризованих 

компонент, які однакові за інтенсивністю, але різні за знаком поляризації. 

Результатом складання σ
+
 і σ

-
 компонент однакової інтенсивності буде лінійно 

поляризоване світло (з нульовою циркулярною поляризацією). Для отримання 

циркулярно-поляризованого випромінювання необхідно змінити 

співвідношення інтенсивностей σ
+
 и σ

–
-

 
компонент. Цього можна досягти, 

створивши більш складну гетероструктуру, що містить КЯ і шар 

напівпровідника, легованого феромагнетиком. При цьому схема розщеплення 

рівнів електронного та діркового станів у зовнішньому МП буде іншою (рис 

1.18). Саме такий випадок буде розглянуто в дисертаційній роботі (див. 

параграф 6.3). Потужним методом визначення ступеня спінової поляризації 

електронів провідності, що забезпечують непрямий обмін, є вимірювання 

ступеня поляризації фотолюмінесценції. У гетероструктурі InGaAs/GaAs/δ-

<Mn> спін-поляризовані носії заряду інжектуються з δ- <Mn> -шару (тонкого 

шару розбавленого магнітного напівпровідника Ga1-xMnxAs) у квантову яму 

InGaAs/GaAs, геометрично відокремлену від δ-<Mn>-шару шаром 

напівпровідника GaAs [66]. Обмінна p-d взаємодія важкої дірки з іонами Mn
2+

 

пропорційна скалярному добутку магнітного моменту дірки j і макроскопічної 

намагніченості M[174]. У геометрії Фарадея їхній скалярний добуток буде 

відмінним від нуля. Фотолюмінесценція з КЯ визначається оптичними 

переходами між 2D-підзонами електронів і важких дірок. Циркулярна 

поляризація ФЛ з КЯ ІnGaAs/GaAs викликана намагніченістю близького δ-

<Mn> -шару (феромагнетизм в δ- <Mn> -шарі призводить до спінової 

поляризації дірок в квантовій ямі)[171, 175]. У гетероструктурах без δ-<Mn>-

шару циркулярна поляризація випромінювання з КЯ дорівнює нулю. 

Отже, змінюючи ступінь впорядкованості δ-<Mn>-шару, відстань до КЯ та 

ін., можна керувати магніто-оптичними властивостями. Виникаючу при великій 
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концентрації Mn кластеризацію феромагнітних включень можна розглядати не 

як технологічний недолік, а як перевагу, саме про такий тип магнітного 

впорядкування піде мова в наступному параграфі. 

 

1.3.3. Кластерний феромагнетизм у тонкоплівкових нанокомпозитах 

GaMnSb 

 

Гетероструктури, що містять КЯ і відокремлений від неї магнітний шар 

InGaAs/GaAs/GaAs:Mn цікаві з точки зору прикладного застосування 

магнітокерованої поляризації носіїв заряду в спінтроніці. Однак, залишається 

компроміс між величиною обмінної взаємодії, концентрацією розчиненої 

домішки, кластеризацією, і відповідно температурою Кюрі. Тому температури 

застосування таких структур залишаються поки що нижчими за кімнатну. 

Проблема кластеризації домішки визнавалася шкідливим фактором, оскільки 

наявність ФМ кластерів сплавів часто давала значно більший внесок у 

намагніченість порівняно з бажаним "чистим" магнетизмом DMS, стаючи 

своєрідним артефактом, що призводить до численних помилок. Однак, такі ФМ 

нановключення в напівпровідниковій матриці можуть бути прообразами 

спінтронічних пристроїв, в яких спінова поляризація носіїв заряду і локальна 

намагніченість кластерів взаємозв’язані. Цей взаємозв'язок може бути 

використаний для створення приладів квантової [176] і магнітної [177] логіки, 

магніторезонансних нанорозмірних спінових інжекторів [178], а також 

пристроїв зчитування, запису та зберігання інформації, заснованих на 

аномальному ефекті Холла [179]. Таким об’єктом з магнітокерованою 

поляризацією носіїв заряду можна розглядати гранульований композит 

напівпровідник-феромагнетик з об'ємною часткою феромагнетика вище 

перколяційної межі. У дисертації будуть розглянуті магнітні й транспортні 

властивості тонкоплівкових структур GaSb-MnSb, коротко розглянемо їхні 

особливості, магнітні властивості, переваги й недоліки: 
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• Інтерес щодо дослідження електронної структури MnSb виник після робіт 

[180, 181], в яких повідомлялося про електронопровідні властивості й 

поляризаційний ефект Керра в потрійних сплавах на основі Mn і Sb. В [180] 

було виявлено, що NiMnSb є «напівметалевим» феромагнетиком, провідність 

якого залежить від взаємної орієнтації спіна електрона і прикладеного 

магнітного поля. Температура ФМ упорядкування MnSb становить 585 К [182]. 

Кристалічний MnSb має сильну одноосну анізотропію. При зміні температури 

змінюється напрямок спонтанної намагніченості і осі легкого намагнічення 

кристала MnSb [183]. 

• Легування іонами Mn сильно впливає на концентрацію дірок в GaSb, 

збільшуючи її в 4-5 разів по всій глибині зразка і на 2-3 порядки в 

приповерхневих шарах зразка [65]. Так як Mn в GaSb двовалентний, а Ga - 

тривалентний, заміна атома Ga у вузлах решітки GaSb атомом Mn призводить 

до появи дірки. Таким чином, збільшення концентрації дірок у GaAs при 

термічній дифузії Mn означає, що при такій дифузії Mn вбудовується в GaSb, 

стаючи в вузли решітки GaSb [184]. Відомо, що основний стан плівок на основі 

арсеніду галію, в яких частина атомів Ga у вузлах GaAs заміщена атомами Mn, 

зі збільшенням концентрації Mn стає ФМ [172]. Феромагнітний стан GaMnSb 

при високих концентраціях дірок пояснюється таким же чином, як і в GaAs:Mn. 

• При аналізі процесів перемагнічування MnSb і його електронопровідних 

властивостей розглядають 3 зонних моделі: Модель Гуденаф [185], модель 

Альберса і Гааза [186] і модель Чена [187], яка найкраще зарекомендувала себе 

при інтерпретації магнітних і оптичних властивостей. 

• В MnSb 3d-підзона електронів зі спіном уздовж поля виявляється не 

тільки нижче рівня Фермі, а й нижче верхньої межі 5-p валентної підзони. У 

результаті основними носіями заряду в MnSb виявляються дірки. У той же час 

3d-підзона електронів зі спіном проти поля перетинає поверхню Фермі і такі 

електрони беруть участь у провідності MnSb [187]. Для носіїв заряду зі спіном 

уздовж поля, MnSb - напівпровідник p-типу, а для електронів зі спіном проти 

поля - метал. Оскільки термодинамічна робота виходу з MnSb вище, ніж з 
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GaSb, для носіїв зі спіном проти поля, утворюється омічний контакт. Для носіїв 

зі спіном уздовж поля, і MnSb, і GaSb - напівпровідники одного типу 

провідності (p-типу) і також реалізується невипрямляючий контакт . У MnSb 

металева провідність має місце для електронів зі спіном проти поля. Можна 

очікувати, що MnSb в зовнішньому МП є спіновим «анти-фільтром», який 

пропускає електрони зі спіном проти поля і затримує електрони зі спіном 

уздовж поля. 

• d-електрони Mn не є основними носіями в MnSb [188], знак нормальної 

компоненти ефекту Холла (позитивний знак основних носіїв) вказує, що 

основними носіями заряду в MnSb є дірки. Відповідно до [189], щільність 

станів у валентній зоні GaSb може бути оцінена за формулою: NV = 3.5·10
15

·T3/2 

см
-3

. При кімнатній температурі NV(300 К) = 2.10
19

 см
-3

. Максимальне значення 

концентрації носіїв у напівпровідникової матриці GaSb: p = 2.7.10
18

 см
-3

, яка на 

три порядки нижче концентрації носіїв заряду в MnSb (~ 10
21

 см
-3

) згідно [65]. 

Різниця концентрації основних носіїв призводить до створення омічного 

бар’єру на межі феромагнітний кластер MnSb - напівпровідникова матриця 

GaSb. 

• Збільшення концентрації носіїв заряду буде зменшувати бар'єр Шотткі і 

робити його порівнянним з ефективною довжиною тунелювання носіїв через 

бар'єр у плівках GaMnSb. У результаті можна очікувати зміни кількості спінів і 

типу магнітного впорядкування в кластерах, а також відповідних змін 

магнітних властивостей зразків. 

• Обмінна взаємодія в MnSb пояснюється в рамках ковалентних взаємодій 

між незайнятими електронними станами Sb в 5p-підзоні і Mn в 3d-підзоні. Ці 

взаємодії стабілізують феромагнітне впорядкування [183, 187, 190]. 

• У плівках Ga1-xMnxSb [156] спостерігався негативний магнітоопір, що 

виникає при T = 50 К, вище Тс фази Ga1-xMnxSb при 25 К. У шарах Ga1-xMnxSb 

при збільшенні концентрації Mn (x>2%) більше 30% Mn агрегуються в 

кластери MnSb.  
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• Встановлено залежність постійної решітки GaMnSb від концентрації Mn 

[184]. Постійна решітки GaMnSb (a = 6.091 Å) виявилася більшою, ніж у 

нелегованого GaSb. Таке збільшення параметру a може бути пояснено заміною 

іонів Ga іонами Mn у вузлах решітки GaSb, оскільки радіус Полінга для Mn
2+

 

(80 пм) більше, ніж для Ga
3 + 

(62 пм). Відповідно до закону Вегарда, постійна 

решітки Ga1-xMnxSb залежить від частки x як a GaMnSb =xaMnSb+(1-x )aGaSb. 

• Згідно з [183], магнітний момент Mn1+xSb спадає зі збільшенням x, як M = 

(3.57 - 5.5x) μB. Збільшення атомної частки Mn, x в Mn1+xSb, призводить до 

збільшення кількості електронів у системі MnSb і, відповідно, до підвищення 

рівня Фермі. Оскільки електрони займають d-підзону зі спіном проти поля, 

збільшення x приводить до зменшення магнітного моменту. Спіни електронів 

Mn, що знаходяться в вузлових позиціях MnSb (3.5 μВ), упорядковуються 

вздовж напрямку поля [182]. Спіни електронів Mn, що знаходяться в 

міжвузлових позиціях (2.2 μВ) - проти поля. Tc(MnSb) - 585 К. Намагніченість 

насичення MnSb при Т0 К=111.76 од. СГСМ/г[183].  

Таким чином, існує велика кількість робіт, присвячених ФМ 

впорядкуванню об'ємних сплавів, тонких плівок і гетероструктур на основі Ga1-

xMnxSb з концентраціями x до 10%. Однак, мало робіт, в яких досліджуються 

ФМ впорядкування структур на основі сплавів Ga1-xMnxSb з концентрацією 

Mn вище 20%. Хоча саме при високих концентраціях Mn об'ємні частки плівки 

стають порівняними як для кластерів MnSb, так і для матриці GaSb. При цьому 

можна очікувати, що електрична провідність і ФМ впорядкування плівки 

виявляться залежними від структури кластерів MnSb. Отже, колективні спінові 

процеси в нано- та гетероструктурах на основі А
3
В

5
 напівпровідників мають 

свої переваги та недоліки для практичного застосування в напівпровідниковій 

спінтроніці в порівнянні з Si. Основний недолік - використання різних джерел 

змінного магнітного поля і створення активних областей, що відповідають різним 

феромагнетикам, з швидким реагуванням на перемикання МП. Виникає проблема 

створення областей з малими розмірами, а в разі отримання таких ФМ областей - 

їхня ізоляція від впливу не своїх полів. Наприклад, у спінтронічних 
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гетероструктурах МП, що подається на верхній феромагнетик частково впливає і на 

нижній феромагнетик, часто не дозволяючи переключитися йому в потрібний стан. 

У дисертаційній роботі (див. Розділ 6) будуть розглянуті ситуації, коли 

напівпровідникові гетероструктури містять шар GaAs:Mn, відділений від КЯ 

GaAs/InGaAs/GaAs, і напівпровідникові гранульовані плівки з ФМ включеннями 

(GaSb(59%)-MnSb(41%)). Для цілісної картини опису сучасних напрямків 

електроніки необхідним є порівняння з органічними напівпровідниками.  

 

1.3.4. Електрон-електронні кореляції в органічних провідниках α’-

(BEDT-TTF)2IBr2  і (DOEO)4[HgBr4]·TCE 

 

Альтернативою твердотільній неорганічній напівпровідниковій електроніці 

стають органічні провідники - сполуки, що містять поряд з вуглецем елементи з 

ряду Н, N, S, Se, О, Р і характеризуються провідністю ζ ≥ 1 Ом-1см
-1

 та 

температурною залежністю ζ(Т). Все більше зустрічається публікацій про 

органічну комп'ютерну пам'ять, і навіть органічний квантовий комп’ютер [191-

193], який може конкурувати з кремнієвим квантовим комп’ютером. 

Молекулярна комп'ютерна пам'ять заснована на тих же принципах, що і 

перемикачі, в її основі - бістабільні молекули. Передбачається, що в 

молекулярних комп'ютерах можна буде записувати оптичну інформацію в 

повному об’ємі - тобто пам'ять стане тримірною. При такій системі запису 

щільність збільшиться на 4 порядки. Записувати інформацію можна методом 

двофотонного поглинання, а зчитувати за допомогою реєстрації флуоресценції 

молекули. Перші готові до випуску зразки вміщують на десяти шарах 12-

сантиметрового диска до 140 Гб. Фірма «Хьюлетт Паккард» вивчає можливості 

7-кубітного квантового комп'ютера, створеного на металоорганічній молекулі з 7 

гетероядерними спінами рис. 1.19 [194]. В 1991 р. призначено нобелівську 

премію за теорію рідких молекулярних кристалів, які зробили революцію в 

електроніці і широко використовуються в дисплеях. Відкриття нових 

молекулярних матеріалів – фулеренів відкриває можливості створення 
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одноелектронного транзистора. Багатообіцяючим є і відкриття електропровідних 

полімерів. З 2010 року графен став перспективним матеріалом для створення 

сенсорних екранів, світлових панелей і т.д. 

 

 

Рис. 1.19. Схема квантового комп'ютера на молекулі з 7 гетероядерними спінами 

[194]. 

 

Приріст ринку органічної електроніки збільшується логарифмічно, що 

вказує на актуальність їхнього дослідження. Основна частина синтезованих і 

досліджуваних органічних провідників - це з'єднання зі зниженою розмірністю. 

Молекула провідного полімеру складається з атомів вуглецю, з'єднаних по черзі 

одинарними і подвійними хімічними зв'язками. Крім того в ній повинні бути так 

звані «потенційно заряджені групи». Якщо впровадити в таку молекулу 

функціональну донорну групу, то в полімерному матеріалі будуть утворюватися 

численні вільні носії електричного заряду. Таким чином, полімер стає провідним. 

Спряжені зв'язки вздовж молекулярного ланцюга забезпечують делокалізацію π-

електронів уздовж полімерної молекули. Іонні ж кристали містять плоскі 

органічні молекули із спряженими зв'язками. Молекули в таких кристалах 

відіграють роль донорів або акцепторів. У кристалах провідних комплексів іони 

одного знаку утворюють роздільні шари, що чергуються в кристалі вздовж певного 

напряму. Провідність в шарі на 2-4 порядки вища, ніж в перпендикулярному 

напрямку. Електронні π-орбіталі зв'язків плоских молекул забезпечують досить 

хороше перекриття електронних хвильових функцій сусідніх молекул в стосі. Тому 

π-електрони плоских молекул делокалізовані не тільки всередині молекули, але і 
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вздовж стопки. У нейтральному стані донорні або акцепторні молекули містять 

парне число π-електронів, але при утворенні кристала число електронів в їхній π-

оболонці змінюється і зона π-електронів виявляється заповненою частково. Так, 

наприклад, у металогранічних молекулах BEDT-TTF(біс-етилен-дітіотетратіо-

фульвален) спостерігається посилене перекриття π-орбіталей сусідніх молекул 

через збільшення π-електронних систем кожної молекули окремо. Молекула 

BEDT-TTF [195-197] - типова молекула солі з переносом заряду. Близькість 

молекул у шарі один до одного забезпечує таке перекриття орбіталей, при якому 

провідність спостерігається тільки в шарі. Перпендикулярно шарам провідність 

значно гірша. Нижче певної температури етиленові групи впорядковуються, і 

разом з неплоскою будовою молекул впливають на електронні властивості 

кристала (рис. 1.20).  

 

 

Рис. 1.20. Температурні діапазони існування процесів у кристалах α'-(BEDT-

TTF)2IBr2 [198]. 

 Створюється більше перекривання π-орбіталей сусідніх молекул. Залежно 

від взаємного розташування молекул BEDT-TTF в кристалі, солі BEDT-TTF 

класифікують на фази: α, β, з, κ та інші [195]. Фаза α’-(BEDT-TTF) 2IBr2 привертає 

увагу не тільки наявністю надпровідного стану [195], а й фазовими переходами, 

що супроводжуються змінами властивостей без структурних перебудов [197, 199, 
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200]. Катіон-радикальна сіль α’-(BEDT-TTF)2IBr2 була синтезована в [195] її 

кристалічна структура описана в [197], електропровідність і ІК спектри, оптичні 

властивості досліджені в [79] [201, 202]. Отримані дані дозволили надійно 

ідентифікувати локалізацію дірок при температурі ≈ 210 К, а також поступове 

заморожування термоактиваційного обертання етиленових груп від кімнатної 

температури до 70 К (рис. 1.20) [198]. 

Кристали α’-(BEDT-TTF)2IBr2 вдалий об’єкт дослідження, оскільки дана 

система дозволяє повністю позбутися розгляду різких варіацій потенційної 

енергії, модульованої атомними перебудовами кристалічної гратки, і розглядати 

процеси локалізації як результат електрон-електронних взаємодій. При аналізі 

електронних властивостей таких речовин необхідно враховувати основні типи 

електронних переходів [80, 191]. В органічних провідниках спостерігаються такі 

електронні переходи як: перехід Пайерлса, перехід Андерсона і перехід Мотта 

[80]. Переходу Пайерлса притаманно зменшення електронної енергії, яке часто є 

основною причиною структурного фазового переходу, при якому перехід у стан 

ізолятора відбувається при кінцевій температурі, коли виграш, що зменшується зі 

зростанням температури  електронної енергії від появи нового періоду 

порівнюється з програшем пружної енергії, викликаний зсувом іонів [80]. Перехід 

у системі невзаємодіючих електронів під впливом зміни ступеня безладу 

називається переходом Андерсона. Перехід, обумовлений міжелектронною 

взаємодією, називається переходом Мотта. Зазвичай одночасно змінюються 

обидва чинники - тоді доцільно говорити про перехід Андерсона-Мотта. 

Керуючим параметром, який впливає на один або на обидва провідних фактори, 

може бути концентрація домішок, тиск, магнітне поле тощо. У класичних роботах 

Гантмахера детально розглядаються всі зазначені переходи [80]. Додатковим 

каналом інформації слугує поведінка спінів у таких кристалах, їхня динаміка і 

реакція на процеси в кристалі (локалізація, фазові переходи). Відомо, що носіями 

заряду в даному з'єднанні є дірки, причому структурні дані вказують на те, що 1 

носій заряду (1 дірка) припадає на 2 молекули.  Оскільки фазові переходи зазвичай 

чутливі до ізотопного заміщення, тому доцільно дослідити монокристали α'-
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(BEDT-TTF)2IBr2, в яких немагнітний ізотоп замінений на магнітний ізотоп, 

наприклад, зразки, збагачені ізотопами вуглецю 
13

С і водню 1Н та 
12

С і дейтерію 

2
Н. У дисертації (див. Розділ 7) буде розглянута спінова динаміка у двовимірних 

напівпровідникових органічних матеріалів α’-(ВEDT-TTF)2IBr2 та 

(DOEO)4[HgBr4]·TCE (1,4-(діоксандііл-2,3дітіо) етилендітіо-тетратіа-фульвален). 

Напівпровідники на основі молекули DOEO можна розглядати як органічні 

елементи спінтроніки, в яких змінена не аніонна підсистеми, а створені 

антиферомагнітні кластери в органічному напівпровіднику, здатні в тонкому шарі 

інтерфейсу антиферомагнетик - напівпровідник створювати спінову поляризацію 

носіїв заряду, як і у випадку з GaMnSb. Необхідність порівняння «органічної» і 

«неорганічної» електроніки стала мотивом для дослідження магнітних явищ у 

нових типах органічних напівпровідників.  

Отже, металоорганічні матеріали поєднують магнітні та електричні 

властивості і можуть стати основою спінтроніки, якщо в них вдасться реалізувати 

вплив магнітного стану гратки на електричну провідність. Один із шляхів синтезу 

таких "спінтронічних" матеріалів полягає у використанні будівельних блоків 

BEDT-TTF як основи для провідної підсистеми й диціанамідних 

металокомплексних аніонів як основи магнітної підґратки. Завдяки шаруватій 

структурі молекули BEDT-TTF у них існує ізотропія поверхні Фермі в площині. У 

перпендикулярному напрямку поверхню Фермі перетинають границі 

елементарної комірки, тобто відкривається щілина заборонених енергій. З 

фізичної точки зору простота поверхні Фермі дуже приваблива, оскільки не 

вимагає для дослідження складних експериментальних умов. З іншого боку, 

квантування орбіт електронів у магнітному полі приводить до періодичності 

осциляцій електронних властивостей при зміні індукції МП, тобто до осциляцій де 

Гааза-ван-Альфена і Шубникова-де Гааза. 
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Висновки до Розділу 1. 

 

Розробка і створення експериментальних умов для управління електронною 

спіновою динамікою локалізованих центрів і носіїв заряду в напівпровідникових 

структурах є актуальним невирішеним завданням, яке має прикладне значення для 

сучасних напрямків фізики наносистем та спінтроніки, оскільки:  

1. Кремній, серед усіх напівпровідникових матеріалів для мікроелектроніки є 

найбільш доступним. Серед переваг Si демонструє: високу механічну міцність, що 

є важливим при мінімальному розмірі транзистора; високу теплопровідність, що 

визначає нагрівання процесора; високу рухливість дірок (електронів), що визначає 

швидкодію мікросхем. Але, як буде показано в дисертації, добре відомий Si може 

стати новим джерелом квантових ефектів на шляху створення квантового 

комп’ютера. У міжнародній науковій літературі багато інформації про квантовий 

комп’ютер, напівпровідникову спінтроніку як на метал-органічних так і 

неорганічних об’єктах, оскільки це «Hot Topics» розвитку інженерної і 

фундаментальної науки. Але, у той же час, відсутня інформація про ядерну і 

електронну спінову динаміку в деформованому і термічно окисленому ізотопно 

збагаченому Si. Тому доцільно використовувати нові в даній області досліджень 

види обробок (магнітостимульоване окислення і деформація та ін.). У літературі 

повідомляється про дослідження методами ЕПР і ЯМР, що виконувалися у 

вузьких діапазонах температур (як правило низьких) і магнітних полів (не більше 

1 Тл). У дисертації пропонується значно розширити як температурний, так і 

польовий діапазони. Ефекти впливу МП і НТВ на окислення ізотопного Si до 

теперішнього часу не були виявлені, тому дослідження спін-залежних стадій 

окислення експериментально підтвердить реалістичність управління окисленням 

за допомогою МП. Для досягнення повного розуміння спін-залежного окислення 

Si необхідним є вивчення кінетики цих реакцій, впливу ізотопного складу, 

деформації та інших чинників, що і буде зроблено в дисертації. 

2. Колективні спінові взаємодії і явища спінового струмо переносу, спінової 

поляризації, які їх супроводжують, розглядає спінтроніка. Висновком з 
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проаналізованих робіт можна вважати перспективними підходи щодо створення 

структур з магнітокерованою поляризацією носіїв заряду шляхом створення 

тонкоплівкових структур напівпровідник феромагнітний напівметал та 

гетероструктури, що містять квантову яму і відокремлений від неї магнітний шар 

(нанокомпозитні плівки GaSb-MnSb, гетероструктури InGaAs/GaAs/GaAs:Mn). 

Об’єкти дослідження обрані відповідно з можливістю управління спіновою 

динамікою локалізованих центрів і носіїв заряду, що реалізують квантові логічні 

операції, а також створення умов спінової фільтрації носіїв заряду в 

напівпровідникових структурах для використання в спінтроніці.   

3. Органічні напівпровідники, які є сильно корельованими фермі-системами, 

що проявляють унікальні фізичні властивості: зарядові та спінові збудження, 

можуть також слугувати спінтронічними перимикачами. Сильні електрон-

електронні кореляції і фононна взаємодія, що виникають через низькорозмірні 

просторові структури шаруватих органічних провідників, призводять до фазових 

переходів та до локалізації носіїв заряду. Доцільним є дослідження спінової 

динаміки в органічних напівпровідниках зі зміненим ізотопним складом в 

аніонній системі. Іншим кроком, пропонується здійснювати пошук ефектів 

спінтроніки в ситуаціях, коли в органічному напівпровіднику є антиферомагнітні 

кластери, здатні створювати спінову поляризацію носіїв заряду в тонкому шарі 

інтерфейсу антиферомагнетик – напівпровідник.  

Отже, обидва напрямки досліджень, на які спрямована дисертація (квантовий 

комп'ютинг і спінтроніка) орієнтовані на пошуки таких ступенів свободи, які 

могли б ефективно змінювати електричні й магнітні властивості 

напівпровідникових структур.  
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РОЗДІЛ 2. Методика і техніка експериментів 

2. 1. Методи дослідження магнітних властивостей напівпровідників 

 

Сучасні підходи напівпровідникової спінтроніки вимагають прецизійного 

моніторингу магнітних властивостей, зокрема температури Кюрі TC та 

намагніченості насичення, кореляції електричного опору, та його залежності від 

намагніченості. Можливість такого контролю в дисертаційній роботі була 

здійснена на SQUID-магнітометрі, який дозволяє визначати з високою 

чутливістю статичні й динамічні магнітні властивості в широкому діапазоні 

температур і магнітних полів. Зміна магнітних властивостей супроводжується 

змінами в електричних властивостях, зокрема зміною типу провідності. За 

допомогою приставки до SQUID-магнітометра можливим визначення 

провідності, рухливості й концентрації носіїв заряду у двох геометріях: 4-

точковим методом за відсутності магнітного поля і в холівській геометрії в МП 

перпендикулярно поверхні.  

Внаслідок особливостей будови спінтронічних наноструктур виникає 

низка магнітних фізичних явищ, таких як спін-залежне розсіювання електронів 

провідності, непряма обмінна взаємодія, поверхнева магнітна анізотропія та ін. 

Для вивчення процесів спінової динаміки, структури речовини, взаємодії 

електронів у парамагнетиках/феромагнетиках, визначення концентрації 

парамагнітних центрів та ін. широко використовується метод електронного 

спінового резонансу. Доступним і ефективним методом, який дозволяє на 

атомному рівні і з високою точністю контролювати ізотопний склад об’єктів є 

вторинно-іонна масспектрометрія, яка також дозволяє ідентифікувати розподіл 

елементів за глибиною. Враховуючи те, що один з трьох ізотопів кремнію має 

спін ядра, стає доступним дослідження ізотопних ефектів. Взаємодію між 

магнітними ядрами розглядає метод ЯМР, використання якого відкриває 

широкі можливості для вивчення електронно-ядерної, диполь-дипольної 

взаємодії. 
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Для дослідження зміни фізико-хімічного стану поверхні доцільно залучити 

рентгенівську фотоелектронну спектроскопію, що дозволить легко визначити 

склад, хімічний і електронний стан атомів у речовині, ступінь окислення тощо. 

Інформацію про структуру внутрішніх і валентних електронних рівнів дає 

метод УФЕ. Моніторинг таких параметрів поверхні, як рельєф і шорсткість, 

доменна структура, поверховий потенціал, зміна локальних латеральних і 

електрофізичних сил на поверхні твердих тіл доступний методом АСМ. У 

цьому розділі будуть розглянуті вище перераховані методи з врахуванням 

їхнього використання в дисертації для дослідження електронної і ядерної 

спінової динаміки в напівпровідникових нано- та гетероструктурах. 

 

2.1.1. Електронний спіновий резонанс і його реалізації в 

напівпровідниках 

 

Явище резонансного поглинання високочастотної енергії в умовах строго 

визначених відношеннях напруженості постійного магнітного поля до частоти 

стали активно використовувати з 1944 року [203-206]. Цей метод отримав назву 

електронного парамагнітного резонансу (ЕПР). Речовина називається 

парамагнітною, якщо вона не має макроскопічного магнітного моменту за 

відсутності зовнішнього МП, але набуває його після його накладання, при цьому 

величина моменту залежить від поля, а сам момент спрямований у той же бік, що 

і поле [203]. Наприклад, в Si парамагнітними центрами, які можна детектувати за 

допомогою ЕПР, можуть бути атоми триплетного кисню, ненасичені валентні 

зв'язки, трьохкоординований атом Si з неспареним електроном на sp3 -гібридній 

орбіталі (Pb-центри), тощо [205].  

Експериментально, для спостереження умови резонансу hν=gJβH 

змінюють напруженість магнітного поля Н при постійній частоті ν і 

спостерігають залежність поглинання електромагнітної енергії від величини 

магнітного поля. Величина hν відповідає кванту енергії, необхідної для 

переходу електрона з одного стану в інший, β - магнетон Бора рівний 9.27·10
21
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ерг/Гс, g - фактор. Найважливішими характеристиками резонатора є резонансна 

частота νres і добротність Q. Частота νres відповідає максимуму накопиченої в 

резонаторі енергії, а Q визначає чутливість спектрометра і характеризує 

ефективність накопичення енергії резонатором і є відношенням накопиченої 

енергії до розсіяної за один період електромагнітного коливання Q = νres /∆ν, де 

∆ν – ширина піка на половині висоти.  

По виміряній інтегральний інтенсивності лінії поглинання можна судити 

про концентрацію неспарених електронів в зразку (за умови, що немає 

насичення). Ширина спектральної лінії в загальному випадку виникає за рахунок 

кінцевого часу перебування частинки в збудженому стані і визначається часом 

життя спінового стану. Уширення резонансної лінії викликають «спін-граткові» 

взаємодії між спіном неспареного електрона, що знаходиться на верхньому рівні 

протягом часу Δt, і теплові коливання решітки (фонони)[203]. Усі інші можливі 

типи взаємодії, що призводять до уширення, мають характер «спін-спінової» 

взаємодії, за яких спіни обмінюються енергією між собою. Форма лінії (рис. 2.1) 

важлива при визначенні концентрації парамагнітних центрів (ПЦ), при 

встановленні типу їхніх взаємодій. 

  

Рис. 2. 1. Форма лінії ЕПР (а) і її похідної (б) [203]. 

 

Математичний опис теорії релаксації дозволяє вивести два крайніх 

випадки форми лінії в ЕПР спектрах[203]. Вони описуються рівняннями Гауса і 

Лоренца. 
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1. При чистій диполь-дипольні взаємодії форма лінії ЕПР описується 

рівнянням Гауса:   

𝐽(𝐻) = 𝐽0 exp [−
(𝐻−𝐻0)

2

1,45∆𝐻Г
2],     (2.1) 

де J0 – інтенсивність при резонансному значенні H0; ΔHГ - ширина лінії. 

2. У разі делокалізації вільного електрона по області, за розмірами досить 

великій для усереднення локальних полів, при повній ідентичності всіх 

парамагнітних частинок і за відсутності істотних внутрішньокристалічних 

полів відбувається звуження лінії в центрі й розширення її на краях. При цьому 

лінія підпорядковується рівнянню Лоренца: 

 

𝐽(𝐻) = 𝐽0 [1 + −
(𝐻−𝐻0)

2

∆𝐻Л
2 ]

−1

,    (2.2)  

 

з відповідною шириною ΔHЛ. При цьому ∆Hг = ∆H½/(2*ln2) (Гаусова 

форма) ∆Hл = 0.5*∆H½ (Лоренцева форма). 

3. У разі не зовсім ідентичних ПЦ або в присутності кристалічних полів, 

які по-різному орієнтують різні ПЦ в зовнішньому постійному полі, сумарний 

спектр - це накладання окремих вузьких ліній, що описуються рівнянням (2.2). 

При досить великій відмінності в g-факторах окремих ліній сумарна лінія 

поглинання буде описуватися рівнянням (2.1).  

4. Якщо в останньому випадку між окремими областями делокалізації має 

місце обмін електронами, то центральна частина лінії буде підкорятися 

рівнянням Лоренца, а край лінії описується рівнянням Гауса. 

У дисертації будуть розглянути всі 4 випадки. Статичні та динамічні 

високочастотні магнітні властивості в монокристалах і приповерхневих шарах 

Si з природним вмістом ізотопів, у різних умовах термообробки, деформування 

кристалів та ін. досліджували на спектрометрі Bruker EMX, оснащеному 

гелієвим кріостатом Oxford Instruments ESR-900. Частота НВЧ поля 9.48 GHz, 

частота модуляції 100 kHz, при температурах T = 8, 25 і 300 K, амплітуда 
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модуляції 5 Е. Чутливість спектрометра становила 10
11

 spins/Oe при Т = 4 K. 

Кут між постійним магнітним полем і площиною зразків регулювався за 

допомогою автоматичного гоніометра ER218PG1 з відносною точністю 0.1. Для 

підрахунку ефективного числа спінів і калібрування спектрометра використали 

монокристал CuSO4.5H2O. 

При дослідженні високочастотної спінової динаміки в тонких плівках і 

гетероструктурах спостерігався метод феромагнітного резонансу (ФМР) - 

резонансне поглинання електромагнітної енергії феромагнетиком. Поглинання 

енергії при ФМР у декілька разів сильніше ніж при ЕПР і умова резонансу 

істотно залежить від форми зразка. Ці відмінності викликані тим, що ФМР є 

колективним ефектом: елементарні магнітні моменти феромагнетика сильно 

пов'язані і поглинання відбувається в результаті взаємодії мікрохвильового 

поля з сумарним магнітним моментом речовини. Спектрометри для 

експериментального дослідження ФМР не відрізняються від спектрометрів 

ЕПР. Вимірювання проводили на спектрометрі JEOL JES-FA 200 в X-діапазоні 

частоти (~ 9.013 ГГц), з діапазоном розгортки постійного магнітного поля 0-1.4 

Тл. Мікрохвильова потужність становила 0.64 мВт, добротність була в межах Q 

= 3800-4100. Зменшення мікрохвильової потужності на порядок не змінювало 

спектри ЕПР, тобто електронні переходи не насичувалися, а «ефекти 

проходження" не спостерігалися. Для уникнення інфрачервоного підсвічування 

вікно резонатора було закрито металевою фольгою. Спектри записували у 

вигляді залежностей першої похідної поглинання мікрохвильової потужності 

по магнітному полю dP/dH. Температура змінювалася в діапазоні від 4 K до 265 

K з точністю ± 0.5 К в кріостаті ESR 900 Oxford Instruments. 

Спінові ефекти в органічних з’єднаннях на основі BEDT та DOEO були 

досліджені на приладі Bruker E 500, в X-діапазоні (~ 9.4 GHz). Амплітуда 

модуляції магнітного поля була Аm = 3 Oe при Т > 40 K, і Аm = 0,5 Oe при T ≤ 40 

K. Мікрохвильова потужність становила 0,64 mW, добротність Q = 3800 - 4100. 

Розклад спектра на сигнал дисперсії і поглинання при 300 K показав, що частка 

сигналу дисперсії залежить від орієнтації зразка і не перевищує 1,5% величини. 
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Таким чином, сигналом дисперсії можна було знехтувати в усьому 

температурному діапазоні досліджень. Дворазове інтегрування лінії ЕПР і 

порівняння з калібрувальним зразком CuSO4·5H2O дозволяло визначити 

магнітну сприйнятливість зразка χ''. 

Кутові залежності спектрів ЕПР, ФМР та магнітоопору досліджували 

наступним чином. Зразки поміщалися в резонатор, в пучність високо-частотного 

магнітного поля так, що кут між нормаллю до плівки і напрямком МП розгортки 

можна було змінювати в діапазоні Θ = 0-360º. Кут θ = 0º відповідає напрямку 

постійного МП перпендикулярно площині зразка (рис 2.2). 

 

Рис. 2.2. Орієнтація монокристалів у постійному магнітному полі Н0 і 

високочастотному магнітному полі Н1. 

 

Чутливість спектрометра нормувалося на калібровану криву резонатора. У 

термічному контакті з досліджуваним зразком знаходився монокристал 

CuSO4·5H2O відомої маси, що дозволяє враховувати зміну чутливості 

резонатора з температурою, розраховувати абсолютні значення магнітної 

сприйнятливості і числа спінів у зразку. Апроксимація спектрів здійснювалася 

відповідним виразом у програмному пакеті Microcal Origin 7.0 та WinEPR, 

Simfonia. 
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2.1.2. Ядерний магнітний резонанс високої роздільної здатності 

 

Оскільки ядра зі спіном I ≠ 0 мають магнітний момент, вектор якого 

паралельний вектору спінового моменту, їх називаються магнітними. 

Взаємодію між магнітними ядрами розглядає метод ядерного магнітного 

резонансу (ЯМР) [207-209].  

Основне рівняння ЯМР має вигляд hν =ΔE= γħB, де ħ = h/2π, γ - ядерне 

гіромагнітне відношення. Частота електромагнітного випромінювання ν (Гц) 

пов’язана з індукцією магнітного поля B, як ν = γB/2π. Магнітний момент 

частинки й спіновий кутовий момент можуть бути однонаправлені, або 

спрямовані в протилежні боки залежно від значення γ. Наприклад, спін 
29

Si = ½ 

γ, - 53.2 * 10
6
 рад / Тл, природний вміст 4,7%, а ядро 

31
P також володіє спіном ½ 

але гіромагнітне відношення набагато більше 108.4 * 10
6
 рад/Тл. У зовнішньому 

МП завдяки наявності кутового моменту, магнітний момент спіна починає 

обертатися з ларморівською частотою прецесії. Сумарна намагніченість уздовж 

зовнішнього магнітного поля називається повздовжньою намагніченістю. Процес 

безвипромінювального переходу між двома спіновими станами характеризують 

швидкістю 1/T1. Характерний час Т1, протягом якого встановлюється теплова 

рівновага після певного збудження, називається часом повздовжньої релаксації, 

або часом спін-граткової релаксації. Поперечна намагніченість зменшується з 

часом у результаті втрати когерентності прецесії магнітних моментів окремих 

спінів. Характерний час спаду поперечної намагніченості, Т2, називається часом 

спін-спінової релаксації, або часом поперечної релаксації. Блохом було 

запропоновано розглядати спін-граткову і спін-спінову релаксації як процеси 

першого порядку з характеристичними часами Т1 і Т2[209].  

Хімічний зсув ліній ЯМР є наслідком переважно внутрішньо 

молекулярних взаємодій, незважаючи на те, що може містити суттєвий внесок і 

від міжмолекулярної взаємодії та є непрямою магнітною взаємодію 

зовнішнього магнітного поля і ядерних спінів через навколишні електрони. 

Резонансні частоти ЯМР зсуваються під впливом екрануючої дії електронних 
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оболонок. Хімічний зсув монокристала змінюється  залежно від орієнтації 

зразка щодо зовнішнього поля (рис. 2.3, а). Спінові взаємодії у твердих тілах 

виявляють сильну залежність від орієнтації через низьку молекулярну 

рухливість. Орієнтаційна залежність і накладення різних спінових взаємодій 

призводить до уширення спектральних ліній. Для порошкового зразка всі 

орієнтації окремих кристалітів різноймовірні й тому спектр ЯМР представляє 

суперпозицію сигналів від окремих кристалітів (рис. 2.3,б). Ефективним 

методом підвищення роздільної здатності, усунення анізотропії хімічного зсуву 

і зменшення диполь-дипольної взаємодії є обертання зразків під магічним 

кутом (кут 54,74º щодо зовнішнього поля) для усереднення анізотропних 

спінових взаємодій. 

 

Рис. 2.3 Вплив орієнтаційної залежності хімічного зсуву на спектр ЯМР : а - 

монокристала; б- спектр полікристалічного зразка [208]. 

 

Ізотоп кремнію 
29

Si належить до «рідкісних» ядер [209], має низький 

природний вміст і низьку чутливість (7.84 × 10
-3

) щодо ядер 
1
H, 

29
Si 

характеризується довгими часом спін-граткової релаксації (T1 > 20 c), 

негативним гіромагнітним відношенням, низькою інтенсивністю спектральних 

ліній. У дисертаційній роботі методом ЯМР досліджено ядерну спінову 

динаміку в ізотопно-збагаченому кремнії (див. Розділ 4). Спектри ЯМР були 

записані при кімнатній температурі на спектрометрі Bruker Avance III з 

індукцією постійного магнітного поля 9.4 Тл. Частота резонансу на ядрах 
29

Si в 

цьому полі 79.5124 МГц. Послідовність складалася з 90-градусного імпульсу 

а б 
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тривалістю 5 мкс, сигнал фіксувався після 6.5 мкс затримки («мертвий» час 

приймального тракту). Спектри - це реальна частина Фур'є-образу спаду вільної 

індукції. Інтервал часу між двома послідовними експериментами становив 7200 

с (2 год.), що необхідно для спінової релаксації ядер Si. Відносні відхилення 

частоти δ, що виникало в результаті хімічного зсуву і спін-спінових взаємодій, 

вимірювалися в ppm і використовувалися для ідентифікації ліній ЯМР спектру і 

механізмів взаємодії ядерних спінів з оточенням. Для нагріву зразків у 

спектрометрі використовувалася фірмова приставка Bruker, що дозволяє 

унеможливити варіації параметрів коливальних контурів, стабільність роботи 

яких перевірялася за допомогою каліброваного зразка. Обробка спектрів 

проводилася за допомогою програми Spectra MestreNova. 

 

2.1.3. Магнітометричні методи дослідження за допомогою 

надпровідного квантового інтерференційного магнітометра 

 

Магнітні характеристики досліджуваних зразків вимірювалися на СКВІД – 

магнітометрі MPMS 5XL, Quantum Design (СКВІД від англ. SQUID – 

Superconducting Quantum Interference Device - надпровідний квантовий 

інтерференційний прилад). Режим роботи СКВІД - магнітометра MPMS 5XL на 

постійному струмі (DС - режим) дозволяє визначити основні магнітні властивості 

речовини: коерцитивну силу, намагніченість насичення, поле насичення 

намагніченості, температуру Кюрі, магнітну сприйнятливість, ефективний 

магнітний момент, середній спін  . Оскільки надпровідні елементи камери зразка в 

СКВІД-магнітометрі, а також магніт, зроблений теж з надпровідника і 

характеризуються магнітним гістерезисом, що є причиною виникнення 

залишкового поля в камері, тому додатково було проведено калібрування за 

довжиною сканування і за положенням центр-скан (рис. 2.4). Максимальна 

помилка в визначенні магнітного моменту, пов'язана з відхиленням положення 

центру кривої сканування, не перевищує 1%.  
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Рис.2.4. Фрагмент діалогового вікна при центруванні зразка: а – для позитив-

ного, б - для негативного магнітного моменту зразка. 

 

Режим роботи магнітометра на змінному струмі (АС - режим) дає 

інформацію про повільні (10
-3

 с) релаксаційні процеси в спіновій підсистемі. 

Частота магнітного поля в АС-режимі змінюється в інтервалі 1 - 1400 Гц, 

максимальна амплітуда змінного МП складає 4 Е. В DС - режимі постійне 

магнітне поле змінюється в інтервалі 0 - 50 кЕ. Температура варіюється в інтервалі 

2 - 350 К. Чутливість становить 10
-15

 Тл, що на три порядки перевершує чутливість 

традиційних магнітометрів. Точність вимірювання магнітного моменту зразків - 

10
-6

СГСМ-од./см
3
. Температура в процесі вимірювання підтримувалася з точністю 

10
-1

 К, магнітне поле - з точністю 0,1 Е.   

 

2.1.4. Методика визначення питомого опору, концентрації носіїв 

заряду і їхньої рухливості в магнітному полі 

 

У нано- і гетероструктурах з феромагнітними включеннями провідність 

залежить від взаємної орієнтації спіна електрона і прикладеного магнітного 

поля. За допомогою спеціальної приставки, що дозволяє закріплювати зразок у 
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камері СКВІД-магнітометра і проводити одночасне вимірювання магнітного 

моменту й електричного опору в магнітному полі отримані залежності 

зазначених параметрів від МП і від температури в тонких плівках GaSbMn. Для 

визначення провідності, рухливості й концентрації носіїв заряду опір тонких 

плівок GaSbMn вимірювався у двох геометріях: 4-точковим методом за 

відсутності МП і в холівській геометрії в МП перпендикулярно поверхні 

плівки. Напруга між потенційними контактами зразка вимірювалося за 

допомогою нановольтметра Keithley Nanovoltmeter 2182. Струм через зразок 

подавався за допомогою багато функціонального вимірювача електричних 

напружень і струмів, який може працювати як у режимі вимірювача напруги й 

сили струму, так і в режимі генератора постійного або змінного струму. Зразок 

кріпився на спеціальній штанзі, це дозволяло під’єднати контакти до вхідних 

клем вимірювача напружень і генератора постійного струму (рис. 2.5). 

 

 

Рис. 2.5. Штанга для кріплення зразка: а - верхня частина штанги, 

призначена для підключення генератора постійного струму і вольтметра, 

б- нижня частина штанги, призначена для закріплення зразка. 

 

Питомий опір розраховувався за співвідношенням для тонкої пластини [210]: 

ρ = (π
.
w/ln2) 

.
 (V1-4/I2-3), де w - товщина плівки (від 75 до 135 нм), V1-4 - напруга на 

потенційних контактах, I2-3 - сила струму на струмових контактах. Рухливість 

носіїв визначає здатність електронів і дірок у металах і напівпровідниках 

реагувати на зовнішній вплив. Рухливість і концентрація носіїв визначалася за 

даними вимірів у холівській геометрії. За відомим VH, I, w при заданій індукції 

магнітного поля B визначалася постійна Холла: RH = VH
.
w/B

.
I. Концентрація p 

а б 
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дірок у плівці визначалась за співвідношенням: RH = 1/e
.
p, p = 1/RH

.
e, де e – 

заряд електрона, і  рухливість μ = σ/p
.
e, де σ = 1/ρ – питома провідність плівки 

GaSbMn. Оскільки однією з головних характеристик спін-електронних 

пристроїв є його пропускна здатність, яка визначається часом відгуку на 

електричні та магнітні впливи, визначення впливу концентрації носіїв заряду на 

намагніченість ФМ кластерів, зокрема MnSb є актуальним завданням. 

 

2.2. Методи очищення поверхні й контролю структури, ізотопного й 

домішкового складу напівпровідників 

2.2.1. Спектроскопія вторинної іонної емісії 

 

Ідентифікація елементного та ізотопного складу твердих тіл у дисертаційній 

роботі здійснювалася методом вторинно-іонної мас-спектрометрії (ВІМС), який 

дозволяє розділяти ізотопи за їхньою масою та визначити їхнє процентне 

співвідношення. Чутливість такого аналізу висока і становить за концентрацією 

~ 10
12

 - 10
16

 атомів домішки в 1 см
3
 (~ 10

-4
 - 10

-7
), що дозволяє бачити навіть долі 

відсотків, як окремих елементів, так і їхні хімічні сполуки. Метод дозволяє 

виявляти крім атомарних іонів, також і молекулярні, зокрема: одно, дво- і 

трьохатомні іони кремнію. До переваг цього методу також належить і 

можливість проводити пошаровий аналіз матеріалів з високою роздільною 

здатністю по глибині - близько 30 - 100 Å. 

Взаємодія швидких іонів з твердим тілом призводить до вибивання атомів і 

молекул матеріалу, як в нейтральному, так і в зарядженому стані (рис. 2.6). Рис. 

2.6 ілюструє 10 різновидів взаємодії іонів з поверхнею, серед яких зображено і 

утворення вторинних іонів (ВІ) [211-213]. 

Принцип дії ВІМС заснований на розпиленні твердотільної проби пучком 

іонів (In
+
, Ar

+
, Cs

+
, O2

+
, O

-
) з енергіями 0,2 - 30 кеВ з утворенням у результаті 

ряду їх зіткнень у твердому тілі ВІ, які далі реєструються мас-аналізатором.  
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Рис. 2.6. Взаємодій іонів з твердим тілом[214]: 1 - розсіювання іонів на атомах, 

2 - поверхневі дислокації, 3 - внутрішні дислокації, 4 - фізичне розпилення, 5 - 

іонна імплантація, 6 - хімічне розпилення, 7 - перенос заряду, 8 - адсорбція іонів, 

9 - емісія електронів, 10 - емісія поверхневих іонізованих іонів. 

 

У ВІМС існують два види представлення результатів: статична ВІМС і 

динамічна ВІМС. У першому випадку використовуються такі низькі значення 

потоку первинних іонів (менш 10
12

 іонів на см
2
) на поверхню проби, що 

статистично забезпечуються умови, коли кожен іон потрапляє на поверхню, не 

пошкоджену попередніми іонами. При цьому реалізуються умови для 

розпилення великих молекулярних фрагментів. У другому ж випадку потік 

істотно вищий і, відповідно, більший ступінь фрагментації. Тому динамічний 

варіант використовується для елементного аналізу (пошарового аналізу і 

картування). Результати статичного режиму сканування представляються у 

вигляді мас-спектрів. При використанні ВІМС з низькими енергіями 

первинного пучка зразок Si був поміщений у камеру спектрометра. Поверхня 
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зразка бомбардувалася пучком первинних іонів In
+
 з енергією 9 кеВ. Параметри 

іонного пучка (тип, енергія, щільність струму і ін.) були вибрані в 

оптимальному режимі, щільність іонного струму 0.1-0.5 mA·сm
-2

. Експеримент 

проводився у вакуумі з тиском залишкових газів Pост = 2 · 10
-8

 torr. Енергія 

первинного пучка E1 = 3 кеВ, енергія вторинного пучка E2 = 30 кеВ. 

Використовували первинні іони Ar
+
, In

+
. Стикаючись з поверхнею, первинні 

іони вибивають вторинні частки, частина з яких, зазвичай, менше 5%, 

залишають поверхню в іонізованому стані. Ці іони фокусуються і потрапляють в 

мас-аналізатор, де вони поділяються відповідно до відношення їхньої маси до 

заряду. Перед початком вимірювання зразки піддавалися очищенню поверхні. У 

процесі бомбардування первинними іонами і подальшого їхнього гальмування в 

гратці твердого тіла, внаслідок парних взаємодій, розвиваються каскади 

послідовних зіткнень між атомами матриці. Розпилення залежить від енергій і 

маси бомбардуючих іонів і атомів мішені. Товщина шару, з якого вибиваються 

частинки, знаходиться в межах 5 - 10 Å. Чистка поверхні здійснювалося 

протягом 10 хв. пучком іонів Ar
+
 з енергією 9 кеВ (сканування по площі~2×2 

мм
2
). За час іонного бомбардуванням знімали поверхневий шар ~ 1нм. 

Швидкість іонного травлення c ~ 0.1нм /хв. 

Приповерхнева область Si збагачена киснем, що збільшує імовірність 

іонізації атомів майже всіх елементів при ВІМС – аналізі [211, 212]. Труднощі 

точного кількісного визначення елементного складу зразка пов'язана із 

залежністю ймовірності іонізації частинок від їхнього оточення. Достовірність 

результатів у дисертаційній роботі підтверджувалась багаторазовим 

відтворюванням експерименту в різних ділянках зразка, на різних типах 

спектрометрів. Зокрема, кристали Si також досліджували методом часопролітної 

вторинної іонної мас-спектрометрії на мас-спектрометрі TOF.SIMS 5 ION-TOF. 

Було проведено ізотопний аналіз зразків як на поверхні так і на глибині, записані 

профілі основних елементів. Травлення відбувалося іонами церію в негативній 

полярності.  
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2.2.2. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія 

 

Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія (РФЕС) - спектроскопічний 

метод дослідження елементного складу, хімічного і електронного стану атомів, 

на поверхні твердих тіл, заснований на явищі зовнішнього фотоефекту [136, 

215]. Основи методу, експериментальні результати, теоретичні викладки, енергії 

іонізації різних з'єднань та інша корисна інформація зосереджена в монографіях
,
[
 

215, 216]. Зразок опромінюється пучком рентгенівських променів, реєструється 

залежність кількості вибитих електронів від їхньої кінетичної енергії. За 

спектром електронів можна визначити енергії зв'язку електронів і їхні рівні 

енергії. Досліджувані електрони емітуються з глибини проникнення м'якого 

рентгенівського випромінювання, зазвичай близько 1 мкм. Однак, за рахунок 

поглинання, інформацію можна отримати лише з  верхніх (10-30) атомних шарів. 

Оскільки енергія зв'язку Ев електронів остова дещо змінюється при зміні 

характеру хімічного оточення атома, по хімічному зсуву ліній РФЕС можна 

ідентифікувати ступінь окислення атому. Так, наприклад, енергія зв'язку Si2p 

зсувається більш ніж на 4 еВ при переході від Si до SiO2.  

Хімічний склад приповерхневих шарів зразків був визначений методом 

РФЕС у вакуумі 10
-9

 mBar на спектрометри SPECS, PHOIBOS-Hsa 3500. 

Рентгенівське випромінювання було створено Mg анодом (лінія Kα при 1253.6 

eВ) та Al Kα (1486.6 еВ). Фотоелектрони реєструвалися напівсферичним 

детектором VSW діаметром 150 мм. Усі енергії були відкалібровані по лінії 

вуглецю  С 1s при 284.6 eВ. Фон було віднято комбінацією двох методів: Ширлі 

(0.7) і лінійного (0.3). Аналіз і обробка спектрів проводився за допомогою 

програми Casa XPS. Окрім елементного аналізу визначалась і відносна 

концентрація основних елементів досліджуваних зразків. Зокрема, відносні 

концентрації основних елементів на поверхні тонких плівок GaSbMn були рівні 

відповідно Ga - 36.7% Mn - 18.1% і Sb - 45.2% (без урахування сигналів кисню і 

вуглецю). На рис. 2.7 представлений оглядовий спектр (а) та Mn 2р (б) рівень 
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зразка GaSbMn, де спостерігається спін-орбітальне розщеплення (j=3/2, 1/2) Mn 

2р3/2 і Mn 2р1/2).  

 

 

Рис. 2.7. а- оглядовий спектр РФЕС зразка GaSbMn, b - спектр РФЕС Mn 

2p-рівня [25]. 

 

Для розкладу на компоненти була взята j = 3/2 частина спектра тому, що 

частина, що відповідає j = ½, була меншої інтенсивності, і вона була уширена 

внаслідок переходу Костера-Кроніга (Coster-Kronig decay). Лінія Mn 2р3/2 

демонструє перекриття сигналів від трьох станів: металевий марганець (Mnº), 

оксид марганцю Mn2O3 (з іонами Mn
3+

) і кластери MnSb (з іонами Mn
2+

) з 

відповідними енергіями зв'язку Mn
0
 (638.9 eВ), Mn2O3 (642.7 eВ), MnSb (640.6 

eВ) (рис. 2.7 б).  

З боку високих енергій від основного піку спостерігається сателіт (647.5 

eВ), пов'язаний з переносом заряду. Наявність сателітів вказує на сильну 

кулонівську взаємодію між Mn 3d-електронами і гібридизацію між Mn 3d й 

іншими валентними орбіталями. Таким чином підтверджено наявність 

антиферомагнітної фази металевого Mn, його оксиду та феромагнітних 

кластерів MnSb, наявність яких визначає магнітні властивості системи. 

Інформацію про структуру внутрішніх і валентних електронних рівнів дає 

метод ультрафіолетової спектроскопії (УФЕ). В УФЕ застосовуються 

монохроматичне ультрафіолетове випромінювання з низькою енергією фотонів 

а  б  
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внаслідок чого відбувається збудження тільки валентних рівнів. Метод УФЕ 

доступним є інструментом вивчення валентної смуги і її модифікації в 

результаті електронних процесів на поверхні органічних напівпровідників (див. 

Розділ 7). 

 

2.2.3. Атомно-силова мікроскопія 

 

Сучасний розвиток нанотехнології, оптики, електроніки, спінтроніки 

висувають жорсткі вимоги до розмірних характеристик пристроїв, зокрема і до 

якості поверхні. Атомно-силова мікроскопія (АСМ) є потужним засобом 

діагностики параметрів поверхні, зокрема рельєфу й шорсткості. Дослідження 

поверхні напівпровідникових нано- і гетероструктур здійснено на мікроскопі 

Інтегра Аура (NT-MDT). Принцип роботи АСМ заснований на силах 

міжатомної взаємодії, які виникають між поверхню досліджуваного зразка і 

поверхнею скануючого зонда (кантилевера). Використовувалися кремнієві 

кантилевери прямокутної форми з діаметром вістря вершини близько 10 нм. 

Реєстрація відхилень кантилевера здійснюється за допомогою лазерного 

променю, що відбивається від його поверхні на фоточутливий датчик 

(фотодіод). Ці дані інтерпретуються як відхилення кантилевера по осі Oz, які 

натомість зображуються як картина рельєфу поверхні. 

При напівконтактному режимі сканування зонд коливається з певною 

частотою (резонансною для даного кантилевера) і амплітудою. У результаті 

взаємодії зонда і зразка змінюються амплітудно-фазова характеристика зонда, по 

якій будується топологія поверхні. Напівконтактний режим дозволяє сканувати 

провідники, діелектрики, органічні та неорганічні структури. На рис 2.8, а 

наведено 2D зображення поверхні зразка GaSbMn і типовий профіль рельєфу На 

рис 2.8, б. У режимі двохпрохідної методики магніто-силової мікроскопії можна 

окрім рельєфу визначити розподіл магнітних полів на поверхні зразка, доменної 

структури (рис 2. 9).  
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Рис. 2.8. а - АСМ зображення поверхні зразка GaSbMn,  б - профіль 

рельєфу. 

 

 

Рис. 2.9. а- АСМ –зображення та б –МСМ-зображення поверхні GaSbMn.   

 

Сканування поверхні у випадку МСМ відбувається в два проходи. Перший 

прохід проводиться в режимі сканування профілю поверхні, а другий на відстані 

10-50 нм, на якому сили Ван-дер-Ваальса не діють і залишаються тільки 

далекодіючі магнітні сили. Отримані за допомогою магніто-силової мікроскопії 

зображення надають інформацію про доменну структуру поверхні зразка та 

розподіл градієнта магнітних сил по поверхні (рис. 2.9). 

 

а  б  

а

  

б

  

а  б  
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2.2.4. Електронна мікроскопія органічних напівпровідників 

 

Просвічуюча електронна мікроскопія передбачає вивчення нанорозмірних 

зразків. Пучок електронів проходить через зразок, фокусується магнітними 

лінзами і реєструється на флуоресцентному екрані. Змінюючи струм у котушці 

проміжної лінзи, можна змінювати її фокусну відстань, так що на 

флуоресцентному екрані мікроскопа буде фокусуватися або площина 

досліджуваного об'єкта, або задня фокальна площина об'єктивної лінзи. У 

першому випадку спостерігається збільшене зображення структури зразка. У 

другому - дифракційна картина, яка відповідає висвітленій ділянці зразка. 

Мікроструктура монокристалів (DOEO)4HgBr4·TCE (рис 2.10) була досліджена 

на приладі Jeol JEM-2100. 

 

Рис. 2.10. а- мікрофотографії масивних включень, б - мікрофотографії 

неоднорідностей типу мозаїки з характерними розмірами 5-7 нм, в  

дифракційна картина, г - розподіл кристалів (DOEO) 4HgBr4·TCE за розмірами. 
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Частина електронів, що проходять через кристалічний зразок, розсіюється 

відповідно до закону Брегга, формуючи так званий дифракційний контраст, 

який особливо корисний при вивченні дефектів кристалічної гратки. Середня 

відстань між атомними площинами, визначена за дифракційними кільцям (рис. 

2.10 в), становила ~ 2.5 Å, що помітно нижче очікуваних значень ~ 4 -35 Å для 

солей на основі DOEO. Можна розрізнити два типи неоднорідностей: 1) 

масивні включення з характерними розмірами 100 - 400 нм, що займають 20 - 

30% об'єму кристала (рис. 2.10, а); 2) неоднорідності типу мозаїки з 

характерними розмірами 5 - 7 нм, які є розорієнтованими атомними площинами 

(рис. 2.10, б). Розподіл кристалів за розмірами наведений на рис 2.10, г, де d - 

діаметр кристала, і кількість тих, які потрапляють у відповідний інтервал d. 

Неоднорідності були виявлені при кімнатній температурі, проте можна 

припускати, що вони існують і при низьких температурах. 

 

2.2.5. Фотолюмінесцентні методи контролю деформаційних дефектів, 

квантових ям і методи їхнього дослідження. 

 

Оптичні властивості, зокрема фотолюмінесценція (ФЛ), є оптимальним 

методом вивчення електронних процесів у напівпровідниках і їхній 

характеризації. ФЛ дислокаційних зразків ізотопного Si збуджувалася лінією 

514.5 нм Ar-лазера і реєструвалася за допомогою звичайної фазочутливої 

техніки з використанням світлосильного монохроматора МДР2, 

охолоджуваного германієвого фотоопору в оптичному гелієвому кріостаті за 

допомоги Е. Штейнмана і А. Терещенко.  

Низькотемпературні вимірювання циркулярної поляризації 

напівпровідникових гетероструктур InGaAs/GaAs/GaAs:Mn проводилися за 

допомогою С. Зайцева. Вивчення ФЛ КЯ у гетероструктурах дозволило 

досліджувати феромагнетизм незалежним оптичним методом і слугувало 

додатковим перевірочним методом. Вимірювальна оптична схема установки 

для досліджень циркулярної поляризації ФЛ детально описана в [171]. Виміри 
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ФЛ проводилися в геометрії Фарадея, при якій магнітне поле перпендикулярно 

поверхні структур і перпендикулярно осі легкого намагнічування 

феромагнітної плівки. Для збудження використовувався He-Ne лазер з 

потужністю 3 мВт, що працює в безперервному режимі. Вимірювання ступеня 

циркулярної поляризації ФЛ квантової ями в гетероструктурах проводилися в 

магнітному полі Н = 0 - 50 кЕ в кріостаті з надпровідним магнітом у рідкому 

гелії (температура Т = 2 К), зразок кріпився на холодному «пальці» у вакуумі.  

Фотолюмінесценція збуджувалася He-Ne лазером (632.8 нм) і 

реєструвалася в геометрії Фарадея за допомогою CCD-камери на 

монохроматорі зі спектральною розділювальною здатністю краще 0.05 МеВ. 

Циркулярно-поляризована ФЛ досліджувалася стандартним чином з 

використанням лінійного поляризатора і чверть хвильової пластинки. Ступінь 

циркулярної поляризації ФЛ визначалася параметром PС = (I+ - I-)/(I+ + I-), де 

I
+
(I

-
) - інтенсивності компонент з правої (лівої) поляризацією, отримані шляхом 

інтегрування частини спектра, що відповідає оптичному переходу електрона з 

рівня в зоні провідності на рівень у валентній підзоні важких дірок в КЯ. 

Поляризація випромінювання в напівпровідникових структурах відкриває 

керований процес зчитування інформації та електронно-ядерної взаємодії 

шляхом зміни заселеності відповідних рівнів. 

 

2.3. Карта зразків, використаних для досліджень 

 

Дисертаційна робота спрямована на вивчення спін-залежних процесів та 

електронно-ядерної спінової динаміки в трьох групах напівпровідників (рис. 

2.11). Вибір об’єктів і зразків для дослідження охоплює сучасні й рідкісні типи 

матеріалів, ідеологічно об’єднані ефектами спінової динаміки на гетерофазних 

межах.  Ізотопно-збагачений Si, гетероструктури магнітних напівпровідників з 

квантовими ямами або добре контрольованими включеннями, органічні 

напівпровідники з антиферомагнітними включеннями, усі ці об'єкти виявляють 
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подібні властивості й об'єднуються тим, що  більшою чи меншою мірою 

придатні для здійснення спінової поляризації, фільтрації спінів. 

 

Рис. 2.11. Типи напівпровідників, обраних для пошуку і дослідження спін-

залежних явищ. 

 

Карта зразків для дослідження стимульована пошуком нових умов і нових 

матеріалів, які краще задовольняють потреби квантового комп'ютингу і 

спінтроніки, порівнянням різних матеріалів для вибору оптимального набору 

властивостей гетероструктур і встановленням специфіки неорганічних і 

органічних матеріалів в інженерії приладів. 

 

2.3.1. Ізтопно-збагачені кристали кремнію, як джерело впливу ядерних 

спінів на електронні процеси 

 

Для спостереження ефектів, пов'язаних з ізотопним заміщенням, зокрема 

магнітного ізотопного ефекту в умовах впливу внутрішнього МП від ядер 

ізотопу 
29

Si і зовнішнього постійного МП індукцією B = 0.17 Т, були підібрані 

зразки кристалів Si (рис. 2.12) з різною концентрацією ізотопів, склад і 
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характеристики яких наведено в Додатках. Вплив ядерного спіна 
29

Si на 

електронні процеси має прикладне значення, оскільки ядерні спіни в Si мають 

величезний час декогеренції при кімнатній температурі.  

 

Рис. 2.12. а - кристалічна структура кристалів кремнію, б - схематичний 

розподіл ізотопів кремнію і легуючої домішки в кристалі.  

 

Відомо, що деформаційні дефекти в кристалах Si, вирощених методом 

Чохральського, асоційовані з кисневими комплексами, взаємодіють з ними, 

сегрегують кисень в області, що оточують ядра дислокацій, тому необхідними є 

експериментальні дослідження ПЦ, пов'язані з присутністю кисню в кристалах 

Si, а також деформаційних дефектів, створюваних при пластичної деформації. 

Якщо підібрати температуру деформування Т ˂ 700°С, то ці ПЦ будуть 

локалізовані в ядрах дислокацій  і є обірваними електронними зв'язками, які 

захоплюють електрони донорної домішки. Дані ПЦ можуть бути легко 

зафіксовані методом ЕПР, що і було зроблено в дисертаційній роботі. При Т ˃ 

700°С пластична деформація викликає утворення парамагнітних точкових 

дефектів, які не пов'язані з ядрами дислокацій, проте їхнє виникнення 

обумовлено руйнуванням ковалентних зв'язків при пластичній деформації [152, 

154, 217-219], що дозволяє отримати більш широкий спектр парамагнітних 

деформаційних дефектів. Монокристали Fz-
29

Si:B деформувалися методом 3-

точкового згину при температурі 950
◦
C в  атмосфері аргону до щільності 

дислокацій у центрі зразка Nd ≈ 2 · 10
7
 см

-2
 та Nd ~ 10

8
 см

-2
. При цьому 

а

  

б
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шліфуванням був знятий шар, близький до деформуючим опор. Остаточне 

доведення товщини робилася після деформації одночасно для обох зразків. 

Густина дислокацій оцінювалася після травлення кристалів у стандартних 

розчинах методами оптичної та електронної мікроскопії. У частині дисертації 

присвяченій встановленню впливу режиму пластичної деформації (кручення і 

згин) на спектри ЕПР деформаційних дефектів у кристалах Cz-Si, матеріалом для 

дослідження служили стандартні поліровані пластини монокристалічного Si, 

вирізані зі злитка діаметром 100 мм, вирощеного за методом Чохральського з 

питомим опором 1·cм (концентрація бору ≈ 1,5·10
16

 cm
-3

), з орієнтацією [100]. 

Введення дислокацій здійснювалося за допомогою пластичної деформації 

пластин крутінням або згином при температурі T = 1323 K протягом t = 15 хв. 

Концентрація ізотопів, умови термообробки, очищення поверхні та інша 

інформація про досліджувані зразки наведена в додатках. Для підвищення чистоти 

експерименту зразки Si були початково ідентичні, вирізані з сусідніх ділянок 

одного злитка. Контроль якості поверхні здійснювався методами АСМ, РФЕС та 

ВІМС. 

 

2.3.2. Напівпровідникові гетероструктури - основа неорганічної 

спінтроніки 

 

Напівпровідники GaAs, GaSb мають деякі переваги порівняно з кремнієм, 

будучи прямозонними і володіючи підвищеною рухливістю носіїв заряду 

порівняно з кремнієм. У групі неорганічних напівпровідників були досліджені 

гранульовані плівки GaSb-MnSb та гетероструктури InGaAs/GaAs/GaAs:Mn, що 

містять КЯ і магнітний шар GaAs:Mn, відокремлені один від одного розділяючим 

шаром напівпровідника з метою встановлення ефектів спінтроніки, які 

полягають у спіновій поляризації носіїв заряду магнітовпорядкованими (ФМ і 

АФМ) кластерами напівпровідника А
3
В

5
. Легуюча магнітна домішка (Mn) 

дозволяє створити в локальній області напівпровідника високу концентрацію 

магнітних моментів без внесення великої кількості дефектів і здійснити 
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просторове розділення дірок в КЯ та іонів Mn в бар'єрі [2]. У роботі розглянута 

альтернатива магніторозбавленими напівпровідникам як «шкідливої» агрегації 

магнітної домішки в кластери. Оскільки наявність ФМ кластерів сплавів дає 

значний внесок в намагніченість, вони можуть бути прообразами спінтронічних 

пристроїв, в яких спінова поляризація носіїв заряду і локальна намагніченість 

кластерів взаємопов’язані.  

Гранульовані плівки GaSb - MnSb, що містять 41 мол.% MnSb і 59 мол.% 

GaSb, товщиною d = 75 -130 нм і площею ~ 0.1-1 см
2
, були отримані з системи 

GaSb - MnSb евтектичного складу, методом імпульсного лазерного осадження 

на підкладку монокристалічного Al2O3 (0001) в умовах високого вакууму (10
-6

 

Torr) при Т = 50 - 350°C. Метод отримання плівок описаний в [58]. Середній 

розмір кластерів, виявлений за допомогою МСМ, становив 120 нм [24]. 

Кристалічна структура MnSb і схема розподілу Mn та кластерів MnSb в матриці 

GaSb зображені на рис. 2.13.  

 

 

 

Рис. 2.13. а - кристалічна структура MnSb, б - схема розподілу іонів Mn в 

матриці GaSb. 

З метою отримання залежностей магнітних властивостей від електричних 

параметрів плівок товщина плівки варіювалась в діапазоні 75-135 нм. 

Концентрація носіїв варіювалась в діапазоні 4.6·10
18

 - 4.0·10
20

 cm
-3

 і питомий 

опір 0,0006 - 0,0348 Oм·cм. Автор вдячна співробітникам ІЗНХ РАН Маренкіну 

а  б  
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С.Ф. і Федорченко І.В., співробітникам ІПЛІТ РАН, м. Шатура за надані зразки для 

досліджень. Основні параметри досліджуваних плівок наведені в Додатках. 

Гетероструктури InGaAs/GaAs/δ-<Mn> вирощені комбінованим методом 

степеневого епітаксіального росту та методом лазерного розпилення [220]. 

Деталі вирощування і атестація зразків описана в[66, 220]. Кристалічна 

структура GaMnAs і схема гетероструктури InGaAs/GaAs/δ-<Mn> наведена на 

рис 2.14. З метою визначення впливу однорідності ФМ шару на ступінь 

циркулярної поляризації ФЛ та типу магнітного впорядкування досліджено дві 

серії зразків.  

 

Рис. 2.14. а - кристалічна структура GaMnAs, б - схема розташування шарів в 

гетероструктурі. 

 

Віцинальні гетероструктури, що містять квантову яму InGaAs/GaAs і 

невпорядкований δ- <Mn> -шар, вирощені на підкладці GaAs (001). Кут між 

кристалографічною площиною GaAs (001) і відповідною гранню підкладки 

φ=3º. Тонкий δ-<Mn>-шар твердого розчину Ga1-xMnxAs з високою 

концентрацією Mn х ≈ 4 - 10 ат.% формувався системою сходинок. Атоми Mn 

переважно накопичуються на краях сходинок, приводячи до нерівномірного 

розподілу його у вузлах кристалічної гратки через відмінності атомних радіусів 

Ga і Mn і дифузійної рухливості. Сингулярні гетероструктури, в яких КЯ і 

однорідний δ-<Mn> - шар розташовані на точно орієнтований підкладці GaAs 

а

  

б
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(001), φ = 0. Автор висловлює вдячність групі Данилова Ю.А. за надані зразки 

для досліджень.   

 

2.3.3. Органічні напівпровідники α '- (BEDT-TTF)2IBr2 

 і (DOEO)4[HgBr4] ТCE 

 

Органічні напівпровідники (BEDT-TTF)2IBr2 (рис. 2.15) в дисертації 

розглядались з точки зору використання їхніх магнітних властивостей у 

спінтроніці. Досліджені три типи монокристалів: з ізотопами вуглецю 
12

С і 

водню 
1
Н в молекулах BEDT-TTF; зразки, збагачені ізотопами 

13
С і 

1
Н; зразки, 

збагачені ізотопами 
12

С і дейтерію 
2
Н (D), які відповідно позначали як 

12
С, 

13
С, D.  

 

Рис. 2.15. Кристалічна упаковка (BEDT-TTF)2IBr кристалу [195]. 

 

Монокристали - це ромбовидні пластинки з природною огранкою. Розміри 

кристала 
12

С~2.2х1х0.3мм
3
, розміри кристала 

13
С~1х0.5х0.2 мм

3
, розміри 

кристала D~3х1х0.2 мм
3
. Синтез, оптичні й провідні властивості кристалів 

(BEDT-TTF)2IBr2 представлені в [195]. Автор висловлюю вдячність проф. Е.Б. 
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Ягубському (ІПХФ РАН) та О.І. Котову (ІПХФ РАН)  за надані зразки органічного 

напівпровідника і плідні конструктивні обговорення. 

Катіон-радикальна сіль (DOEO)4[HgBr4]·TCE відрізняється від (BEDT-

TTF)2IBr2 несиметричністю донорної молекули DOEO(1,4-(диоксандиїл-2,3-

дитио)етилендитиотетратиафульвален) [221]. Будова молекули DOEO схожа з 

BEDT-TTF наявністю базового скелета тетратіафульвалена, але відрізняється 

присутністю некомпланарного об'ємного діоксанового фрагмента, що вносить 

корективи в шарову упаковку катіон-радикалів. При кімнатній температурі 

провідність (DOEO)4[HgBr4]·TCE, виміряна в площині ab кристала, становить σRT 

= 5 Ω
-1

cm-1. Міжплощинна відстань між молекулами DOEO становить 3.57 Å, 

що може забезпечувати міжмолекулярний електронний перенос через π-орбіталі 

[221]. Монокристали (DOEO)4[HgBr4]·TCE - це пластинки з природною 

огранкою розмірами ~ 0.2 1.2 1.3 мм
3
. Рентгеноструктурним аналізом було 

попередньо встановлено, що зразки не містили двійників. Їхня кристалічна 

структура детально описана в [221].  
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Висновки до Розділу 2 

 

Сучасні тенденції напівпровідникової електроніки стимулюють розвиток 

уявлень про спін-залежні процеси, електронно-ядерну спінову динаміку, 

міждефектні реакції, умови кореляції електронних та магнітних властивостей. 

Відповідно з актуальністю обраного напрямку, у дисертації підібрані об’єкти й 

методи досліджень, які здані встановити залежності, що виникають в 

електронній та електронно-ядерній підсистемах. Аналіз прямих відгуків 

спінової підсистеми непрямозонного неорганічного напівпровідника - кремнію, 

як з природною концентрацією ізотопів так і збагаченого магнітним ізотопом 

29
Si, поступово доповнюється більш складними напівпровідниковими сполуками 

- гетероструктурами InGaAs/GaAs/GaAs:Mn, що містять квантову яму та 

нанокомпозитними плівками GaSb(59%) - MnSb(41%) на основі прямозонних 

напівпровідників GaAs, GaSb. Подальше порівняння неорганічних 

напівпровідників зі спінтронічними ефектами в органічних напівпровідниках на 

основі молекул BEDT та DOEO з природним вмістом ізотопів і збагачених 

ізотопами дейтерію та вуглецю 
13

С дає змогу оцінити їхню перспективність і 

практичну значимість. Обґрунтований вибір об’єктів і методів дослідження 

зумовлюють оригінальність та новизну досліджень:  

1. Реалізовано новий підхід створення активних областей шляхом 

деформації ізотопно-збагачених кристалів кремнію та керування спін-залежним 

окисленням, електронно-ядерною взаємодією в кристалах Si за рахунок як 

внутрішнього поля магнітних ядер 
29

Si  так і зовнішнього постійного 

магнітного поля 0.1-0.6 Тл. Обрана система 
29

Si:B, яка містить багаторівневі 

спінові стани й парамагнітні центри з різним ступенем локалізації. Для 

моніторингу електронно-ядерної спінової динаміки 
29

Si:Р та 
29

Si:B задіяні 

методи ЯМР та ЕПР, що дає змогу розглядати пластичну деформацію 

парамагнітних дефектів в ізотопно-збагаченому Si з точки зору спін-залежних 

процесів. Завдяки залученню сучасного обладнання стало можливим 

спостереження ЕПР в Si в полі H = 4-14 кЕ, який вивчений досить слабо. 
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 2. Залучено комплекс магнітометричних методик для дослідження 

властивостей феромагнітних наноструктур (шарів перехідних металів, 

легованої квантової ями та ін.) в широкому діапазоні температур T = 2 - 300 K і 

магнітного поля Н = 0-5 kOe. Дослідження феромагнітних нановключень в 

напівпровідниковій матриці дає змогу оцінити їх придатність в якості 

прообразів спінтронічних пристроїв, і встановленні кореляції спінової 

поляризації носіїв заряду і локальної намагніченості кластерів.  

 3. З метою атестації структури, контролю ізотопного і домішкового 

складу напівпровідників були задіяні методи ВІМС, РФЕС, АСМ та 

електронної мікроскопії. Спектроскопічні методи дослідження дають змогу 

визначити як елементний склад поверхні, концентрацію елементів, хімічний 

стан атомів, так і ступінь окислення, дозволяють отримати детальну 

інформацію про орбітальну й просторову будову досліджуваних об’єктів. 

Оскільки метод УФС передбачає використання фотонів з низькою енергією, 

внаслідок чого відбувається збудження тільки валентних рівнів, цей метод був 

задіяний для вивчення валентної смуги органічних напівпровідників. 

 4. Відгуки електронної підсистеми були отримані за допомогою 

фотолюмінесцентних методів контролю деформаційних дефектів, що відкриває 

можливості використання дислокацій і кластерів домішки в якості 

фотокерованих парамагнітних областей у кристалах Si. У магніторозбавлених 

напівпровідниках цей метод застосовувався для збудження 

магнітовпорядкованих станів, в яких спінова поляризація магнітної домішки 

підтримується непрямою обмінною взаємодією. Комплекс сучасних 

взаємодоповнюючих методик, який застосований у дисертаційній роботі 

дозволив вирішити всі поставлені оригінальні завдання. 
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РОЗДІЛ 3. Магнітний ізотопний ефект і спін-залежні процеси на 

поверхні кремнію 

3.1. Магнітостимульована кінетика окислення поверхні кремнію з 

природним вмістом ізотопів 

 

З розвитком таких сучасних напрямків як спінтроніка та квантовий 

комп'ютинг, необхідність визначення ролі спін-залежних реакцій у 

приповерхневій області напівпровідникових структур, критично зростає. Цілі 

даного розділу полягали в: 1) становленні вкладів об’єму кристала, оксидного 

шару і інтерфейсу Si/SiO2 в ефекти впливу МП на фізико-хімічні властивості 

кристалів Cz-Si [13, 14, 38]; 2) отриманні даних про кінетику релаксації 

нерівноважних дефектів [18]; 3) визначенні хімічних елементів, які беруть 

участь в магнітостимульованих реакціях в умовах впливу зовнішнього МП або 

внутрішнього магнітного поля ядер 
29

Si [4-6, 8]. 

Як зазначалось в Розділі 1, роль поверхні є визначною при дослідженні спін-

залежних реакцій, тому в дисертації особливу увагу приділялось якості вихідної 

поверхні, моніторингу її стабільності після зовнішніх впливів (деформація, іонна 

чистка, тощо). Методом ВІМС отримували інформацію як про домішковий склад 

поверхні, так і про зміну ізотопного складу Si в процесі магнітостимульованих 

спін-залежних реакцій. Мас-спектр поверхневих шарів Si до і після витримки в 

МП, представлений на рис. 3.1, демонструє зміни інтенсивності струму ВІ, як 

матричного елементу Si, так і його оксидів. Інтенсивності струмів ВІ груп SiOH
+
 

зростають після прикладення МП (табл.3.1.). Зміна інтенсивності ВІ для груп Si
+
, 

SiO
+
, Si2O

+
, SiOH

+
 відповідають вивільненню цих частинок завдяки руйнуванню 

нестабільних Si-O зв'язків на поверхні та в приповерхневому шарі. Мається на 

увазі нестабільні поверхневі стани, що містять нерівноважні тимчасово пов'язані 

частинки. Адже МП здатне змінити лише кінетику релаксаційного процесу, і воно 

не впливає на стабільні хімічні зв'язки, так як їхня енергія ~1еВ значно перевищує 

зеєманівську енергію [118]. 
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Рис. 3.1. Зміна кремній-кисневих комплексів та ізотопного складу на поверхні 

зразків Cz-n-Si до і після впливу магнітного поля [13]. 

 

Таблиця 3.1. Інтенсивності струмів вторинних іонів поверхні кристала Si (111) 

до і після прикладення магнітного поля. 

Атомна маса Іони Інтенсивності струму ВІ, відн.од. 

Контрольний 

зразок 

Після прикла-

дення МП 

28 Si
+
 1000 760 

29 Si
+
 175 100 

30 Si
+
 40 34 

31 P
+
 10 10 

44 SiO
+
 76 94 

45 SiOH
+
 17 65 

72 Si2O
+
 30 35 

*Іонні струми дані в відносних одиницях, нормованих на струм вторинних іонів 

28
Si

+
; час експозиції зразків в магнітному полі 7 діб. 
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Часові залежності нормованого іонного струму k, отримані на основі мас-

спектрів, для кисневих комплексів SiO
+
, Si2O

+
, SiOH

+
 після чистки поверхні 

іонним пучком і прикладення магнітного поля показані на рис. 3.2. 
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Рис. 3.2. Часові залежності нормованого іонного струму k комплексів SiO
+
, SiOH

+
, 

Si2O
+
 на поверхні Si(111): а - після витримки кристалів в магнітному полі (В = 0.17 

Тл) і подальшому зберіганні у вакуумній камері (4.5•10
-6

 Па залишковий тиск), б - 

після його очищення іонним пучком In
+
 енергією 9 kеВ протягом 30 хв [13]. 

 

Нормований іонний струм k - відношення інтенсивності струму вторинних 

іонів SiO
+
, SiOH

+
  та ін. до інтенсивності струму ВІ 

28
Si

+
. Сруми ВІ SiO

+
, SiOH

+
 

змінюються після прикладення магнітного поля. Для перевірки ролі очищення 

поверхні, були отримані часові залежності іонних струмів для іонних груп SiO
+
, 

SiOH
+
, Si2O

+
 (рис. 3. 2, б) після того, як поверхня була протравлена іонним пучком 

In
+
 з енергією 9 кеВ протягом 30 хв. Інтенсивне іонне травлення викликає 

руйнування поверхневих шарів поверхні Si(111) і змінює вихідні експериментальні 

умови, викликає зміни іонних струмів кисневомістких іонів. Тому в експериментах 

підбирався режим з низькими енергіями. На рис. 3.3.а. наведені оглядові РФЕС-

спектри кристалів ізотопно-збагаченого кремнію Fz-
29

Si. Після деформації і 

подальшої промивки у стандартному хімічному розчині зразків були зафіксовані 

залишки фтору (рис 3.3.б). 
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Рис. 3.3. Оглядові спектри РФЕС зразків деформованого кремнію Fz-
29

Si (a) 

(сіра лінія) і недеформованого Fz-
29

Si (б) (чорна лінія); б) РФЕС спектри Si 

2p рівня [19]. 
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Бар'єр для проникнення атома фтору в підповерхневий шар становить 

близько 1 еВ. Поблизу поверхні зміщення поверхневих атомів Si дозволяє 

атому F впроваджуватися в зв'язку Si-Si і експериментально спостерігається два 

піки: F-F (685.7еВ), F-Si (690.4еВ). Тому зразки додатково очищалися ультра-

звуком і спиртом, що не призводило до зміни електронної структури і появи 

додаткових окисних фаз, тощо (рис.3.3, а). В зразках які пройшли витримку в 

МП, збільшувалась інтенсивності піка з енергією 103.2 eВ, який відповідає фазі 

SiO2 (рис.3.4). Товщина шару оксиду dox була визначена і розрахована за 

даними вимірів інтегральної інтенсивності піків кремнію, ISi  і оксиду, Iox згідно 

[136]. 

Після витримки зразків в МП доля SiO2 фази збільшилась на 36%. У ході 

наступної витримки зразків на повітрі через 12 діб спостерігалося часткове 

відновлення товщини оксидної плівки й зменшення кисневої фази на 30%.  

Енергії 2p-електронів в атомах Si (EВ) і відносні інтегральні інтенсивності піків 

(I) РФЕС для контрольних зразків Si(111) були рівні 99.8eВ/86.8% для Si і 

103.5eВ/13.2% для SiO2. Після експозиції в МП (7 діб) енергія зв’язку Si 

становила 99.5 eВ, відносна інтегральна інтенсивність 50.8%. Для SiO2  

значення були 103.4 eВ та 17.9% відповідно. МП викликає різке збільшення 

інтенсивності піку SiO2 (до~30%) (рис. 3.4). Цей результат виглядає надійним за 

рахунок перерозподілу інтенсивностей піків, які спостерігаються. Товщина 

оксидного шару вихідних зразків h1 = 0,9 нм, а після впливу МП товщина SiO2 

збільшувалась до 3,5 нм. При подальшому зберіганні спостерігається часткове 

відновлення товщини плівки до 1.2 нм.  

Висловлена гіпотеза, що магнітне поле впливає на кисневомісткі 

нестабільні хімічні зв'язки, була підтверджена Оже-спектроскопією [13]. 

Типовий Оже-спектр кремнію (залежності диференціального виходу електронів 

dN/dE від їх енергії E) показаний на рис. 3.5. 
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Рис. 3.4. Спектри РФЕС для зразків Si з концентрацією 
29

Si- 4,5%:  a - вихідні 

(контрольні) зразки, b- відразу після витримки в МП, в- після магнітної 

обробки і витримки зразків на повітрі [14]. 

 

Рис. 3.5. Оже-спектр поверхні Si (111): а - в контрольному зразку (●); b - після 

експозиції в магнітному полі (○) [13]. 
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Після витримки зразків Si в МП, інтенсивність виходу Оже-електронів 

кремнію зменшується. А оскільки їхній вихід залежить від кількості (густини) 

матеріалу який аналізується, то можна стверджувати, що кремній вступив у 

реакцію з киснем, перейшовши в інший хімічний стан. Лінії Si (84,25 еВ) і O 

(515 еВ) були зафіксовані в контрольних зразках і в зразках після витримки в 

МП Si (89,45 еВ). Спостерігалась зміна інтенсивності ліній і зміна концентрації 

Si-O та Si-Si зв’язків після експозиції зразків в МП[13].  

Зміни в концентрації фонових домішок вуглецю чи азоту не 

розглядаються, оскільки реакції атомів N і С є вторинними. Вони 

супроводжують первинні реакції, індуковані МП в кисневих комплексах, так як 

одні й ті ж атоми Si, звільнені від кисневих комплексів можуть бути залучені в 

інші реакції, зокрема і N, Н і С атомів [132]. Хімічні реакції і їхня динаміка, 

контрольована дифузійна нестійкість містять етапи розпаду нерівноважних 

кисневмісних комплексів. Продукти реакції (C, O, H, OH, Si-O, зв’язки Si-Si і 

т.д.) різні для контрольних і магнітно-оброблених зразків. Ці продукти є 

попередниками, прекурсорами, для наступних стадій реакції. У результаті, 

структура дефектів поверхні перебудовується, що призводить до зміни 

напружених областей на поверхні кристалів Si і викликає відповідні зміни в 

морфології поверхні й структурі плівки SiO2. Двовимірні АСМ-зображення 

еталонного кристала Si (рис. 3.6, а) вказують на майже однорідну поверхню. 

Після експозиції в МП шорсткість поверхні збільшувалася [13]. Розраховані 

значення коефіцієнта шорсткості були рівні 1,00 ± 0,05 нм в еталонному зразку 

та 6,04 ± 1,00 нм в магнітнообробленому зразку (рис. 3.6, б). Рис 3.6 в демонструє 

порівняння рельєфу поверхні зразка до витримки в МП і після. Таким чином, МП 

інтенсифікує хімічну активність поверхні й приповерхневих шарів кристалів Si, 

приводячи до перебудови комплексів в МП, зміни рельєфу, що супроводжується 

релаксацією пружно-напруженого стану кристалічної гратки [14] (рис. 3.7). 

Рентгенографічні дослідження кремнію проводили на автоматичному дифрактометрі 

STOE STADI P (STOE & Cie GMBH ) з лінійним позиційно-чутливим детектором 

PSD і схемою модифікованої геометрії Гіньє. метод на проходження [14]. 
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Рис. 3.6. АСМ зображення поверхні кремнію: а - контрольний зразок Si (111) 

до впливу МП,  б - після впливу магнітного поля, в - профіль поверхні [13]. 
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Рис. 3.7. Часові залежності: а - параметра гратки, б - відносної деформації 

кристалів Si. Стрілками показані моменти включення і виключення МП [14]. 



127 

 

Про це свідчить зростання параметра решітки після МО від вихідного 

зменшеного значення 5.498 нм до величини 5.4305 нм, близького до 

довідкового значенням 5.4307 нм для рівноважної нестисненої гратки Si (рис. 

3.7, а). Величина мікронапруг прямо пропорційна відносній деформації: σ = Eε 

(σ - внутрішні мікронапруження, E - модуль Юнга) і демонструє схожу 

тенденцію після магнітного впливу (рис. 3.7,б). Як видно з рис. 3.7 після 

виключення МП внутрішні мікронапруги частково відновлюються, що корелює 

зі зміною величини мікротвердості. Це свідчить про протікання конкуруючого 

процесу, протилежного релаксації внутрішніх напружень, який може бути 

пов'язаний з міграцією кисню в приповерхневих шарах. Усі виявлені зміни, які 

виникали в результаті впливу МП в кристалах Si спостерігаються протягом 

тривалого часу, тому інтерпретація цих результатів повинна ґрунтуватися на 

розгляді дифузії контрольованих стадій окислення [125]. Дифузійно-

контрольована міграція Si, O2, O, вакансій і утворення комплексів точкових 

дефектів в МП призводить до зменшення приповерхневих зон стиснення і 

релаксації внутрішніх напружень, тобто ці процеси є енергетично вигідними і 

дають вивільнення вільної енергії на одиницю об'єму Eε
2
/2 = 2˙10

5 
J/m

3
. 

Розглядаючи поверхневі реакції Si можна припустити, що МП стимулює два 

конкуруючі процеси. З одного боку МП ініціює руйнування хімічних зв'язків у 

нестійких нерівноважних комплексах, зокрема, зв'язків Si-O (рис. 3.8).  

 

 

Рис. 3.8. Структура Si і O, що містить структурні дефекти в кремнії: a- 

Si4O12H9 – (E'-центри), b- Si3O8H6 – (=Si:), в- Si4O13H9 – (SiO*) [222]. 
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З іншого боку, внутрішні мікронапруження частково знову відновлюються 

за рахунок мінімізації градієнта хімічного потенціалу. У припущенні 

дворазового перепаду концентрації в збідненим шарі C1/C2 = 2 і загальної 

концентрації О в ньому на рівні C = 10˙20 cм
-3

, відповідний внесок хімічного 

потенціалу у вільну енергію дорівнює ~CkTln(C1/C2)= 3˙10
5 

J/m
3
. Вклади 

пружної деформації приповерхневого шару і хімічного потенціалу за енергією 

близькі й можуть конкурувати, відновлюючи пружні напруження. Це 

призводить до відновлення і інших характеристик (мікротвердості, параметра 

гратки, товщини оксидної плівки [13]. Це призводить до відновлення й інших 

характеристик (мікротвердості, параметра решітки, товщини оксидної плівки 

[14]. 

Для пояснення кінетики зростання тонких (30-50 нм) оксидних плівок на 

поверхні Si, в [222] запропоновано розглядати вакансії, що генеруються на межі 

розділу Si/SiO2 в процесі окислення. Міжвузлові атоми Si, накопичені на межі 

розділу можуть дифундувати до поверхні, де окислюються молекулярним 

киснем, що міститься в навколишньому середовищі. Три можливих механізми 

формування оксидного шару передбачалися в [222]: 1-й це окислення Si на 

внутрішній поверхні межі розділу Si-SiO2, другий - окислення міжвузлових 

атомів Si в об’ємі, і нарешті, окислення кремнію на поверхні SiO2. Відповідно 

до моделі, запропонованої в роботі [222], існують два зустрічні потоки кисню: 

від зовнішньої поверхні до межі розділу і, з інтерфейсу до зовнішньої поверхні 

оксиду.  На проміжних етапах адсорбції кисню на поверхні Si і утворення 

монооксиду SiO, деформована кристалічна решітка в об’ємі збагачується 

обірваними зв'язками, які компенсуються поверхневими проміжними 

частинками. Саме на цій стадії, взаємодією цих слабких хімічних зв'язків з 

киснем можна керувати МП. Друга потенційно вигідна стадія для 

магнітостимульованого окислення йде при обмеженні дифузійної здатності в 

спотворених областях кристалічної гратки. В умовах кисневого перенасичення і 

майже постійної концентрації, автоциклічні реакції стають можливими. 

Збіднення кисню в поверхневих шарах відбувається через його дифузію, а 
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відновлення його концентрації - за рахунок реакцій окиснення-відновлення. 

Точне налаштування балансу між цими двома процесами стає можливим, якщо 

діє МП.  

Для пояснення внеску спінової динаміки в процеси окислення поверхні Si 

розглянемо зміну мультиплетності короткоживучих електронно-з’єднаних пар 

на коротких проміжних стадіях та їхню еволюцію, за час існування яких, 

термічні флуктуації не встигають зруйнувати кореляцію спінів в парах [118]. 

Ґрунтуючись на вищеописаних експериментах, для пояснення можна 

розглядати досить відомі хімічні реакції на інтерфейсі Si/SiO, які чутливі до 

впливу магнітного поля: 

 

(Si-O-Si) + OH
-
 → (Si - OH) + (Si - O-O-),     (3.1) 

(Si - O-O-) + HOH → (Si - OH) + OH
-
,      (3.2) 

( Si-O-Si) + H
+
 + HOH → (2Si - OH) + H

+
               (3.3) 

 

Асоціація парамагнітних частинок у проміжні молекули і їхня подальша  

участь у наступних реакціях є спін-залежним процесом, який прискорюється 

релаксацією нерівноважних молекулярних станів в МП. Проілюструємо 

основну ідею впливу МП на молекулярному перетворенні найпростіших 

асоціатів на поверхні діамагнітних кристалів Si, що містять парамагнітні Si-O-

Si молекулярні нестабільні комплекси в якості прекурсорів (схема 3.1).  

 

 

Схема 3.1. Можливі спін-залежні проміжні реакції, які контролюються магнітним 

полем [13]. 

 

Розглянемо модельну пару (Si-O- та Si-) в якій кожна частинка-іон має спін 

МП ≠ 0 МП = 0 
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S = ½. У контактній парі, енергія зв'язку і обмінна взаємодія атомів досить 

висока, щоб зберегти комплекс Si-O-Si в S-стані. Теплові коливання активують 

контактну пару стимулюючи стрибок атома O від позиції найближчого сусіда у 

вузол гратки нового сусіда. Новий стан (Si-O- + Si-) пари з віддаленими іонами 

буде визначатися як відокремлена пара. Він успадковує повний спін контактної 

пари і, отже, його початковий стан спіна також є синглетним. Така 

відокремлена пара є спін-селективним нанореактором, здатним регенерувати 

контактну пару, відновлюючи положення найближчого сусіда тільки з S- стану. 

У Т-стані цей процес заборонений по спіну. Відокремлена пара перетворюється 

шляхом заміщення Si-атома молекулярним ОН- комплексом, і як результат 

призводить до утворення (Si - OH) і (Si-O-O) продуктів реакції. Конкуренція 

між регенерацією контактних пар і дисоціацією розділених пар контролюється 

S-T спінового конверсією. МП, яке регулює T-S перетворення, контролює 

співвідношення прекурсорів Si-O-Si і збільшує частку (Si-OH) і (Si-O-O) 

продуктів тощо, прискорює поверхневі реакції. 

Можливий спосіб магнітного впливу розглянуто на реакцію (3.1) як 

приклад. Очевидно, що можна розробити аналогічний розгляд реакцій (3.2) і 

(3.3). На даному етапі виглядає досить складно визначити точний склад 

магніточутливого комплексу, але вже зараз можна стверджувати, що атоми Si і 

O належать до його складу. Як було відзначено [132], ефекти МП не існують в 

кристалах Si з концентрацією кисню нижчою на 2 порядки. Наведені 

експериментальні дані однозначно вказують на роль нерівноважних кисневих 

комплексів у процесі магнітостимульованого окиснення, але не дають 

можливості для точного вибору магнітокерованої реакції. Це спонукало 

розвиток досліджень сфокусованих на перевірку впливу ізотопного складу  на 

процеси окислення Si. Магнітна ізотопна сепарація (магніто-ізотопний ефект), 

як шлях до підтвердження типу спін-залежних магнітостимульованих реакцій 

окислення, буде розглянута в наступному параграфі.  
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3.2. Вплив магнітного поля на окислення кремнію, збагаченого 

магнітним ізотопом 
29

Si. Магнітна ізотопна сепарація 

 

В [140-142] були запропоновані теоретичні оцінки, згідно з якими 

мультиплетність частинок при утворенні/розриві кремній-кисневих хімічних 

зв'язків повинна сильно впливати на кінетику реакції окислення. Іони кисню, 

перебуваючи в основному Т-стані, утворюють хімічний зв'язок з атомами 

кремнію тільки в тому випадку, якщо кремній-киснева пара знаходиться в S- 

стані 
140-142

. За відсутності МП ці пари в основному перебувають у Т- стані і не 

можуть змінити його в силу принципу збереження повного спіна. В[13] було 

експериментально встановлено, що зовнішнє МП здатне знімати цю заборону, 

прискорюючи реакцію окислення кремнію. З іншого боку, ізотоп кремнію 
29

Si 

створює локальне магнітне поле, яке теж здатне впливати на вищеописані спін-

залежні реакції. Перші експериментальні перевірки цієї гіпотези показали, що 

такий вплив має місце [88], однак кінетика окислення ізотопно збагаченого 

кремнію в МП не вивчалася і не обговорювалася. У цьому параграфі 

розглядається кінетика окислення приповерхневих шарів кремнію з різним 

вмістом магнітного ізотопу 
29

Si і кисню[1, 5, 6, 18]. Концентрації ізотопів в Cz-Si 

зразках: 92.27%  - 
28

Si; 4.68% - 
29

Si; 3.05% - 
30

Si. Концентрація ізотопів в Fz-Si 

кристалах: 8.85% - 
28

Si; 72.76% - 
29

Si; 18.39% - 
30

Si. Для ініціювання магніто-

стимульованого окислення кристалів зразки поміщались між полюсами 

постійного магніту. Контрольні зразки цих же двох типів перебували в 

нульовому магнітному полі при тих же умовах. При цьому жодних змін у 

контрольних зразках не було виявлено.  

Для ідентифікації долі ізотопного кремнію і дослідження параметрів 

спінової динаміки ядер 
29

Si були записані спектри ЯМР при кімнатній 

температурі. Для контролю домішкового складу, ізотопного вмісту, 

магнітостимульованих змін поверхні зразків, був використаний метод ВІМС. 

Величина струму ВІ залежить не тільки від концентрації і типу відповідних 

атомів, а й від наявності хімічних зв'язків між цими іонами і оточенням, а також 
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від ступеня іонізації[212]. Тому спостерігали за зміною інтенсивності струму 

вторинних іонів I різних елементів, нормованого на інтенсивність струму ВІ Si 

(матричних іонів). Похибка визначалася шляхом багаторазового вимірювання 

спектрів у різних точках зразка і подальшим усередненням інтенсивностей 

ліній різних елементів. 

Методика ВІМС дає можливість розрізняти ізотопи кремнію і фіксувати 

зміни емісії кремній-вмістких іонів під дією бомбардуючих іонів In
+
. 

Інтенсивності струмів ВІ, як домішкових атомів, так і ізотопів Si змінюються 

після витримки зразків у МП. Аналіз серії мас-спектрів дозволив побудувати 

залежність інтенсивності струму ВІ ізотопів Si від часу експозиції кристалів у 

МП і від часу подальшої витримки у вакуумній камері спектрометра (рис. 3.9), 

де дні - мається на увазі доби (24 години). 

 

 

Рис. 3.9. Залежності інтенсивностей струмів вторинних іонів ізотопів кремнію 

28
Si, 

29
Si і 

30
Si в кристалах Cz-Si(111) від часу. Стрілками показані моменти 

включення і виключення МП [18]. 

 

На першому етапі інтенсивність струму ВI всіх ізотопів кремнію з часом 

витримки зразків Cz-Si (111) в МП зменшується, що відповідає включенню цих 
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атомів в оксидні комплекси, що дають зростаючий внесок ВІ в іншій частині 

спектра ВIМС. Для ізотопів 
28

Si і 
30

Si це зменшення було однаковим і становило 

~ 10-15%, тоді як більш сильні зміни спостерігалися для ізотопу 
29

Si (~ 50%). На 

контрольних зразках (які не піддавалися дії МП) вищеописаних змін не 

фіксували. Після завершення експозиції зразків в МП і подальшій витримці у 

вакуумній камері спектрометра спостерігали часткове відновлення інтенсивності 

струмів ВІ ізотопів до початкових значень (рис. 3.9). Зменшення струму ВІ 

ізотопів Si пов'язано з тим, що ці ізотопи залучені в спін-залежні реакції 

окислення на поверхні. Про це свідчить зменшення ВІ ізотопів Si на користь 

одночасного збільшення ВІ кисне-вмістких комплексів Si2O і SiO на початковій 

стадії магнітостимульованої реакції (рис. 3.10). 

 

Рис. 3.10. Залежності інтенсивності струму вторинних іонів I ізотопу 
29

Si і 

комплексів SiO і Si2O від часу в кристалах Cz-Si (111). Стрілками показані 

моменти включення і виключення МП [18]. 

 

На наступних стадіях після виключення МП залежності інтенсивностей 

вторинної емісії іонів Si і його оксидів стають аналогічними один одному, 

імовірно, що вони виявляються включеними в подальші реакції з киснем. 

У кристалах Fz-Si збагачених ізотопом 
29

Si інтенсивність струму ВІ для 
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всіх ізотопів Si з часом витримки зразків у МП теж зменшується, як і в Cz-Si 

(111). Причому, зміни для 
28

Si і 
30

Si залишаються на рівні 20-30%, а для ізотопу 

29
Si ~ 50 - 60%. Порівняння кінетики зміни інтенсивності струму ВІ для ізотопів 

29
Si в зразках Fz-Si після витримки в МП наведено на рис. 3.11. Як відомо, існує 

класичний мас-залежний ізотопний ефект, який сортує ізотопні ядра за їхніми 

масами, і магнітний ізотопний ефект, який фракціонує ядра за їхніми 

магнітними моментам [88]. 
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Рис. 3.11. Залежності інтенсивностей струмів вторинних іонів I ізотопів кремнію 

в кристалах Fz-Si, збагачених ізотопом 
29

Si, від часу. Стрілками показані 

моменти включення і виключення МП [18]. 

 

Спін ядра 
29

Si дорівнює ½, в той час як спіни ядер 
28

Si і 
30

Si дорівнюють 

нулю. Ядерний магнітний момент 
29

Si - 0.555 ядерного магнетона. Поширеність 

ізотопу 
29

Si становить лише 4.68%. Незважаючи на це, інтенсивність струму ВІ 

саме цього ізотопу зазнає найбільш сильні зміни під дією магнітного поля як у 

кристалах Fz-Si, так і в кристалах Cz-Si. Ізотопи 
28

Si і 
30

Si, хоча і різняться 

атомними масами, демонструють подібну один з одним кінетику зміни струму 
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ВІ. Отже, розходження в кінетиці зміни ВІ, викликані МП, для іонів 
28

Si, 
30

Si і 

29
Si обумовлені ядерним спіном останнього, а не відмінністю в масах цих іонів. 

Таким чином, аналізуючи експериментальні дані, можна стверджувати, що в 

кристалах Si спостерігається МIЕ. Завдяки МІЕ, спостерігається сортування 

продуктів реакції, що містять магнітні й немагнітні ядра Si в процесі його 

окислення. Його роль проявляється визначною в спін-залежних реакціях.  

Як відомо, у кристалах Si, вирощених методом Чохральського, 

концентрація кисню досягає 1·10
18

 см
-3

. У кристалах Fz-Si кисню в об`ємі на 2 

порядки менше, але існування оксидного шару SiO2 призводить до формування 

міжфазної межі Si/SiO2, на якій за рахунок невідповідності параметрів решітки 

сусідніх фаз, формується безліч субоксидів (Si2O, SiO, Si2O3 і ін.), аморфних 

кремнієвих комплексів, обірваних кремнієвих і кисневих зв’язків, цим самим 

збільшуючи кількість потенційних магніточутливих комплексів. Типові реакції 

між ізотопами Si і атомами кисню проходять за наступною схемою: SiOx → 

x/2SiO2+(1-x/2)Si. Ця реакція описує утворення різних оксидів, але не дає 

можливості обговорювати проміжні стадії, в яких можуть брати участь 

атомарний кисень, молекулярний кисень і молекулярні іони. Перебіг реакції 

окислення супроводжується зміною хімічного складу і кристалічного оточення 

іонів Si. Прикладення зовнішнього МП керує короткими електронними спін-

залежними стадіями цього процесу, знімаючи заборону на переходи між 

станами різної мультіплетності. НТВ вносить додатковий внесок у ці процеси, 

відкриваючи додаткові канали для спін-залежних реакцій. Завдяки НТВ між 

спіном ядра матричного Si і спіном електрона парамагнітної домішки (у цьому 

випадку це кисень) спостерігається одночасне зменшення емісії ВІ 
29

Si і 

збільшення інтенсивності струму ВІ кисневих комплексів (SiO, Si2O і ін.). 

Такі спін-залежні реакції триплетного кисню з кремнієм дозволяють 

створити «ключ», який буде зчитувати інформацію про ядерні спіни ізотопу 

29
Si. Запропонований «ключ» відкриває спосіб надійного і простого зчитування 

квантової інформації в існуючих повністю кремнієвих квантових логічних 

пристроях. Його реалізація можлива на основі хімічної реакції між Si і киснем, 
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керованої зовнішнім МП і магнітним полем ядер[1]. Адже, кисень є основною 

домішкою в Si, поверхня яких завжди покрита тонкою плівкою оксиду SiО2. Це 

є і головною перешкодою, яка сильно ускладнює технологію кубітних 

ланцюжків, і запропонованим методом створення нової технології «ключа». 

Триплетний кисень (S=1), вбудовуючись у хімічний зв'язок між двома атомами 

Si, має подолати потенційний бар'єр, щоб відбулася реакція: 

 

Si—Si + SiO2• → SiO2Si + Si• і подальша реакція    Si•  + O2 → SiO2     (3. 4) 

 

Але цей бар'єр виявляється не тільки енергетичним, але і «логічним», так 

як він залежить від взаємної орієнтації спінів Si в розірваному зв'язку ≡Si-Si≡ і 

спіна триплетного кисню. Стійкий зв'язок Si-О утворюється тільки в тому 

випадку, якщо пара Si•SiO2• знаходиться в Т-стані (тут і далі точками позначені 

неспарені електрони). З S-стану реакція заборонена принципом Паулі, який 

ставить жорстку заборону на зміну повного спіна пари за відсутності 

зовнішнього поля.  

Станом електронних спінів пари Si•SiO2• керують ядерні спіни, які 

створюють магнітне поле (НТВ). Саме вони і переводить початковий S-стан 

пари в Т-стан, значно прискорюючи окислення Si. Доказом є 

експериментальний факт (рис. 3.12): магнітний ізотоп 
29

Si окислюється вдвічі 

швидше, ніж немагнітні ізотопи 
28

Si і 
30

Si. Отже справа не в масі, а в тому, що 

ізотоп 
29

Si має відмінний від нуля спін. Саме він і керує реакцією вбудовування 

кисню в зв'язок ≡Si-Si≡.  

Таким чином, ядерний спін «повідомляє» електронним спінам про свою 

поляризацію, призводячи до цілком макроскопічного ефекту локального 

окислення, який легко реєструється методом АСМ (рис.3.7). Відмінності в 

швидкостях окислення ізотопів 
28

Si і 
30

Si в межах похибки експерименту 

відсутні. Такий же МІЕ спостерігається при окисленні Si, вирощеного методом 

зонної плавки і сильно збагаченого ізотопом 
29

Si (рис. 3.13). 
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Рис. 3.12. Залежність частки ізотопів (де ∆ = I0-I/I0): 1- 
28

Si і 
30

Si (● і ▄), 2 - 
29

Si 

(▲), що вибиваються з кремнію первинними іонами In
+
, від тривалості 

окислення кристала в магнітному полі на повітрі [6]. 
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Рис. 3.13. Залежності інтенсивності струму іонів Si
+
 від часу t. Інтенсивності 

дані в відносних одиницях, нормованих на сигнал іонів 
29

Si
+
 при t = 0 [5]. 
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Кисень у кремнії присутній у різних хімічних і спінових станах; при цьому 

молекулярний і атомний кисень (O2 і O) знаходиться в основному, триплетному 

спіновому стані, а радикальні аніони O2-, O- - в дублетних станах. Атом Si, який 

буде брати участь у хімічній реакції додатково має спін ядра. Впровадження 

дублетних спінових станів у хімічний зв'язок ≡Si-Si≡ супроводжується 

народженням проміжних радикалів та іон-радикалів [6]: 

 

Si-Si + O2- (або O-) → [Si ∙ ∙ O2Si (або ∙ OSi)].   (3. 5) 

 

Пáри (вони показані в квадратних дужках) складаються з радикалів Si і 

окси- або пероксі-аніонів. 

Наступні реакції в парах призводять до продуктів окислення, таких як SiO-

OSi або SiO-Si. Будучи в дублетному стані, ці пари не схильні до впливу ні 

зовнішнього МП, ні внутрішнього поля магнітних ядер 
29

Si. У такому механізмі 

ніяких магнітних ефектів не очікується. Впровадження O2 або O в Si-Si 

хімічний зв'язок генерує триплетні радикальні пари: 

 

Si-Si + O2 (або O) → [Si ∙ ∙ O2Si (або ∙ OSi)].   (3. 6) 

 

Повний електронний спін пари в Т- стані дорівнює 1, а спіни Si∙ і ∙O2Si 

рівні ½. Таке впровадження кисневої молекули в Si-Si зв'язок було теоретично 

обґрунтовано розрахунками ab initio молекулярної динаміки[140]. Через 

спінову заборону ці пари в Т- стані не здатні з'єднатися і утворити продукти 

окислення в S- стані. Для цього необхідна триплет-синглетна спінова конверсія, 

індукована зеєманівською взаємодією з зовнішнім МП або НТВ неспареного 

електрона з магнітним ядром 
29

Si. У рамках цього механізму і зовнішнє МП, і 

внутрішнє магнітне поле ядра 
29

Si стимулюють T-S конверсію і прискорюють 

окислення кремнію - в повній відповідності з експериментом. При цьому в 

промислових зразках, де домінує немагнітний ізотоп 
28

Si конверсія 

стимулюється зовнішнім полем, а в ізотопно-збагачених - в основному 
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надтонкою взаємодією. Зовнішнє МП може викликати ефект, який можна 

порівняти за величиною з МІЕ тому, що тривалість витримки зразків в МП 

велика й, імовірно, достатня для накопичення досить великої кількості 

елементарних подій магнітостимульованого окислення. 

Швидкість синглет-триплетної конверсії управляється різницею 

зеєманівських енергій ΔgβH (Δg - різниця g-факторів пари, β -магнетон Бора, H 

- напруженість магнітного поля). Беручи, що значення g-факторів в парі 

частинок складають 2.001 і 2.015 (як в кварці [223]), для H = 170 мTл 

отримаємо швидкість синглетно-триплетної конверсії ΔgβH ≈ 70 МГц. 

Константа НТВ в кремнії складає, як і в кварці, близько 20 мТл [88, 223]. 

Беручи константу надтонкої взаємодії a (
29

Si) ≈ 20 мТл, отримаємо швидкість S-

T -конверсії, керованої ядрами 
29

Si, рівну (
29

Si) ≈ 560 МГц. Отже, внесок НТВ в 

S-T конверсію пар з ядрами 
29

Si на порядок величини сильніше, ніж внесок 

зеєманівської взаємодії. У цьому полягає причина того, що МІЕ в окисленні Si 

спостерігається навіть у полі 170 мТл. Механізм T-S конверсії під дією 

надтонкої взаємодії детально роз'яснюється в
,
[1,224]. 

Отже, обидва магнітних ефекти - і магнітно-польовий, і магнітно-

ізотопний однозначно показують, що окислення Si є спін-с[56]елективним 

процесом, в якому первинною стадією є впровадження парамагнітних молекул 

O2 в решітку  Si і генерація пари радикалів Si∙ і  ∙O2Si; саме вона є джерелом 

магнітних ефектів. Цей висновок узгоджується з результатами молекулярної 

динаміки. Кінетика окислення поверхні Si є багатостадійною і різниться для 

трьох ізотопів Si і для продуктів окислення. Швидкість утворення кисневмісних 

комплексів SiOx, що містять 
29

Si (74%), на початковому етапі окислення вдвічі 

перевищує швидкість реакції за участю комплексів, що містять ядра 
28

Si і 
30

Si з 

нульовими спінами. 

Нанореактор у кристалі Si, який містить атом кисню (замість 
31

Р), здатний 

у багато разів ефективніше «читати» інформацію, збережену в кремнієвих 

кубітах, ніж у запропонованих раніше системах. Можливість локального 

окислення Si в місцях розташування магнітних ядер - шлях до візуалізації 
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миттєвого стану всієї ядерної системи спінів (кубітів). Спінова хімія магнітних 

ізотопів пропонує метод фотографування квантового стану на поверхні 

кристалу. Триплетний кисень відіграє роль аналогічний до «проявника» в 

фотопроцесах. Наступним кроком є завдання фіксації таких магніточутливих 

областей, створення умов керування їхнім спіновим станом. Експериментальні 

результати спінової конверсії в умовах деформації кристалів Si наведені в 

наступному параграфі. 

 

3.3. Вплив пластичної деформації на розподіл ізотопів 
28

Si, 
29

Si, 
30

Si
 
в 

приповерхневих шарах монокристалів кремнію 

 

У технологіях спінтроніки та квантового комп’ютингу на перший план 

виходять наноструктури (ланцюжки, плоскі шари і т.д). Наприклад, для 

кремнієвого квантового комп’ютера необхідне створення кубітів на основі 

лінійних ланцюжків ядер 
29

Si, які б зберігали спінову поляризацію протягом 

досить тривалого часу [56]. У такій ситуації вкрай необхідний жорсткий 

контроль чистоти поверхні, умов взаємодії з сусідніми атомами, розподілу 

ізотопів у приповерхневих шарах кристалів [225, 226]. Відомо, що наявність 

інтерфейсу SiO2/Si призводить до неоднорідного розподілу кисню [227, 228] і 

розподілу ізотопів кремнію [115, 229] поблизу поверхні кристалів. Як правило, 

неоднорідний розподіл ізотопів створюється шляхом їхньої дифузії зі 

збагаченого поверхневого шару або імплантацією. Ізотопне збагачення 

призводить до зміни граткових констант і параметрів інфрачервоних спектрів 

[91]. При цьому хімічний потенціал ізотопів кремнію в приповерхневих шарах і 

в об`ємі кристала буде різний, що, як буде показано, призводить до 

неоднорідного рівноважного розподілу ядер 
28

Si, 
29

Si і 
30

Si поблизу поверхні [4, 

8]. Розподіл магнітного ізотопу 
29

Si і оксидів кремнію в приповерхневому шарі 

кристалів Si може виявитися взаємопов'язаним і з іншої причини. Як 

зазначалося вище, а також у теоретичних [128, 140] і експериментальних [5, 13] 

роботах, окислення Si є спін-залежним процесом, керованим як зовнішнім МП 
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13
, так і МП ядер 

29
Si (НТВ) [5]. Тому домінуюча участь ізотопу 

29
Si в окисленні 

Si також є фактором, здатним привести до формування неоднорідного 

розподілу ізотопів поблизу інтерфейсу SiO2/Si. Нарешті, як було показано в [7], 

пластична деформація кристалів кремнію суттєво впливає на утворення 

кисневих комплексів і може розглядатися як один із методів управління 

розподілом кисню та ядер 
29

Si, включеність яких в оксид Si є переважною.  

У даному параграфі представлені результати пошуку взаємозв'язку між 

розподілами ізотопів Si і його оксиду в приповерхневих шарах пластично 

деформованих монокристалів [1, 4, 8]. Були досліджені поверхні (111) трьох 

типів  зразків Si, легованих акцепторною домішкою бору 1-2˙10
14 

cm
-3

: a) 

недеформовані кристали (а) (щільність дислокацій ~ 1 сm
-2

), збагачені ізотопом 

кремнію 
29

Si (6,3%- 
28

Si, 69,3%- 
29

Si, 24,3%- 
30

Si); b) монокристали (б) серії a, 

деформовані трьохточковим згином при температурі 950°С до густини 

дислокацій ~ 2х10
7
 см

-2
; с) монокристали (с) деформовані одноосьовим стиском 

при 950°С ( 32,6% - 
28

Si , 65,2%- 
29

Si, 2,2% - 
30

Si) з густиною дислокацій ~ 10
6
 см

-

2
. Перед початком експериментів зразки піддавалися очищенню поверхні, 

швидкість іонного травлення становила c ~ 0.1нм/хв. Після цього знімали 

перший мас-спектр вторинних іонів, що відповідав моменту часу t = 0 (рис. 3.14). 

Безперервне іонне травлення тривало протягом усього експерименту. У процесі 

травлення записувалися спектри ВІМС через рівні проміжки часу (10 хв). На 

рис 3.14. наведені ВІМС спектри кристалів Si до і після деформації відразу 

після чистки, а також після травлення t = 70 хв.  

Отримані розподіли ізотопів 
28

Si, 
29

Si , 
30

Si в приповерхневих шарах кристалів 

a, b, c (відповідно нумерації рисунків) показані на рис. 3.15. Якісний вид розподілів 

ізотопів у всіх трьох зразках однаковий: частка ізотопу 
29

Si наростає від поверхні 

вглиб зразка, частка ізотопу 
28

Si, навпаки, зменшується, а частка ізотопу 
30

Si 

залишається приблизно постійною (рис. 3.15). Однак у недеформованому зразку а 

розподіл ізотопів найвужчий. При t = 20 хв іонного травлення поверхні в цьому 

зразку досягався постійний розподіл ізотопів, що характеризує об`єм кристалу і 

рівноважні умови. 
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Рис. 3.14. ВІМС спектри зразків: а - ВІМС спектри зразків а при t = 70 хв 

(відповідні ВІМС амплітуди при t = 0 хв показані горизонтальними пунктирними 

лініями), б - до (сірі стовпчики) і після деформації (білі стовпчики) при t = 0 [8]. 

 

У деформованих зразках b і c насичення розподілів ізотопів 
28

Si, 
29

Si не 

досягалось і при тривалості аналізу 75-80 хв. (рис. 3.15, b, c). Отже, після 

пластичної деформації спостерігався значно ширший розподіл ізотопів, відмінний 

від рівноважного, досягнутого в контрольному зразку а при його вирощуванні. 

Зразок b був деформований до більшої щільності дислокацій порівняно зі зразком 

с, у ньому ефект перерозподілу ізотопу 
29

Si вглиб зразка був сильнішим.  

Крім концентрації ізотопів на різних глибинах були визначені також долі 

оксидів 
28

SiO і 
29

SiO. З порівняння рис. 3.16, а і рис. 3.16, б видно, що максимум 

розподілу 
29

Si
16

O
+
  зміщується в глиб кристалу. При цьому висхідна частина 

залежності I(t) помітно подовжується, що корелює з аналогічними змінами в 

розподілі ізотопу 
29

Si після пластичної деформації зразків (рис. 3.16). Розподіл 

28
Si

16
O

+
 під дією деформації змінюється незначно. Таким чином, встановлено, 

що після пластичної деформації в досліджуваних монокристалах Si змінюються 

профілі приповерхневого розподілу ізотопів 
28

Si, 
29

Si, що корелює зі зміною 

профілю розподілу оксиду 
29

Si
16

O. 

б 
 

а 
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Рис. 3.15. Залежності концентрацій ізотопів 
28

Si, 
29

Si і 
30

Si в при поверхневому 

шарі від часу іонного травлення при пошаровому аналізі в трьох 

монокристалах кремнію a, b, с (відповідно позначенням на рисунках) [8]. 
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Рис. 3.16. Залежності інтенсивності струму вторинних іонів 
28

Si
16

O (1) та 

29
Si

16
O (2) від часу травлення поверхні іонним пучком при пошаровому аналізі 

в зразках a і b (відповідно позначенням рисунків) [4]. 

 

а 

б 



145 

 

Отримані профілі приповерхневих розподілів ізотопів Si і їхніх оксидів 

аналізували за допомогою відомого рішення дифузійного рівняння для шару 

товщиною h в напівнескінченному просторі [115]: 

 

(f – fn)/(fS – f) = ½(erf((h + x)/2(Dt)
1/2

) + erf((h - x)/2(Dt0)
1/2

)),   (3. 7) 

 

де x – координата, пропорційна тривалості t травлення поверхні x = ct, D – 

коефіцієнт самодифузії ізотопу кремнію, t0 – тривалість дифузійного процесу, 

яка в досліджуваних зразках визначалася часом їхнього вирощування з 

розплаву і вважалася константою, оскільки при кімнатній температурі 

дифузійними процесами можна було знехтувати, fn – природна поширеність 

ізотопу, дорівнює його концентрації в об'ємі зразка,  fS – концентрація ізотопу 

на поверхні кристала. У випадку тонкого приповерхневого шару (~ 10 нм) 

завжди виконується умова h « 2(Dt0)
1/2

, оскільки тривалість формування 

дифузійного профілю, що збігається з тривалістю росту кристалу t0, становить 

кілька діб. Тому вираз (3.7) було замінено спрощеною формулою: 

 

f (x) = fn ± h(fS - fn) exp(-x
2
/4Dt0)         (3.8) 

 

Суцільні лінії на рис. 3.15. і рис. 3.16. - результат апроксимації 

залежностей f(t) = f(x/c) формулою (3.8). 

Головним параметром для порівняння цих залежностей використовувалася 

величина k = 4Dt0, яка є кількісною мірою ширини розподілу. Встановлено, що 

в недеформованому зразку а значення k становить 1.1 ± 0.1нм
2 

для 
29

Si та 1.2 ± 

0.1nm
2
 для ізотопу 

28
Si. У деформованому зразку і значення k виявляються 

значно більше: 42 ± 5 нм
2 
для ізотопа 

29
Si і 50 ± 6 нм

2 
для ізотопу 

28
Si.  

Таким чином, оскільки кількаразове зростання параметра k неможливо 

пояснити збільшенням часу t0 при короткочасному нагріванні, необхідному для 

пластичної деформації, або зміною коефіцієнта дифузії, можна зробити 

висновок, що пластична деформація призводить до перерозподілу профілю в 
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розподілі ізотопів у приповерхневих шарах кристалів. Як підтвердження можна 

розглядати дані для зразка с, який мав більший ступінь деформації, ніж зразок b, 

проте його нагрів і тривалість нагріву при деформації були такими ж, як у 

випадку зразка b. Якби дифузний профіль міг змінюватися в результаті 

короткочасного нагрівання, слід було б очікувати, що в зразках b і c він повинен 

бути однаковий. Однак, як видно з рис. 3.15, в зразку с отримані проміжні 

значення k по порівняно із зразками а та b, а саме, 2.9 ± 0.5 нм
2
 для ізотопу 

29
Si і 

3.5 ± 0.4 нм
2
 для ізотопу 

28
Si. Отже, перерозподіл ізотопів у приповерхневих 

шарах Si викликаний не нагріванням, а пластичною деформацією.  

Додатковим аргументом є мала дифузійна довжина ~ (2Dt)
1/2

 ~ 4.5 10
-10 

м, 

розрахована відповідно до відомих значень ентальпії дифузії і частотного 

фактора [115] для часу гарячої деформації t = 1 година при 950 °С. Ця величина, 

менша міжатомної відстані, означає, що за час деформації самодифузії ізотопів 

статися не могло. Оксиди кремнію, величина коефіцієнта дифузії яких ще 

менше, ніж коефіцієнт самодифузії, тим більше не могли змінити профіль 

розподілу за час нагрівання 1 година. 

Причиною дифузії кисневих комплексів і самодифузії, ймовірно, слід 

вважати висхідну дифузію в полі механічних напружень, що створюються при 

пластичній деформації [230]. Оскільки, як показано
5,6

, спін-залежне окислення Si 

переважно відбувається на ядрах 
29

Si, можна припускати, що зміщення 

максимуму в розподілі оксиду при деформації вглиб кристала забезпечує 

відповідне переміщення в основному фракції 
29

Si в об`єм разом з оксидом 

29
Si

16
O, який згодом розпадається на атомарний кисень і атоми Si.  
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Висновки по Розділу 3 

 

1. Встановлено, що магнітне поле впливає на концентрацію кисневих 

комплексів у приповерхневих шарах кристалів кремнію. Це супроводжується 

конкуренцією релаксації внутрішніх напружень і градієнта хімічного 

потенціалу, що виник у результаті збідніння інтерфейсу атомами кисню в 

процесі магнітостимульованої хімічної реакції. Виявлені ефекти в магнітному 

полі пояснюються з точки зору теорії спін-залежних хімічних реакцій між 

кисневими комплексами, які є проміжними продуктами реакції. Запропоновано 

можлива послідовність хімічних реакцій, що пояснює виникнення нестабільних 

кластерів інтермедіатів, схильних до дії магнітного поля. 

2. Вперше були отримані макроскопічні відгуки на спіновий стан 

ядер.  Ядра, що зберігають спінову поляризацію кілька годин при кімнатній 

температурі, завдяки надтонкій взаємодії з електронними спінами, здатні 

впливати на хімічну реакцію окислення. Зміна профілю поверхні в результаті 

окиснення в зовнішньому магнітному полі або в присутності магнітних ядер 

означає візуалізацію електронно-ядерних спін-спінових взаємодій. Встановлено 

тип магніточутливих комплексів, з яких радикальну пару 
29

Si-Si + O2 можна 

розглядати як прототип кубіту. Прецизійне управління такою системою 

взаємодіючих спінів можливе в умовах зовнішнього або внутрішнього 

магнітного поля 
29

Si. 

3. Виявлено магнітний ізотопний ефект у поверхневих шарах 

кристалів кремнію. Він полягає в прискореному окисленні ізотопу 
29

Si 

порівняно з ізотопами 
28

Si, 
30

Si. Встановлено, що надтонка взаємодія, як і 

зовнішнє магнітне поле, впливає на спінову конверсію в кремній-кисневих 

комплексах, магніточутливі стани яких накопичуються в кристалах протягом 

тривалого часу (кілька діб). 

4. Пластична деформація кристалів кремнію згином і одноосьовим 

стиском призводить до значного розширення профілю розподілів ізотопів 28Si і 

29
Si в приповерхневих шарах ~ 10 нм. Одночасно після пластичної деформації 
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спостерігається зсув максимуму в розподілі оксиду 
29

Si
16

O поблизу поверхні 

кристалу. Можливою причиною перерозподілу ізотопу 
29

Si вглиб кристалу з 

поверхні є його включеність в кисневі комплекси 
29

Si
16

O, переміщення яких під 

дією дислокацій в об`єм зразка сприяє збагаченню ізотопом 
28

Si і збідненню 

ізотопом 
29

Si поверхневого шару. 

5. Методом мас-спектрометрії виявлено, що магнітне поле прискорює 

окислення поверхні кристалів кремнію. Швидкість окислення залежить від 

ядерного спіну кремнію: атоми з магнітними ядрами 
29

Si окислюються майже 

вдвічі швидше, ніж атоми з безспіновими, немагнітними ядрами 
28

Si і 
30

Si в 

умовах впливу як зовнішнього так і внутрішнього магнітного поля. Обидва 

ефекти - магнітно-польовий і магнітно-ізотопний - надійно доводять, що 

окислення кремнію є спін-селективною реакцією, в якій беруть участь радикали 

і радикальні пари, як проміжні парамагнітні частинки. 
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РОЗДІЛ 4 

Магнітно-резонансна спектроскопія ізотопно-збагачених кристалів 

кремнію з деформаційними дефектами 

4.1. Ядерний магнітний резонанс і кінетика релаксації ядерної 

намагніченості в кремнії 

 

Ядерна диполь-дипольна взаємодія між спінами 
29

Si і електронно-ядерна 

взаємодія зі спінами парамагнітних центрів є основними керуючими каналами 

квантового комп'ютингу в повністю кремнієвому пристрої[1, 3, 106, 231]. 

Останнім часом основні зусилля були сфокусовані на дослідженні кристалів 

29
Si:P тому, що в цій системі електронні та ядерні спіни рівні ½ і теоретичні 

розрахунки їх поведінки відносно прості [52]. Експериментально ядерний 

магнітний резонанс і електронний парамагнітний резонанс, а також їхні 

комбінації відкривають простий шлях для збереження і обробки квантової 

інформації, а також ініціалізації (приготування вихідного стану) квантової 

спінової системи [55, 56, 105]. В [53] повідомляється про управління спіновими 

станами в кристалах Si легованих 
31

P, за допомогою прикладеного електричного 

поля, а зчитування квантової інформації в ядерних ланцюжках 
29

Si здійснювати 

за допомогою ЯМР і ЕПР спектроскопії[232]. Більшість публікацій було 

присвячено низькотемпературній динаміці спінів в Si (~ 1-10 K), для якої методи 

ЕПР і ЯМР найбільш ефективні. У той же час дослідження високотемпературної 

динаміки спінів в Si становить значний інтерес, оскільки в температурному 

діапазоні 300-800 К середні енергії теплових флуктуацій є порівняними з 

шириною домішкової підзони і енергіями зв'язку електронів, що дозволяє 

виявляти нові фундаментальні закономірності електронно-ядерних взаємодій. 

Тривалий час кореляції ядерних спінів 
29

Si [48] і спін-граткової релаксації ПЦ у 

кремнії, а також сумісність кремнієвих кристалів з класичною електронікою 

робить актуальними і практично значимими дослідження ядерної спінової 

динаміки в кристалах 
29

Si при високих температурах [9-12, 19].  

У кристалах Cz-Si спостерігалася одиночна вузька лінія ЯМР з максимумом 
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81 м.д. (мільйонні долі) (ppm –загально прийняте англомовне позначення). 

Дублет Пейка був відсутній через низьку концентрацію магнітних ядер 
29

Si 

(4,7%) (рис. 4.1.а).  

 

Рис. 4.1. ЯМР спектри кремнію: а - кристали Cz-Si з концентраціями 92.27%, 

4.68%, та 3.05% для 
28

Si, 
29

Si та 
30

Si; б - кристали Fz-Si (б) з концентраціями 

8.85%, 72.76%, і 18.39% відповідно для 
28

Si, 
29

Si та 
30

Si [1]. 

 

Для ізотопно-збагачених кристалів Si (Fz-
29

Si) спостерігалась широка лінія. 

Однією лінією спектр ЯМР 
29

Si апроксимувати не вдавалося навіть при 

мінімальному розщепленні спектру. Спектр - це дублет Пейка [233] з 

максимумами 74,1 ppm і 87,8 ppm. Площа ліній зберігалася постійною з 

точністю 7%, змінювалися її ширина і відстань між максимумами. Ширина лінії 

ЯМР 
29

Si в кремнії залежить від процентної долі магнітного ізотопу 
29

Si, тому 

що дипольна взаємодія між ядрами зростає з концентрацією 
29

Si. Так, 

наприклад, ширина лінії ЯМР для кристалів ширина лінії ЯМР 
29

Si в кремнії 

залежить від процентної долі магнітного ізотопу 
29

Si з концентрацією магнітних 

ядер 
29

Si від 5% до 100% збільшується від ≈ 100 до 2000 Гц [15]. У кристалах 

кремнію Fz-Si 
29

Si:P ширина лінії досягає 1980 Гц (рис.4.1), що відповідало б 

100% збагаченню для кристалів 
29

Si:P в [50]. 

Після деформування зразків Fz-
29

Si (а) ширина лінії Δ змінювалася в межах 

від 700 Гц до 1980 Гц при повороті щодо магнітного поля Н спектрометра (рис. 

4.2). При цьому ширина лінії Δ вихідного Fz-Si 
29

Si(б) і деформованого Fz-
29

Si 
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(а) в одній і тій же кристалографічної орієнтації відрізнялася не більше ніж на 

50 Гц, тобто була меншою, ніж похибка вимірювань, пов'язана з неточністю 

орієнтації зразка. Таким чином, пластична деформація не впливала на ширину 

лінії ЯМР. 

 

 

Рис. 4.2. Спектри ЯМР в деформованому зразку Fz-
29

Si(а) при різних орієнтаціях 

магнітного поля спектрометра по відношенню до кристалографічних напрямків, 

зазначеним праворуч від спектрів при T= 293 К [17]. 

 

Відстань між максимумами для деформованого зразка Fz-
29

Si(а) 

варіювалася від 500 Гц до 1300 Гц і перевищувала його значення в контрольних 

зразках 
29

Si (б), отриманих при тих же кутах орієнтації кристала по відношенню 

до МП, на ~ 100 Гц (рис. 4.2). Ця різниця лежить за межами похибки 
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вимірювань. 

Як було показано в [51, 234], головний внесок у ширину ЯМР резонансного 

спектру 
29

Si вносить ядерна дипольна взаємодія між сусідніми 
29

Si-
29

Si ядерними 

спінами, забезпечуючи ширину лінії ≈ 1000 ЯМР Гц. Встановлено, що 

положення максимуму сигналу ЯМР і відстань між піками залежать від 

кристалографічної орієнтації зразка щодо магнітного поля Н0 (рис. 4.2), що 

узгоджується з роботою [51,235]. Найбільш вузькі резонансні лінії 

спостерігалися в орієнтації поля паралельно [100] (700 Гц), найбільш широкі при 

орієнтації поля уздовж [110] (1980 Гц), а найсильніше розщеплення ліній 

спостерігалося при направленні поля уздовж [111] (1200 Гц) (рис. 4.3). 

 

 

Рис. 4.3. Кутова залежність відстані між лініями ЯМР[9, 236] в контрольному 

зразку Fz -
29

Si (б) (●), в деформованому зразку Fz -
29

Si (а) (●), в ізотопно-

збагаченому кремнії за даними [51] (○). 

 

Для двох ядерних спінів Ii и Ij, розділених відстанню rij, скорочений спін-

гамільтоніан Hdd запишеться в вигляді: 

Hdd = 0 N
2
ђ

2 
/4(3IizIjz−IiIj)(1–3cos

3 
θij)/2rij 

3    
(4.1)
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де Iiz – z-компонента оператора кутового моменту i-го спіна, γN – ядерне 

гіромагнітне співвідношення, ђ – постійна Планка, θij – кут між вектором rij, 

який з`єднує ядра, і напрямком магнітного поля Н. Найсильніша взаємодія має 

місце, коли rij паралельний Н, і воно практично зникає, якщо кут між rij і полем 

наближається до магічного кута θij  = 54.74°. 

Якщо поле Н паралельно напрямку [110], вектор між сусідніми ядерними 

спінами в парах одного типу становить 35.3° по відношенню до Н  і в парах 

іншого типу 90°. Тому з формули (1) випливає, що розщеплення ліній ЯМР у 

такій конфігурації становить ∆ν = 3 μ0γN
2
ђ/16

2
rij

3
=560 Hz. У конфігурації Н 

паралельно [111] ∆ν = 3 μ0γN
2
ђ /8

2
rij

3
 = 1120 Hz, якщо розглядати тільки ті зв'язки, 

які паралельні полю. Ці оцінки близькі до експериментальних даних, отриманих 

для Fz-Si зразків (рис. 4.4.). 

 

 

Рис. 4.4. а - кристалографічні напрямки в кремнії, б - спектри ЯМР в кристалах 

Fz-Si, збагачених ізотопом 
29

Si, при двох орієнтаціях магнітного поля 

спектрометра [111] та [001] при T = 293 К [9]. 

 

Середня відстань a між ядрами 
29

Si може бути оцінена за формулою a ~ NN 

-1/3 = (8f / d3) -1/3 = 3.35 нм, де NN - концентрація ядер 
29

Si, 8 - число атомів в 

комірці кристалічної структури алмазу, d = 0.543 нм - постійна гратки Si, f = 

76% - частка магнітних ядер 
29

Si із загального числа всіх ядер. Розподіл 

Пуассона показує, що пари ядер зустрічаються з імовірністю 37% в сусідніх 

а

  

б
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вузлах кристалічної решітки. Отже, для таких випадкових утворень диполь-

дипольна взаємодія буде високою. Саме в цьому полягає причина 

спостереження в спектрі дублету Пейка (Pake). Отже, деформація 

монокристалів Si не суттєво впливає на ширину ліній ЯМР. Невелике 

перевищення величини розщеплення в дублеті Пейка може пояснюватися тим, 

що електронний спін досліджуваних деформаційних центрів дорівнює 1, у той 

час як спін донорної домішки фосфору дорівнює 1/2. При однакових 

концентраціях 
31

Р і деформаційних дефектів електронно-ядерна диполь-

дипольна взаємодія має бути більшою для деформаційних дефектів. 

Оскільки інженерія квантових приладів на основі кристалів 
29

Si:B, 

складніша, була розглянута електронно-ядерна взаємодія в кристалах Si, 

легованих акцепторною домішкою. Високі значення ядерних спінів (S = 3/2) 

двох стабільних ізотопів бору 
10

B і 
11

B (I
10

B = 3 і I
11

B = 3/2, відповідно), а також 

внесок спін-орбітальної взаємодії в розщеплення підзон дірок на «легкі» та 

«важкі» дірки ускладнюють кількісну оцінку квантово-логічних операцій у 

таких системах. Але саме це і робить привабливою систему з високими 

значеннями спінів для експериментального дослідження, оскільки, згідно з 

оцінками [57, 237], слід очікувати посилення квантової заплутаності в 
29

Si:B. 

Електронні хвильові функції як 
31

Р, так і 
11

В в Si «накривають» тисячі ядер, 

створюючи природний багатоядерний кубіт і забезпечуючи високошвидкісне 

зчитування квантової інформації за допомогою методів ЕПР, незважаючи на 

повільну динаміку ядерних спінів . 

Переважна більшість експериментів, здійснювалась у кристалах 
29

Si:B, при 

умовах сильного легування акцепторною домішкою > 10
18

 cm
-3

, коли поведінка 

носіїв заряду і їхня взаємодія з ядрами має металевий характер [238-240]. У 

дисертації використані слабо леговані бором (2·10
14 

cм
-3

) кристали Si, 

збагаченого ізотопом 
29

Si [10, 11]. Крім того, додатково було введено ~10
15

cм
-3

 

парамагнітних деформаційних дефектів, які стимулюють електронно-ядерні 

взаємодії і змінюють кінетику релаксації ядерних спінів. Деформація 

відбувалася трьохточковим згином при 950
0
С. Кристали були подрібнені до 
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розміру ~ 40 мкм і представляли собою мікрокристали порошкових зразків Si з 

концентрацією ізотопів 
28

Si, 
29

Si та 
30

Si-10%, 75% та 15%, відповідно. ПЦ на 

дислокаціях і точкових парамагнітних дефектах, що генеруються при 

деформації, є добре локалізованими. На відміну від донорних і акцепторних 

хвильових функцій, вони включають як орбітальні компоненти атомів бору, так 

і домішку хвильової функції вільної частинки:  

 

ψ (x, t) ~ A exp (- (2π i / h) (Et - px))     (4.2) 

 

де h - константа Планка, E - енергія частинки, t - час, x - координата, p - 

імпульс). Спектр ЯМР мікрокристалічного Fz-
29

Si при T=300 K показано на 

рис. 4.5. 

У [97] було встановлено, що в кристалах з концентраціями ізотопу 
29

Si, 

більше за ~ 50%, спостерігаються гаусові форми ліній ЯМР, що узгоджувалося 

з отриманими даними, згідно з якими апроксимація спектра гаусовими лініями 

була точнішою. ЯМР спектри містили чотири гаусові лінії з центрами при -

111.9 ± 0.3 ppm, -88.8 ± 0.2 ppm, -78.4 ± 0.2 ppm , -67 ± 2 ppm при T = 300 K 

(рис. 4.5.). ЯМР мікрокристалічних зразків Si відрізнявся від ЯМР кристалічних 

зразків Fz-Si з максимумами 74,1 ppm і 87,8 ppm.  

Хімічні зсуви δ різних з'єднань і станів атомів кремнію 
29

Si добре відомі. У 

чотирьохкоординованому Si вони лежать у діапазоні від - 60 до -120 ppm. Зі 

збільшенням числа сусідніх місткових атомів кисню хімічний зсув 

зменшується. Ці фракції Si, різного ступеня окислення, позначаються Qn , де n = 

0-4 [241]. Згідно з літературними даними, пік при δ = -111.9 ± 0.05 ppm 

відповідає n = 4, т.б. сигналу оксиду SiO2. Частина цього сигналу виникала 

через вклад кварцовий тримач, а інша його частина відповідала окисленим 

шарам мікрочастинок Si. Пара ліній при - 88.8 ppm та -78.4 ± 0.1 ppm відповідає 

дублетові Пейка чотирьохкоординованих атомів 
29

Si (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5. Спектр ЯМР мікрокристалів 
29

Si, записаний при 300 К. Суцільною 

лінією показана апроксимація спектра чотирма гаусовими компонентами [11]. 

 

Дипольна магнітна взаємодія між сусідніми спінами ядер 
29

Si є причиною 

розщеплення цих ліній. Розщеплення ліній дублета залежить від константи 

дипольної взаємодії R
DD 

та кута Θ, між вектором rij, який з'єднує ядра, та 

прикладеним магнітним полем H відповідно до формули [50]:  

 

∆ѵ= ½ Rjk
DD 

(3cos
2
 Θ -1), Rjk

DD
 = μ0γjγkђ/4πrjk                                     (4.3) 

 

В ідеальних кристалах Si з симетрією кристалічної решітки Td кожен атом 

Si має тетраедричне оточення чотирма сусідніми атомами. Усі ядерні позиції 

еквівалентні, оскільки зв'язки Si-Si орієнтовані уздовж кристалографічного 

напрямку [111]. Тому ефектами анізотропії хімічного зсуву, так само як і 

квадрупольною взаємодією для ядер 
29

Si зі спіном ISi = ½ можна знехтувати. 

Тільки пряма і непряма магнітна дипольна взаємодія ядер впливає на форму 

спектрів ЯМР у монокристалах Si. Є два типи непрямих дипольних взаємодій: 

далекодіюча взаємодія Рудермана-Кіттеля-Катсуа-Йошиди (RKKY) і 
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короткодіюча скалярна взаємодія (J-coupling). У досліджуваних кристалах 

концентрація носіїв мала, тому внеском RKKY взаємодії, пропорційної 

квадрату густини дірок, можна знехтувати. Пряма магнітна дипольна взаємодія 

між двома сусідніми спінами ядер 
29

Si в монокристалі 
29

Si (99%) створює 

взаємодію ~ 1000 Гц
 50

, порівняну з шириною лінії в наведених експериментах 5 

ppm (~ 400 Hz) з меншою концентрацією магнітного ізотопу (75%) (рис. 4.1). 

Дистанція між піками δ = - 88.8 ppm та δ = -78.4 ppm в дублеті Пейка в порошку 

становила ν/ν = 10.4 ppm, що згідно з відомим співвідношенням ν/ν = 3R
DD

/2 

відповідає величині R
DD

 = 6.93 ppm. У порошкоподібному зразку, де присутні 

всі орієнтації мікрокристалів щодо зовнішнього МП, можна очікувати 

невеликих бічних ліній, які відповідають орієнтації мікрочастинок Θ = 90° 
50,[51]

. 

Інтервал між цими піками повинен становити 3R
DD

 = 20.8 ppm, проте таких 

піків не було виявлено, ймовірно, через малість їх амплітуди. Замість них один 

бічний пік з центром при δ =-67 ppm був абсолютно необхідний для правильної 

апроксимації спектра. Його відсутність при апроксимації призводила до 

сильної асиметрії дублета Пейка, яка не повинна спостерігатися в кристалах 

Si
50, 51

. Можна допускати, що пік при δ = - 67 ррм відповідає внеску в ЯМР 

спектр від аморфних приповерхневих шарів або областей, спотворених 

деформаційними дефектами, взаємодія між якими впливає на час спін-граткової 

релаксації. 

Дослідження спін-гракової релаксації мікрокристалів Si проведено за 

допомогою насичення ядерної підсистеми серією радіочастотних імпульсів і 

подальшим вимірюванням намагніченості 90-імпульсом, що надходять із 

затримкою за часом t [12]. У напівлогарифмічних координатах залежність I(t)/I0 не 

була лінійною  (рис. 4.6, a), як мало б бути в разі експоненційної кінетики 

релаксації ядерної намагніченості I(t)/I0 =1-exp(-t/T1). Тут I0 – намагніченість у 

початковий момент часу t = 0, яку неможливо визначити експериментально, лише 

із апроксимації. У подвійних логарифмічних координатах залежність I(t)/I0 була 

прямолінійною при Т = 300 К (рис.4.6, a).  
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Рис. 4.6. a - Часова залежність ядерної спінової намагніченості I, 

нормованої на її значення в початковий момент часу I0 в подвійних 

логарифмічних координатах при T = 300 K і при 500 К. Суцільна лінія - 

апроксимація функцією, пропорційною добутку степеневої і показникової 

функцій (див. текст). На врізці показана та ж залежність у 

напівлогарифмічних координатах
12

. 

 

Відхилення процесу ядерної релаксації від експоненціального закону, 

спостерігається тільки при малих часах встановлення намагніченості й певних 

співвідношеннях між величинами бар'єру і радіусом спінової дифузії. У цих 

випадках (при малих часах t → 0) залежність описується формулою I(t)/I0 = 1 – (t 

/t0) 
α
 exp(-t/T1) [21] і спрямляється в подвійних логарифмічних координатах. 

Константа t0 залежить від параметрів спінової дифузії (величини бар'єру, радіусу і 

т.п.). У цій формулі при малих t залежність I(t)/I0 підпорядковується степеневому 

закону, а при великих t - експоненціальному [242]. Таким чином, при Т = 300 K 

ядерна намагніченість у досліджуваному діапазоні часів (> 2 годин) не досягає 

рівноважного значення. При 500 K швидкість спін-граткової релаксації 

збільшується порівняно зі швидкістю при 300 K (рис. 4.6, b), однак залежність 

I(t)/I0 тепер не описується ні суто степеневим законом, ні суто експоненційною 

функцією (вона не є прямою ні в логарифмічних, ні в напівлогарифмічних 

координатах). Апроксимація залежності I/I0(t) функцією: 

а  б  
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I(t)/I0 = 1 - (t /t0) 
α
 exp(-t/T1)     (4.4) 

 

при Т = 300 K давала параметри α = 0.64 ± 0.03, t0 = 80 ± 2 s при 300 K. При T = 

500 K апроксимація цією ж функцією давала значення α = 0.2 ± 0.01, t0 = 12 ± 1 

с і T1 = 3812 ± 30 с. Отже, ядерна спін-граткова релаксація в Si протікає за двома 

конкуруючими каналами: пряма релаксація за допомогою диполь-дипольної 

взаємодії між ядерними спінами і спінами парамагнітних центрів і непряма 

релаксація за допомогою ядерної спінової дифузії. Остання призводить до 

вирівнювання температури в ядерній спінової підсистемі. Хоча швидке 

обертання кристалічного зразка під магічним кутом призводить до пригнічення 

спінової дифузії [243], у порошкових зразках цей ефект неможливий у силу 

різних орієнтацій мікрокристалів. Пряма релаксація описується степеневою 

кінетикою [242, 244], в той час як релаксація, непряма релаксація, 

контрольована спіновою дифузією зазвичай слідує експоненційній кінетиці для 

однорідно розподілених парамагнітних іонів, або описується змішаною 

кінетикою для неоднорідно розподілених парамагнітних дефектів [245]. 

Причому, парамагнітні акцептори, як правило, розподілені однорідно, тоді як 

деформаційні дефекти зазвичай характеризуються істотно неоднорідним 

розподілом.  

Ґрунтуючись на цих закономірностях, можна припускати, що при T = 500 K 

спостерігається одночасно пряма і непряма кінетика релаксації, тоді як при T = 

300 K домінує електронно-ядерна релаксація. Відхилення параметра α від 

значення 1/2, згідно [242] можна інтерпретувати як геометричний ефект, який 

свідчить про анізотропію спінової дифузії, яка в кристалах Fz-Si(a) могла б бути 

викликана лінійними дефектами - дислокаціями.  

Концентрація дірок у кристалах Si:B не змінюється суттєво в діапазоні 

температур T = 400-800 K, тому що енергія термічної іонізації атомів бору в 

кремнії 0.045 eВ відповідає температурі 400 K, а внутрішня провідність в Si дає 

внесок лише при температурах вище 800 K. Тому обраний температурний 

діапазон зручний для аналізу спінової динаміки ядер без урахування додаткових 
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факторів. Температурна залежність хімічного зсуву ліній, що відповідають 

дублетові Пейка демонструє сильну залежність на противагу практично не 

залежному від температури хімічному зсуву окису кремнію (рис. 4.7, a). Тому пік 

оксид кремнію в експериментах слугував додатковим «калібровочним зразком», і 

свідчив про те, що температурна залежність інших ліній не може пояснюватися 

артефактами, пов'язаними з розладом контурів спектрометра. Для опису 

температурної залежності ліній дублета Пейка використовували опис взаємодії 

між спінами дірок і ядерними спінами в рамках теорії Коррінги, що встановлює 

зв'язок між хімічним зсувом ν/ν і часом спін-граткової релаксації T1: 

 

(∆ν/ν)
2
 T1 =  h/2kBT (h/n)

2
     (4.5), 

 

де h і n гіромагнітні відношення дірок і ядер, відповідно, kB – постійна 

Больцмана.  
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Рис. 4.7. Температурні залежності a - хімічного зсуву δ, б - ширини ліній ЯМР 

мікрокристалічного зразка 
29

Si. Відповідні позначення: параметри дублета Пейка 

○ (- 88.8 ppm та -78.4 ± 0.1 ppm), хімічний зсув SiO2 ● (-111.9 ± 0.05 ppm), 

ширина лінії при δ = - 67 ppm ▲[12]. 

Для дірок в 
29

Si, фактор Коррінги (∆ν/ν)
2
 T1T складає 2.7·10

-5 
с K, що в 

чотири рази більше, ніж для електрона, оскільки гіромагнітне відношення для 

а

  

б
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дірок вдвічі більше електронного (це збільшує внесок обговорюваного каналу 

релаксації). 

Підстановка значення ∆ν/ν, яке відповідає середині дублета Пейка в (2) 

призводить до значень T1 = 13.5 с при T = 300 K та T1 = 8 с при T = 500 K. Ці 

значення значно менші величини T1, яка була визначена експериментально з 

кінетики релаксації намагніченості T1 = 3812 ± 30 с. Імовірно, в силу низької 

концентрації акцепторів, взаємодія Коррінги не дає істотного внеску в ядерну 

спінову релаксацію, а температурна залежність хімічного зсуву визначається 

іншими факторами. Оскільки спектри ЯМР були отримані в порошкоподібному 

зразку, підданому попередній пластичній деформації, можна очікувати в ньому 

великої кількості деформаційних і поверхневих дефектів, неоднорідно 

розподілених у мікрочастинках. Тому ступеневу компоненту релаксації можна 

пояснити внеском неоднорідно розподілених деформаційних парамагнітних 

дефектів, а експонентну компоненту ядерної релаксації -внеском однорідно 

розподілених акцепторів бору. Підтвердженням є спостережувана ширина ліній 

ЯМР у дублеті Пейка, яка дорівнювали один одному і не залежали від 

температури в діапазоні 300-800 K в противагу піку при δ = - 67 ppm, ширина 

якого зменшувалася із зростанням температури (рис. 4.7, b) [11]. 

Таким чином, встановлено, що підвищення температури від 300 до 500 К 

призводить до зміни кінетики релаксації насиченої ядерної спінової системи. 

При цьому відбувається перехід електронно-ядерної взаємодії з неоднорідно 

розподіленими парамагнітними центрами, введеними при пластичній 

деформації, до електронно-ядерної взаємодії з акцепторною домішкою при 

підвищених температурах. Електронна спінова динаміка ПЦ в Si може 

відігравати ключову роль у подоланні низки технологічних перешкод: 

досягнення тривалих часів когерентності електронних і ядерних спінів, 

ініціалізації спінів, розробка процедури зчитування інформації, записаної у 

вигляді орієнтації електронного та ядерного спіна. Як було показано в [49], 

кубітні елементи потребують швидкості зчитування не менші 10 кГц для 

практичної реалізації алгоритму Шора (Shor's factoring algorithm [246]). У 
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зв'язку з цим електронні спіни, які можуть «перемикатися» значно швидше 

зазначеного порога, здаються хорошими кандидатами на роль елементів 

квантового процесора. Однак час когерентності електронних спінів зазвичай 

значно коротше, ніж для ядерних. Це протиріччя може бути вирішено при 

одночасному використанні електронних і ядерних спінів, як це показано в серії 

робіт 
1, 

[52, 104, 235]. У запропонованій схемі, ядерні спіни 
29

Si зберігають 

інформацію, а електронний спін є «ключем», тобто служить для ініціалізації 

запису/зчитування інформації. При цьому тип і концентрація парамагнітних 

центрів може відіграваті визначальну роль. У наступному параграфі буде 

розглянуто спінову динаміку електронних спінів в кристалах Si за різних умов 

термообробки й різної концентрації деформаційних дефектів. 

 

4.2. Електронний парамагнітний резонанс деформаційних дефектів у 

кристалах кремнію 

 

Визначення і фіксація геометричного розташування спінів у зразку, від 

якого залежить адресна процедура зчитування інформації - одна з головних 

проблем у створенні квантового процесора. Робочі області (квантові ями, 

локальні області спінової пам'яті і т.п.) можуть бути асоційовані з дефектами 

структури, які допускають інженерію кубітів у дозованій кількості і з заданим 

розташуванням. Перші кроки в цьому напрямку були зроблені в [247], де 

використали електронні стани точкових дефектів в алмазі, відомих як азотно-

вакансійні центри, які можуть бути використані індивідуально, адресно навіть 

при кімнатній температурі. Деякі дефекти в карбіді кремнію (SiC), виявилися 

також придатні для кубітних технологій [248, 249]. Наскільки відомо, спінові 

центри в ізотопно-збагаченому (
29

Si) пластично деформованому Si не 

вивчалися, хоча присутність неспарених електронів на дислокаціях було 

встановлено методом ЕПР давно [152, 234, 250]. Інтенсивне вивчення 

енергетичного спектру дислокацій (обірваних зв'язків) в напівпровідниках за 

допомогою ЕПР, мікрохвильової провідності, фотопровідності та іншими 
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методами показало, що одномірна електронна система обірваних зв'язків у 

дислокаційних ядрах є Мотт-Хабардівським ізолятором з вузькою зоною [234, 

251]. Кілька десятиліть тому лінійні дефекти в напівпровідникових кристалах 

привертали увагу тим, що крайові компоненти дислокацій в них служили 

моделлю розупорядкованої одновимірної системи Фермі. Крім того, деформація 

кристалів при високих температурах призводить не тільки до утворення 

дислокацій, а й зародження орієнтованих анізотропних агломератів парамагнітних 

точкових дефектів, розташованих поблизу площини ковзання дислокацій. 

Накопичені раніше знання про електронні властивості дислокацій та інших 

деформаційних дефектів можуть виявитися необхідними для вирішення завдань 

квантових обчислень. В цьому розділі будуть розглянуті дослідження спінової 

динаміки методами ЕПР в кристалах Si, збагачених ізотопом 
29

Si, і порівняння 

отриманих результатів із даними спінової динаміки пластично деформованих 

кристалів цього ж типу, в які введені дислокації і точкові деформаційні дефекти. 

Раніше було встановлено [251], що при пластичній деформації кристалів Si 

виникають парамагнітні центри, концентрація яких зростає в міру її збільшення. 

Якщо кристали деформуються при температурах нижче 700 ° С, то ПЦ 

локалізовані в ядрах дислокаціях і є обірваними електронними зв'язками, 

захопленими електронами донорної домішки. При температурах вище 700°С 

пластична деформація викликає утворення парамагнітних точкових дефектів, які 

не пов'язані з ядрами дислокацій, проте їхнє виникнення обумовлено 

руйнуванням ковалентних зв'язків [234, 250, 251]. 

У дисертації обраний високотемпературний режим пластичної деформації, 

що дозволяє отримати більш широкий спектр парамагнітних деформаційних 

дефектів в монокристалах Si зонної плавки (Fz), збагачених ізотопом 
29

Si на 

рівні 72.76%, леговані бором 
29

Si:B (див. додатки). Монокристали Fz-Si (
29

Si 

(a)) деформовані трьохточковим згином довгого ребра (110) при Т= 950ºС 

(щільність дислокацій (Nd) ~10
8
 см

-2 
) і не деформованих, контрольних зразках 

Fz-Si (
29

Si (b)) [1, 11-19, 45]. Для визначення ролі ізотопного складу Si 

проводилося порівняння отриманих результатів із зразками кремнію вирощеного 
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методом Чохральського (Cz-Si) з природним вмістом ізотопів. Дані зразки були 

також деформовані згином. Температура деформації 1323 К. Густина дислокацій 

(Nd) ~10
7
 см

-2 [15]
. Хімічний склад приповерхневих шарів досліджуваних зразків, а 

також енергію зв'язку (EB) основних елементів визначали з аналізу 

фотоелектронних спектрів Si 2p (99.8 еВ), O 1s (532.9 еВ), C 1s (286 еВ) рівнів. На 

рис. 3.4, а представлений оглядовий спектр РФЕС для деформованого і 

недеформованого кристала Si в широкому діапазоні енергій  EB. 

У зразках Si (рис.4.8,б) крім матричного, чистого кремнію, спостерігається 

фаза SiO2. Відомо, що для лінії Si 2p енергії зв'язку Si
0
(Si−Si), Si

2+
 (Si−O), Si

3+
 

(Si2O3), Si
4+

(SiO2) знаходяться в інтервалах 99.2-99.5 еВ, 101.0-101.5 еВ, 101.8-

102.3 еВ, 103.2-103.5 еВ відповідно [215]. Позиції максимумів для 

недеформованих Fz-Si (Si
29

(b)) зразків рівень Si 2p з енергією зв'язку 99.79 еВ 

відповідає Si
0
, пік з максимумом 103.7 еВ відповідає фазі SiO2 відповідно і для 

деформованих кристалів Fz-Si (Si
29

(a)): Si
0
(Si−Si) 99.6 еВ, SiO2 (103.93 еВ) 

відповідно (рис 3.4, б). Крім невеликого хімічного зсуву в цих зразках після 

деформації спостерігається зміна інтенсивності піків Si 2p. У деформованих 

зразках відносна концентрація Si
0
 (Si-Si) зменшилася на ≈ 4%, і в той же час, 

частка фази Si4 + (SiO2) збільшилася приблизно на таку ж величину. При 

пластичній деформації вводяться не тільки дислокації, а й ряд точкових дефектів, 

які мають неспарений електрон, інформативним методом аналізу є метод ЕПР [2]. 

Спектри ЕПР контрольного (вихідного) зразка Si і деформованого монокристала 

Fz-Si(b) наведено на рис. 4.8 при температурі Т = 9К. Цифрами позначені лінія 

спектра. Низькотемпературні вимірювання обумовлені уширенням спектрів 

деформа-ційних дефектів, які було практично неможливо реєструвати при Т ˃ 

40К. Спектри ЕПР представляли собою залежність першої похідної поглиненої 

мікрохвильової потужності dP/dH від МП. Порівняння спектрів ЕПР до і після 

пластичної деформації демонструє появу додаткових ліній у деформованому 

кристалі Fz-Si (Si
29

(a)) (рис. 4.8).  
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a 

 

 

Рис. 4.8. a- схема дозволених (m = 1) і заборонених (m = 2, 3) переходів ЕПР між 

спіновими рівнями «легких» і «важких» дірок у кристалах Si:B. б - спектри ЕПР 

недеформованого (а) і деформованого (б) монокристала 
29

Si:B в орієнтації 

магнітного поля перпендикулярно напрямку [110] при Т = 9 К. в -центральний 

фрагмент спектрів ЕПР у деформованому кристалі для різних кутів між 

магнітним полем і напрямком [110]: 0° до деформації (a), 0° після деформації (б), 

90° після деформації (c). Суцільними лініями показані апроксимації спектра 

Гауссовою (суцільна лінія) і Лоренцевою (пунктир) складовими [11]. 

б в
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Кристали Si, леговані бором, містять «важкі» (з масою 0.49 mo) і “легкі” 

(0.16 mo) дірки (mo –маса вільного електрона) [14, 15]. 

Ці дірки формують дві підзони, розщеплені спін-орбітальною і 

зеєманівською взаємодіями, як показано на рис. 4, a, де відмічено різні 

стани 1, 2, 3, 4. Кілька груп внутрішньо- і міжпідзонних ЕПР переходів 

можуть бути розділені на дві серії: дозволені переходи зі зміною проекції 

спіна m = 1 і заборонені переходи m = 2 або 3, які також реєструються 

методом ЕПР [238-240, 252, 253]. У спектрах ЕПР легко виявляються 

переходи, показані на рис. 4.8, а. Згідно з результатами групи K. Itoh [252, 

253], резонанси при H = 3297 Е і H = 3391 Е (лінії 3, 4) відповідають 

суперпозиції двох міжзонних переходів Δm = 2. Резонанси при H = 5730 Е 

та H = 6220 Е відповідають міжзонним переходам ∆m = 1 (1 ↔ 2 и 3 ↔ 4) та 

внутрішньозонним переходам ∆m = 1, 2 ↔ 3, відповідно. Решта ліній, що 

виникають у результаті деформації не були до цього описані в літературі.  

У [240], повідомлялося про подібні серії ліній, що виникають при 

вимірюванні ЕПР у механічно навантажених кристалах Si, в той час як в 

наших дослідах навантаження в процесі вимірювання спектрів ЕПР було 

відсутнім. B 
240, 252, 253

 повідомлялося про центри двох типів: центри зі 

спінами S = 1/2, які відповідали так званим «центральним лініям» поблизу 

3400 Е, і інші центри з спінами S > ½, що відповідають решті периферійної 

структури спектра ЕПР. 

Апроксимація спектрів, що належать до переходів Δm = 2, Гаусовими і 

Лоренцевими лініями показана на рис. 4.8 в. Розклад на Гаусові лінії 

призводить до більш акуратної апроксимації, що свідчить про неоднорідне 

уширення ліній ЕПР і знаходиться в хорошій злагоді з висновками про те, 

що степеневий закон релаксації ядерної спінової системи може бути 

обумовлений неоднорідно розподіленими деформаційними дефектами.  

Хоча концентрація дислокацій в деформованих кристалах nd було 

відомою, необхідно враховувати, що дислокаціі - не єдиний тип 

парамагнітних дефектів, які вводяться при деформуванні. Подвійне 
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інтегрування спектра ЕПР дозволяло оцінити спінову сприйнятливість, 

пропорційну кількості парамагнітних центрів з точністю до спінового 

фактору S(S +1), який розраховувався для значення S=½. Порівняння 

магнітної сприйнятливості деформаційних дефектів з еталонним зразком 

CuSO4·5H2O (0.1 mg) дає концентрацію ~ 10
15

 cм
-3 

дефектів. Ця оцінка на 

два порядки величини перевищує оцінку зверху для можливої кількості 

парамагнітних центрів на дислокаціях. Останнє було отримано з типової 

лінійної концентрації обірваних зв'язків n
*
~10

7
 cм

-1
 і середнього розміру 

дислокаційної петлі λ~10
-2 

cм [151, 153, 218]. У результаті отримали n ~ 

a·b·λ·n
*
·nd = 10

13
 cм

-3 
(a і  b лінійні розміри кристала). 

Таким чином, пластична деформація крім дислокацій генерує значну 

кількість ПЦ. Як показано в 
151, 153, 218

 при високотемпературній деформації 

Т > 650°C зароджуються численні комплекси кисню в площині ковзання 

дислокацій. Поряд з дислокаціями і акцепторами вони можуть давати 

внесок в ядерну релаксацію по степеневому закону. 

Спектри ЕПР в Si переважно досліджувалися переважно до 4000 Е [126, 

137, 205]. Найбільш вивченою є лінія з g-фактором g ≈ 2, яка відповідає Рв-

центрам на інтерфейсі Si/SiO2, зі спіном 1/2. ЕПР в Si в полях 4000 - 14000 

Е вивчений досить слабо. Існує лише кілька статей з цієї теми, наприклад 

[137]. У деформованих Fz-Si(а) спостерігалися 9 ліній в діапазоні 0 - 14000 

Е (рис. 4.9).  

Ізотропними були лінії 1, 3, 4, 9 з g-факторами g1 = 4.05, g3 = 1.96, g4 = 

1.90 і g9 = 0.54, відповідно. Лінії 1, 3 і 4 спостерігаються як в деформованих, 

так і в вихідних кристалах Fz-Si(b). Можна стверджувати, що лінії 1, 3, 4 не 

пов'язані з деформаційними або термодефектами, а відповідають ПЦ 

неконтрольованої фонової домішки, що знаходиться в зразках. Лінії 2 і 5 з 

g-факторами 3.21 і 1.5, індуковані деформацією згину, спостерігалися як 

для Fz-Si, так і в кристалах в Cz-Si [15] і відповідали ~10
15 

см
-3 

ПЦ, 

створеними пластичною деформацією (рис.4.9, б). Кількість центрів 

визначено шляхом двократного інтегрування спектра, яке дає значення 
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магнітної сприйнятливості з точністю до постійного множника. Лінії 2 і 5-8, 

що з'явилися після пластичної деформації згину, в орієнтації поля уздовж 

(001) мали ефективні g-фактори g2 = 3.30, g5 = 1.49, g6 = 0.8626, g7 = 0.68, g8 

= 0.60. При повороті щодо МП g-фактори змінювалися, тобто резонансні 

поля Hres демонстрували орієнтаційні залежності (рис. 4.10). Лінія 7 при 

підвищенні температури (30 К) пропадала, що узгоджується з роботою 
15

. 

При повороті зразка на 90° щодо МП анізотропні лінії 2, 5-8 зсуваються до 

лінії 9, зливаючись з нею і приводячи до її розширенню.  

Ширина лінії 9 залежала від температури (рис. 4.11), демонструючи 

різкий стрибок при ≈ 23 К, що узгоджується з роботою [22]. У 

недеформованому Fz-
29

Si(b) максимуму не спостерігалось. При цій же 

температурі спостерігався максимум магнітної сприйнятливості (рис. 4.12, 

а), відповідний резонансній лінії 9 в деформованому Fz-Si(a), а також 

максимум питомого магнітного моменту М зразка (рис. 4.12, б). 

Максимум на температурній залежності питомого магнітного моменту М при 

переході від ізотопно-збагаченого зразка Fz-
29

Si(a) до зразка Cz-Si уширюється і 

зсувається в область більших температур. Суцільними лініями показана 

апроксимація залежністю Кюрі (з постійною Вейса Θ = 1.4 К і Θ = 4. 97 К 

відповідно) і функцією Гауса з центром 25 К і 35 К відповідно (рис. 4.12, б). 

Таким чином, деформація кристалів Si призводить до появи вкладу від 

парамагнітних центрів, які фіксуються ЕПР і додатковому діамагнітному 

вкладу, що призводить до зменшення магнітної сприйнятливості 

досліджуваних кристалів. Які з відомих парамагнітних дефектів могли бути 

введені в кристал? 

1. Хоча концентрація кисню в Fz-Si досить мала, (10
16 

см
-3

), в околі 

дислокацій вона значно вище за рахунок сегрегації кисню на дислокаціях і 

поблизу поверхні, де він може ставати парамагнітним [254, 255].  
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Рис. 4.9. Спектри ЕПР: а - вгорі - в контрольному зразку Fz-
29

Si (b) (постійне 

магнітне поле паралельно площині кристала (Θ = 0 °)), посередині - в зразку Fz-
29

Si(a), постійне МП паралельно площині кристала (Θ = 0 °), внизу - в зразку Fz-
29

Si(a), постійне МП перпендикулярне площині кристала (Θ = 90 °), при температурі 

Т = 9 К. Цифрами позначені лінії спектру. б - вгорі - в деформованому  зразку Fz-
29

Si, внизу - в зразку Cz-Si, деформованому згином, постійне МП спектрометра 

направлено вздовж площини пластини, при Т = 8 К [17, 19]. 
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Рис. 4.10. Орієнтаційні залежності резонансного поля Hres ліній ЕПР 2 і 5-9 

при Т = 9 К, що з'явилися після пластичної деформації згину в зразку Fz-

29
Si(a) [19]. 

 

Рис. 4.11. Температурні залежності ширини H (світлі символи) і резонансного 

поля Hres (темні символи) лінії 9 в деформованому зразку Fz-
29

Si (a). 

Постійне магнітне поле паралельно площині кристалу (Θ = 0 °) [19]. 
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Рис. 4.12. а- температурна залежність магнітної сприйнятливості, резонансної 

лінії 9 в (1)-деформованому зразку Fz-
29

Si(a), в (2)-контрольному зразку Fz-

29
Si(b), (3)- залежність з роботи [235]. Суцільними лініями показана 

апроксимація законом Кюрі і функцією Гауса. б- температурна залежність 

питомого магнітного моменту М: зразка Fz-
29

Si (a) (○) в магнітному полі 1 кЕ 

після вирахування діамагнітного вкладу кристалічної решітки. Суцільна лінія - 

апроксимація залежністю Кюрі (з постійною Вейса Θ = 1.4 К) і функцією Гауса 

з центром 25 К, та зразка Cz-Si, (●) деформованого згином [15], в магнітному 

полі 1 кЕ. Суцільною лінією показана апроксимація залежністю Кюрі (з 

постійною Вейса Θ = 4. 97 К) і функцією Гауса з центром 35 К. 
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2. Після деформації згином, в зразках Fz-Si відносна концентрація Si
4+

 (в 

з'єднанні SiO2) збільшилася приблизно на 4%, в приповерхневому шарі. Це 

може означати, що крім діамагнітного оксиду поблизу поверхні могли з'явитися 

парамагнітні дефекти, асоційовані з киснем. Здається малоймовірним, щоб у 

приповерхневих аморфізованих шарах Si могла спостерігатися анізотропія 

спектрів ЕПР у введених туди парамагнітних центрів. 

3. Як відомо, деформування кристала приводить до появи дислокацій, на 

яких можуть з'являтися ланцюжка атомів з ненасиченими валентними зв'язками 

[203], що мають спін. Однак цю версію доводиться відкинути, так як 

високотемпературне деформування веде до зникнення таких парамагнітних 

центрів, а їх сигнал ЕПР має типову ширину ~ 1 - 2 Е при 10 К. 

4. Добре відомі точкові дефекти трьохкоординованого атома Si з 

неспареним електроном на sp
3 

– гібридній орбіталі (Pb-центри), які легко 

виявляються методом ЕПР в полях ≈ 3400 Е і 12 000 Е в X-діапазоні 

мікрохвильового випромінювання [256]. Як правило, ці дефекти виникають 

поблизу поверхні кристала, на міжфазній границі. 

Усі перераховані вище відомі з літератури деформаційні дефекти мають 

ширини ліній на рівні ~ 1 - 10 Е, в той час, як спостережувані ширини ліній 

складають ~ 100 - 500 Е. Інша відмінність полягає в тому, що вивчені раніше 

деформаційні дефекти мають g- фактори, близькі до g = 2 і, як правило, досить 

слабку анізотропію. Таким чином, можна припускати, що виявлений новий тип 

парамагнітних деформаційних дефектів, які не є поверхневими, оскільки: 

-спостерігається анізотропія спектра ЕПР, природа якої пов'язана з 

кристалічним оточенням парамагнітних центрів, 

- концентрація парамагнітних дефектів занадто висока, щоб всі вони могли 

розміститися на поверхні кристала. 

- видалення поверхневих шарів не призводять до ослаблення сигналу ЕПР. 

Таким чином, про дефекти, ЕПР яких спостерігався в деформованих 

кристалах, можна сказати наступне: 

- дефекти є деформаційними, але це не обірвані зв'язки на дислокаціях, так 
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як температура, при якій деформувались кристали, була занадто висока, а 

отримані спектри сильно відрізняються від тих, які раніше були приписані 

дислокаціям [152, 234, 250, 251]. 

- ці дефекти є об'ємними, або знаходяться в приповерхневих шарах, але не 

на поверхні кристала, оскільки їхній спектр ЕПР має анізотропією. Сильна 

анізотропія свідчить про те, що дефекти знаходяться в тих ділянках 

кристалічної гратки, симетрія яких знижена пластичною деформацією і 

дислокаціями. Зазвичай в кристалах Si кутова залежність резонансного поля 

має амплітуду ~ 1 - 10 Е; 

- ширини ліній ЕПР досліджуваних дефектів досягають 1 кЕ, що значно 

перевищує оцінки в рамках розглянутих раніше механізмів уширення, 

пов'язаних зі надтонкою взаємодією (до 0.1 кЕ). Можна припускати інші 

механізми уширення ліній: короткий час спін-граткових релаксації 

досліджуваних дефектів і наявність обмінної або диполь-дипольної взаємодії в 

кластерах дефектів. 

- спін досліджуваних дефектів більше 1/2, тому що розщеплення ліній і 

їхня кількість, високі резонансні поля, в яких знаходяться ці лінії, неможливо 

пояснити в рамках стандартного спін-гамільтоніана з прийнятними значеннями 

параметрів кристалічного поля. 

Для ідентифікації лінії 9 в високих магнітних полях моделювання спектра 

ЕПР деформаційних дефектів у зразку Fz-
29

Si проводилося за допомогою 

спеціальних програм WinEPR, Simfonia. Моделювання спектра таких дефектів в 

орієнтації поля паралельно площині кристала (Θ = 0 °) була проведена для спін-

гамільтоніана: 

 

𝐻 = 𝑔𝐵𝑯𝑺 + 𝐴𝑺𝑰 − 𝑔𝑁𝐵𝑯𝑰 + 𝐻𝑍𝐹𝑆               (4.6). 

 

Перший член у цій сумі описує зеєманівську електронну взаємодію, другий - 

надтонку електронно-ядерну взаємодію, третій - зеєманівську ядерну взаємодію, а 

четвертий - розщеплення в нульовому полі внаслідок електростатичного поля 
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лігандів або взаємодій між атомами кисню в кластерах: 

 

𝐻𝑍𝐹𝑆 = 𝐷𝑥𝑆𝑥
2 + 𝐷𝑦𝑆𝑦

2 + 𝐷𝑧𝑆𝑧
2 = 𝐷(𝑆𝑧

2 − 𝑆(𝑆 + 1) + 𝐸(𝑆𝑥
2 − 𝑆𝑦

2)    (4.7). 

 

Найкраща симуляція спектра (рис. 4.13.) була реалізована для наступних 

параметрів спін-гамільтоніана: електронний спін дефекту S = 1, компоненти g-

тензора gxx = 0.61, gyy = 0.78, gzz = 0.75, параметри розщеплення в кристалічному 

полі D = 2000 Е, E = 1000 Е, спін ядра I = 1/2. Це дозволяє припускати, що 

спостерігається ЕПР анізотропних обмінно-пов'язаних кластерів триплетного 

кисню зі спіном S = 1, які увійшли в приповерхневі шари при 

високотемпературній пластичній деформації.  

 

Рис. 4.13. Числовий розрахунок симуляції спектру ЕПР деформаційних дефектів 

у деформованому зразку Fz-
29

Si(a)[19]. 

 

У теорії кристалічного поля лігандів показано, що відхилення g-фактора 

іона в кристалі g=(gxx
2

 +gyy
2
+gzz

2
)

1/2 
= 1.24 від g-фактора вільного електрона ge = 

2.0023 визначається підмішуванням орбітального моменту до спінового 

моменту електрона і залежить від константи спін-орбітальної взаємодії λ і 

розщеплення рівнів 10Dq відповідно до формули ge = g-2.0023 =-8λ/10Dq. У 

нашому випадку ця величина досягає великих значень ge ~ 0.76, що свідчить 
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про те, що сигнал ЕПР належить домішковим атомам, а не обірваним зв'язкам 

Si, де величина ge ~ 0.001-0.01. 

З рис. 4.12, а. і 4.12, б. видно наявність характерної температури (23 - 30 

К), при якій спостерігається стрибок усіх вимірюваних параметрів: пропадає 

лінія 7 і розширюються інші лінії, спостерігається максимум магнітного 

моменту і магнітної сприйнятливості. Подібна температурна аномалія 

спостерігалася і іншими авторами в різних типах кристалів  Si, що містять 

парамагнітні дефекти, в цьому ж температурному діапазоні [104] (рис. 4.12). 

Користуючись відомими значеннями для діамагнітної сприйнятливості 

кристалічної решітки χSi =-2.2–-3.7˙10
-6 

СГС-од./моль і температурно-

незалежною парамагнітною сприйнятливістю Паулі разом з орбітальним 

внеском (сприйнятливість Лармора-Ландау-Паулі) χLLdP = N·9.42·10
−26

 м
3
/моль

 

для носіїв заряду з концентрацією N, можна визначити ці вклади і отримати 

магнітну сприйнятливість одних тільки локалізованих електронів: 

 χloc(T) = χ (T) −χSi −χLLdP     (4.8).  

Температурну залежність на рис. 4.12 апроксимували сумою двох вкладів: 

залежністю Кюрі-Вейса і функцією Гауса 

 χ loc(T) = χCurie(T) + χGauss(T)     (4.9). 

 Залежність Кюрі-Вейса: 

 χCurie(T) = Nloc0S(S+1)В
2
/kВ(T-)     (4.10), 

 де - температура Вейса, відображає звичайний температурний хід 

сприйнятливості парамагнітних центрів з концентрацією Nloc. Залежність Гауса 

була прийнята в припущенні, що в діапазоні температур 23 - 30 К відбувається 

перехід метал-ізолятор, який позначається на заселеності локалізованих станів. 

Температури переходу можуть бути розподілені за законом Гауса. 

Можна також припускати, що спостережуваний добре відтворюваний у 

різних типах кристалів Si пік на температурній залежності пов'язаний з 

додатною обмінною взаємодією в парах локалізованих спінів, певна частка 

яких виявляється розташованою на відстані одного параметра решітки. 

Статистична оцінка частки таких пар з розподілу Пуассона (ймовірність 
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виявлення кластерів з k атомів при середньому числі парамагнітних атомів на 

кластер n = 2 дорівнює Pk = n
k
exp (-n) / k!) показує, що ця частка становить P2 / 

Pall=exp(-1) = 37% при частці окремих атомів P1/Pall = exp(-2) = 61%. З 

урахуванням того, що Nloc ~ S (S+1), тобто квадратично залежить від спіна, 

внесок χGauss цілком може перевищувати χCurie, як це спостерігається при низьких 

температурах [7]. 

Апроксимація температурної залежності питомого магнітного моменту 

локалізованих носіїв спіна деформованих зразків Fz-Si (
29

Si (a)) демонструє 

максимум при 25 К з постійною Вейса = 1.4 К. Для порівняння в зразках Cz-Si, 

деформованих згином, ці параметри були рівні 4.97 К, максимум при 35 К. 

Настільки малі константи Вейса не можуть пояснювати наявність максимуму 

на залежності М(Т) і належать, мабуть, до неагрегованих деформаційних 

дефектів, які не пов'язані обмінною взаємодією. Для цієї частини 

деформаційних дефектів в спін-гамільтоніан має бути введена електронна спін-

спінова обмінна взаємодія J ~ Jij(rij)S1S2, або врахована зміна їхньої 

концентрації при переході метал-діелектрик. Відомо, що в недеформованому Si 

уширення ліній ЕПР може бути пов'язано з взаємодією електронних спінів зі 

спіном ядра з 
29

Si. Навіть незначна концентрація ізотопів 
29

Si і 
17

О з ненульовим 

ядерним спіном в природній суміші (4.71% і 0.037%, відповідно), призводить 

до слабкого неоднорідного уширення ліній ЕПР і сприяє виявленню малих 

концентрацій парамагнітних дефектів на тлі слабкого діамагнетизму 

твердотільних Si і SiO2. Як було показано в [51], ширина ЕПР лінії сильно 

збільшується з ростом концентрації ізотопу 
29

Si оскільки огинаюча хвильова 

функція локалізованого електрона охоплює кілька тисяч вузлів решітки, які 

випадковим чином (відповідно до розподілу Пуассона) займають ядерні спіни 

29
Si. У досліджуваних зразках концентрація ізотопу 

29
Si була значно вище (≈ 

73%). Однак ширина ліній ЕПР не підкорялася закономірностям, описаним в 

[51, 104, 235, 257], згідно з якими ширина лінії ЕПР в Si, що містить 1% 
29

Si, 

рівна 0.7 Е, а для кристалів з 100 %  вмістом 
29

Si ширина лінії складає 10Е [51].  

Так само як і ширина лінії ЯМР 
29

Si, ширина лінії ЕПР в Si також залежить 
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від процентної частки 
29

Si, тому що дипольна взаємодія між ядрами зростає з 

концентрацією 
29

Si. Так, наприклад, ширина лінії ЯМР для кристалів Si з 

концентрацією магнітних ядер 
29

Si  від 5% до 100% збільшується від ≈ 100 до 

2000 Гц 
51

. Середня відстань a між ядрами 
29

Si a ~ NN 
-1/3 

= (8f/d
3
)

-1/3
 = 3.35 нм, де 

NN – концентрація ядер 
29

Si, 8 – число атомів в комірці кристалічної структури 

алмазу, d = 0.543 нм – параметр гратки кремнію, f = 76 % - доля магнітних ядер 

29
Si із загального числа всіх ядер. Для таких випадкових утворень диполь-

дипольна взаємодія буде дуже високою. Розрахунок часу електронної 

релаксації Т2e дає Т2e = (eH1/2)
-1 

~ 10 нс, що значно коротше часів релаксації всіх 

відомих ПЦ в Si. Таким чином, у пластично деформованих ізотопно-збагачених 

кристалах Fz-
29

Si (76%) виявлені парамагнітні дефекти нового типу з 

анізотропними спектрами ЕПР і значною шириною ліній (до 1 кЕ). Ефективні 

g-фактори ліній спектра ЕПР свідчать про те, що деформаційні дефекти мають 

електронний спін S = 1 і є домішковими обмінно пов'язаними кластерами. 

Пластична деформація Fz-
29

Si, порушуючи локальне оточення і його симетрію, 

ініціює інші канали спін-граткової релаксації парамагнітних деформаційних 

дефектів. 

Для підтвердження ролі режиму пластичної деформації (кручення і згин) 

на спектри ЕПР деформаційних дефектів і концентрації 
29

Si, доцільно 

розглянути температурні залежності магнітної сприйнятливості цих центрів у 

кристалах з низьким вмістом 
29

Si. Влив деформації на пара- і діамагнітну 

складові намагніченості Cz-Si кремнію буде розглянуто в наступному 

параграфі.  
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Висновки до Розділу 4 

 

1. Спектри ЯМР деформованих кристалів ізотопно-збагаченого 

кремнію Fz-
29

Si є дублетом Пейка, розщеплені спін-спіновою ядерною 

взаємодією. Встановлено, що він характеризується неоднорідним уширенням 

ліній ЯМР і є анізотропним. Розподіл Пуассона показує, що пари ядер 
29

Si 

зустрічаються з ймовірністю 37% в сусідніх вузлах кристалічної гратки, для 

яких диполь-дипольна взаємодія буде дуже високою, що обумовлює найбільш 

широкі ЯМР-лінії при орієнтації поля уздовж [110] (1980 Гц), а найсильніше 

розщеплення ліній спостерігалося при орієнтації поля уздовж [111] (1200 Гц). 

Деформація і окислення кристалів Si не впливає на розщеплення дублета і 

ширину ліній, з яких він складається. Як і в недеформованих кристалах вплив 

пластичної деформації визначається електронно-ядерною і ядерною диполь-

дипольною взаємодіями. 

2. Встановлено взаємозв'язок часу спін-граткової релаксації ядер T1 з 

ядерною диполь-дипольною і електронно-ядерною взаємодією в деформованих 

мікроструктурованих кристалах кремнію, збагаченого ізотопом 
29

Si. Відновлення 

намагніченості в підсистемі ядерних спінів, насиченої радіочастотними 

імпульсами, характеризується прямою взаємодією між спінами ядер 
29

Si і спінами 

деформаційних дефектів при 300 К до якої підмішується релаксація ядерних 

спінів шляхом спінової дифузії і їхньої взаємодії з спінами однорідно 

розподілених акцепторів бору при 500 К.  

3. Спектр ЕПР ізотопно-збагачених кристалів кремнію, легованих 

акцепторною домішкою, реєструють лінії від двох груп міжпідзонних і 

всерединізонних переходів зі зміною проекції магнітного моменту атомів бору. 

Пластичне деформування кристалів Fz-
29

Si (76%) згином при температурі 950 

°С призводить до формування парамагнітних дефектів ~ 10
15

 см
-3

. Спектри 

електронного парамагнітного резонансу цих дефектів анізотропні і 

демонструють значну ширину лінії (до 1 кЕ), значно більшу, порівняно з 

шириною спектрів ЕПР відомих парамагнітних дефектів у Si. Ефективні g-
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фактори ліній спектра ЕПР свідчать про те, що деформаційні дефекти мають 

електронний спін S = 1 і можуть бути ідентифіковані як домішкові дефекти, які 

характеризуються сильною анізотропією, природа яких пов'язана з 

кристалічним оточенням парамагнітних центрів і обумовлена зниженням 

симетрії за рахунок введення дислокацій. Неоднорідне уширення ліній ЕПР 

обумовлене неоднорідно розподіленими деформаційними дефектами. 

4. Деформація кристалів кремнію призводить до появи додаткового 

діамагнітного вкладу, що характеризується зменшенням магнітної 

сприйнятливості. Максимум магнітної сприйнятливості, відповідний 

резонансній лінії ЕПР в деформованому зразку Fz-Si, супроводжується 

максимумом питомого магнітного моменту М зразка при температурах 23-25 К, 

який пов’язаний з додатньою обмінною взаємодією в парах локалізованих 

спінів, 37% яких виявляється розташованою на відстані одного параметра 

гратки. 
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РОЗДІЛ 5 

Магнітометричні й фотолюмінісцентні дослідження 

деформаційних дефектів у кремнії 

5.1. Вплив деформації на пара- і діамагнітну складові намагніченості 

кремнію 

 

Фундаментальною базою для обговорення парамагнітних дефектів, 

введених у кристали при пластичній деформації, є роботи [133, 217, 258, 259], 

результати яких узагальнені в монографії [260]. Деформування кристалів 

кремнію (одновісний стиск 2 - 6% при температурах Т = 923 - 1168 К) 

призводить до утворення парамагнітних центрів трьох типів: 1) точкові 

деформаційні дефекти, 2) лінійні дефекти типу обірваних зв'язків уздовж 

дислокацій (розщеплені гвинтові і шестидесятиградусні дислокації), 3) області 

аморфізованого Si [133, 217, 261, 262]. При густині дислокацій ~ 10
7
 – 10

9
 cм

-2
 в 

пластично деформованому кремнії спостерігався сигнал ЕПР, інтенсивність 

якого пропорційна густині дислокацій [133, 217]. Сигнал ЕПР у цих умовах не 

залежить від сорту домішок (бор, фосфор) і технології вирощування кристалів, і 

складається з набору анізотропних ліній, які перекриваються, з шириною 2 - 15 

Е та ефективними g-факторами близько g = [2.0 133, 217, 260, 261]. В [263] було 

вперше встановлено, що в постійному і мікрохвильовому магнітних полях, які 

відповідають умовам парамагнітного резонансу, спостерігається зменшення 

рухливості дислокацій в Cz-Si. Мета цього параграфу полягає у встановленні 

впливу режиму пластичної деформації (кручення і згин) на спектри ЕПР 

деформаційних дефектів у кристалах Cz-Si, а також у дослідженні температурної 

залежності магнітної сприйнятливості цих центрів [15]. Матеріалом для 

досліджень служили стандартні односторонньо поліровані пластини 

монокристалічного кремнію, вирізані з монокристалічного злитка діаметром 100 

мм, вирощеного за методом Чохральського з питомим опором 1 Oм·cм 

(концентрація бору ≈ 1.5  10
16 

cм
-3

), з кристалографічною орієнтацією [100]. 

Введення дислокацій здійснювалося за допомогою пластичної деформації 
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пластин крученням або згином при температурі Т = 1323 К протягом t = 15 хв. 

Для чистоти експерименту були залучені контрольні недеформовані 

монокристали і контрольні термооброблені при температурі Т = 1323 К протягом 

t = 15 хв  кристали. Спектри ЕПР отримані на спектрометрі Bruker EMX для 

деформованих кристалів, відрізнялися від спектрів, отриманих в роботах [133, 

262] при одновісному стиску кристалів (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Спектр ЕПР монокристалічного кремнію, пластично деформованого 

одновісним стиском уздовж осі [110] при Т = 4.2 К [250, 262]. 

 

Спектр ЕПР кристалів Cz-Si, пластично деформованих крученням, при 

температурі Т = 8 К складається з шести ліній з g-факторами g = 4.28 (1), g = 3.40 

(2), g =  2.05 (3), g = 1.99 (4), g = 1.41 (5) і g = 1.40 (6) (рис. 5.2, а). Спектр ЕПР 

монокристалів Si, пластично деформованих згином, у тих же умовах складається з 

чотирьох ліній g-факторами g = 4.28 (1), g = 2.05 (3), g =  1.99 (4), g = 3.21 (7) і g = 

1.52 (8) (рис. 5.2, b). Три ізотропні лінії g-факторами g = 4.28 (1), g = 2.05 (3) і g = 

1.99(4) спостерігаються також в контрольних монокристалах термообробленого Si 

без деформації (рис. 5.2, c) і в контрольних монокристалах Si, що не піддавалися 

обробкам. 
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Рис. 5.2. Спектри ЕПР монокристалічного Cz-Si, пластично деформованого 

крученням (а) при температурі Т = 8 К, згином (b) при температурах Т = 8 К 

(чорні символи) і  Т = 70 К (світлі символи), а також контрольних 

монокристалів термообробленого Cz-Si за відсутності деформації (с) при 

температурі Т = 8 К. Постійне магнітне поле спектрометра направлено вздовж 

площини пластини. Цифрами позначені лінії спектра ЕПР [15]. 
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Лінії 1, 3 і 4 не пов'язані з деформаційними або термодефектами, а 

відповідають парамагнітним центрам неконтрольованої фонової домішки, що 

знаходиться в зразках. Обчислення інтегральної інтенсивності ліній 1, 3 і 4 і 

порівняння з калібрувальним зразком показує, що число парамагнітних центрів ~ 

10
15

 cм
-3
, що відповідають цим лініям, близько до концентрації фонової домішки 

перехідних металів в Cz-Si [204]. Значення ефективних g-факторів ліній 2 і 5, 6  і 

їхня анізотропія (рис. 5.3) вказують на те, що вони відповідають двом різним ПЦ, 

що вводяться пластичною деформацією кручення. 

 

Рис. 5.3. Орієнтаційні залежності резонансних полів Hres ліній 2, 5 - 7 спектра 

ЕПР пластично деформованого Cz-Si при температурі Т = 8 К. Суцільні лінії - 

апроксимації формулою для аксіальної симетрії кристалічного поля [15]. 

 

Деформація згином призводить до формування двох інших ліній 7 і 8. 

Орієнтаційні залежності g-факторів (рис. 5.3) ліній 2 і 5 були апроксимовані 

стандартною формулою для аксіальної симетрії кристалічного поля: g
2
= 

g║
2
cos

2
Θ + g┴

2
sin

2
Θ. Були визначені параметри для лінії 2 g║= 3.46, g┴ = 3.41, а 

для лінії 5 g║= 1.25, g┴ = 1.42. Лінії 6–8 спостерігалися тільки при малих кутах 

Θ між постійним магнітним полем спектрометра і площиною пластини Si, тому 
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орієнтаційні залежності відповідних їм g-факторів не могли бути 

апроксимовані. При підвищенні температури Т інтенсивності ліній ЕПР 

зменшуються і при Т > 25 К лінії перестають спостерігатися (рис.5.2, б). 

Обчислення інтегральної інтенсивності ліній 2, 5-8 і порівняння з 

калібрувальним зразком показує, що число ПЦ, що відповідають цим лініям, 

рівне ~ 1·10
13

 см
-3 і

 6·10
14

 см
-3 

в зразках, пластично деформованих крутінням і 

згином, відповідно. Оцінка зверху для концентрації електронів, локалізованих 

на дислокаціях, Ndf/a,  дає значення ~ 2·10
14

 см
-3 

(Nd ~ 10
7
 см

-2
 – густина 

дислокацій, f ≤ 0.3 – фактор заповнення обірваних зв'язків, а ≈ 2Å – середня 

відстань між атомами в Si). Отже, резонансні лінії, які спостерігаються в 

пластично деформованих Cz-Si, можуть відповідати електронам на 

дислокаціях. 

ЕПР - спектрометр чутливий тільки до парамагнітних часток. СКВІД-

магнітометр вимірює інтегральну намагніченість, включаючи діамагнітну 

складову кристалічної решітки і діамагнітних дефектів. Тому були отримані 

температурні залежності молярної магнітної сприйнятливості χ, обчисленої зі 

значень магнітного моменту, виміряного на СКВІД магнітометрі (рис. 5.4). 

Отримані значення магнітного моменту для кожної точки температурної 

залежності M(T) перераховувалися в статичну молярну магнітну сприйнятливість 

χ = M/νH (ν - кількість речовини). Відпал сам по собі, за відсутності деформації, не 

змінював магнітну сприйнятливість кристалів Si. Невелике збільшення магнітної 

сприйнятливості в порівнянні з відомим значенням χ = -3.2·10
6
 cm

3
/mol [264, 265] 

для монокристалів чистого Cz-Si пов'язане з парамагнітним внеском фонової 

домішки іонів перехідних металів, які виявляються також і методом ЕПР. На рис. 

5.4 видно, що вигин і кручення пластин Cz-Si призводить до зменшення 

магнітної сприйнятливості χ. Це означає, що пластична деформація призводить 

не тільки до появи парамагнітного вкладу від додаткових центрів, що дають 

лінії 2, 5 - 8 в спектрах ЕПР, а й до додаткового діамагнітний вкладу, що 

перевищує за величиною варіації парамагнітної складової магнітної 

сприйнятливості. 
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Рис. 5.4. а - температурні залежності молярних магнітних сприйнятливостей χ 

монокристалічного Si, пластично деформованого крутінням (χtorsion) і згином 

(χbend), а також контрольних монокристалів термообробленого кремнію за 

відсутності деформації (χcontrol). Пунктирна лінія відповідає значенню магнітної 

сприйнятливості недеформованого чистого кремнію Cz-Si за даними робіт[264, 

265]. (б) Температурні залежності вкладу в магнітну сприйнятливість, що 

утворився в результаті пластичної деформації кручення Δχtorsion і згину Δχbend [15].  

 

Різниця магнітних сприйнятливостей монокристалів термообробленого Si 

в відсутності деформації χcontrol і пластично деформованого крученням χtorsion або 

згином χbend є внеском у магнітну сприйнятливість Δχ, що виник у результаті 

пластичної деформації. Різниця Δχbend = χbend - χcontrol при зниженні температури 

збільшується і при температурах Т < 10 К стає позитивною. Це означає що 
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Δχbend є сума додаткової (створеної пластичною деформацією) діамагнітної 

складової, незалежної від температури, і додаткової парамагнітної складової, 

внесок якої при низьких температурах переважає. 

Тому температурну залежність Δχbend апроксимували сумою Δχd + С/(Т-Θ), 

де Δχd – температурно-незалежна діамагнітна складова, другий доданок є закон 

Кюрі-Вейса (С - постійна Кюрі (визначається числом спінів в зразку), Т - 

температура, Θ - температура Вейса). З апроксимації були визначені значення 

Δχd = -3·10
-7

 cm
3
/mol, C = 3·10

-6
 cm

3
K/mol, Θ = -5K. З постійної Кюрі C можна 

оцінити число спінів в зразку 2СkBρ/m(μB)
2
~6·10

17
cm

-3
(де kB – постійна 

Больцмана, ρ – щільність кремнію, m - молярна маса Si, μB – магнетон Бора).  

У кристалах, деформованих крученням прибавка Δχtorsion = χtorsion - χcontrol, 

викликана деформацією, має іншу температурну залежність. Величина Δχtorsion 

при зниженні температура спочатку збільшується, а потім при Т <10 К починає 

спадати, залишаючись від'ємною у всьому діапазоні Т = 2 - 300 К. Таку 

немонотонну поведінку можна пояснити утворенням антиферомагнітних 

обмінних спінових димерів з парамагнітних фрагментів на дислокаціях. 

Температурна залежність Δχtorsion в цьому припущенні апроксимована сумою: 

 

Δχd + [С/T][(1/3exp(-J/T))+1]
-1

     (5.1), 

 

де Δχd – постійна діамагнітна складова, другий доданок є вираз Бліні-

Бауерса (С - постійна, що визначається числом спінів в зразку, Т - температура, J 

- обмінний інтеграл). З апроксимації визначено значення Δχd = -2 · 10
-6

 cм
3
/моль, 

C = 0.4 · 10
-6

 cм
3
K/моль, J = -15 K. З постійної C можна оцінити число спінів в 

зразку 3СkBρ/2m(gμB)
2 
~ 1·10

16
 cм

-3
 (де g – g-фактор, прийнятий рівним 2). 

За даними, отриманим двома незалежними методами СКВІД магнітометрії 

і ЕПР спектроскопії, число парамагнітних центрів у зразку, пластично 

деформованому згином на порядок вище, ніж у зразку, пластично 

деформованому крутінням. Таким чином, обидва методи оцінки числа 

парамагнітних центрів, які вводяться пластичною деформацією, добре 
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узгоджуються між собою. У той же час абсолютні значення числа 

парамагнітних центрів, отримані шляхом двократного інтегрування спектрів 

ЕПР на три порядки нижче, ніж оцінені з даних СКВІД магнітометрії. Це може 

бути пояснено існуванням дуже широких ліній, які неможливо спостерігати у 

звичайних умовах, або резонансних ліній у більш високих магнітних полях, що 

перевищують використані поля в даній роботі[15]. 

Число діамагнітних центрів, створених цими видами пластичної 

деформації, різниться. Раніше було показано, що структурний безлад у кремнії і 

германії призводить до збільшення діамагнітної сприйнятливості кристалів 

[264]. Так, наприклад, аморфний германій є в три рази більш діамагнітним, ніж 

монокристалічний
 
[264]. 

Причина полягає в зміні кутів і довжин хімічних зв'язків Si-Si, що 

призводить до збільшення діамагнетизму внутрішніх і зовнішніх (валентних) 

електронів атомів Si. В адитивній схемі Паскаля це еквівалентно зменшенню 

позитивної (парамагнітної) поправки на хімічний зв'язок. Коли відомо, що 

число парамагнітних центрів в зразку постійно, негативні значення Θ або J 

можуть означати, що з пониженням температури між спінами виникають 

антиферомагнітні обмінні взаємодії. У досліджуваному випадку концентрація 

парамагнітних центрів може змінюватися з температурою, наприклад, через 

термоактивоване заселення обірваних зв'язків дислокацій носіями заряду. 

Отже, спектри ЕПР у монокристалах Cz-Si, пластично деформованих 

згином і крученням відрізняються. Пластична деформація пластин кремнію 

супроводжується введенням дислокацій ~ 10
7
 см

-2 
і призводить до появи нових 

ліній у спектрі ЕПР. Парамагнітні центри, які вводяться під час згину і 

кручення, і їхні спектри електронного парамагнітного резонансу відрізняються 

від центрів, досліджених раніше в умовах одновісної деформації.  

Пластична деформація призводить до значного збільшення діамагнітної 

складової магнітної сприйнятливості, яка перевищує зростання парамагнітної 

складової в кристалах Cz-Si. Ймовірно, що збільшення концентрації обірваних 

зв'язків у дислокаційних ядрах, після пластичної деформації збільшує кількість 
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потенційних місць для захоплення носіїв заряду. Збільшена щільність може 

призводити до спінових взаємодій між носіями заряду, розташованих у сусідніх 

вузлах та між обмінно-пов’язаними парами носіїв заряду, локалізованих у 

дислокаційному ядрі.  

Оскільки ФЛ чутлива до електронних переходів, рекомбінаційних 

процесів, магнітних і електричних властивості деформованого Si можуть бути 

пов’язані. ФЛ чутлива до структури ядра дислокації, яке натомість обумовлене 

режимом деформації. У наступному параграфі представлені експериментальні 

результати деформації кристалів Si при різній густині дислокацій і її вплив на 

спекти фотолюмінесценції. 

 

 

5.2. Фотолюмінесценція дислокаційних рівнів у ізотопно-збагачених 

кристалах кремнію 

 

Дислокації в деформованих кристалах є природними лінійними 

парамагнітними об'єктами з відстанями між сусідніми спінами ~ 10 параметрів 

кристалічної гратки [250, 251]. Як зазначалось в параграфі 4.2, і в роботах [7, 9, 

19], у деформованих кристалах ізотопного кремнію Fz-
29

Si спостерігалася 

немонотонність температурної залежності парамагнітної частини магнітної 

сприйнятливості магнітного моменту, що вказує на існування певних спін-

спінових взаємодій між електронами, локалізованими на дислокаціях. 

Наявність (або відсутність) таких взаємодій значною мірою визначає 

придатність (або непридатність) дислокацій у квантовому комп’ютинзі, а також 

відкриває додаткові можливості управління ланцюжками спінів. У даному 

параграфі повідомляється про спостереження немонотонної температурної 

залежності інтегральної інтенсивності спектру ЕПР (T) в кристалах 
29

Si:B, а 

також про кореляції (T) з температурною залежністю інтенсивності 

дислокаційної фотолюмінесценції I (T) центрів на дислокаціях, яким відповідає 

відома лінія D1 [266] . 
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У дослідах були використані монокристали кремнію зонної плавки (Fz). 

Концентрація бору - 2×10
14 

см
3
. Концентрація ізотопів: 

29
Si -73%, 

28
Si та 

30
Si 

разом- 27%.
 
Монокристали Fz-

29
Si:B деформувалися методом 3-х точкового 

згину при температурі 950
о
С до щільності дислокацій в центрі зразка Nd ~ 2×10

7
 

см
-2

. Кристали, які використовувалися для вимірювань магнітного моменту та 

ФЛ, піддавалися дворазовому деформуванню (Nd ~ 10
8
 см

-2
), ЕПР 

досліджувався в одноразово деформованих кристалах (рис. 5.5). Зразки Fz-

29
Si:B були ідентичні, вирізані з сусідніх ділянок одного злитка.  

 

Рис. 5.5. Спектри ЕПР при 9 К до (1) і після (2, 3) одноразової деформації 

кристалів кремнію. Спектри 1 і 2 записані при орієнтації магнітного поля 

спектрометра уздовж напрямків [001] (1, 2) і [100] (3). 
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Спектри ЕПР домішки бору в Si добре відомі для недеформованих кристалів 

кремнію [14], та ізотопно чистих 
28

Si:B (99.98%) [252, 253]. Підзони двох груп 

дірок бору з різною ефективною масою («легкі» і «важкі») розщеплюються 

магнітним полем на ряд станів 1 - 4 (рис.4.8 а). Повний кутовий момент атомів  

бору B складає J = 3/2. При цьому в експериментах реєструються лінії лише від 

двох груп міжпідзонних і всерединізонних переходів зі зміною проекції 

магнітного моменту атомів B на величину ∆m=1 і ∆m=2. На рис. 5.5, показані 

спектри ЕПР у недеформованих кристалах в орієнтації МП спектрометра уздовж 

[100] і в деформованих кристалах в орієнтаціях [100] і [001] при 9 K. Резонансні 

лінії при H = 5700 Е і H = 6500 Е (лінії 6, 7) виникають у результаті накладення 

двох міжпідзонних 1 ↔ 2 і 3 ↔ 4 переходів з Δm = 1 і двох всерединізонних 2 ↔ 3 

переходів з Δm = 1 [51, 240]. 

Дві лінії поблизу Н = 3350 Е (рис.5.5) відповідають суперпозиції двох груп 

«заборонених» переходів зі зміною проекції магнітного моменту Δm = 2 (лінії 3 

і 4). Ці лінії спостерігалися раніше в умовах ЕПР в механічно навантажених 

кристалах [267] і спостерігаються в недеформованих кристалах, мабуть, у 

результаті існування в них залишкових напружень. Випадковим розподілом 

внутрішніх напружень, від яких залежить резонансне поле Нrez, пояснюється 

значна ширина ліній. При цьому відносна амплітуда лінії 4 зростає в результаті 

додаткової деформації (рис.5.5). 

Резонанс цих ліній виникає в областях, спотворених механічними 

напруженнями дефектів, лінії є досить уширеними, щоб віднести їх до 

резонансу на атомах  бору. Крім згаданих ліній спостерігались і варіації 

парамагнітної складової магнітної сприйнятливості.  

Для аналізу температурної залежності спектра ЕПР, кожен спектр був двічі 

проінтегрований з метою отримання значення магнітної сприйнятливості 

досліджуваних дефектів, дійсна частина якої прямо пропорційна другому 

інтегралу спектра ЕПР. Спектри ЕПР записували до температури 60 K, вище 

якої лінії уширюються настільки, що достовірне інтегрування ставало 

неможливим через їхню малу амплітуду, порівняну з шумом. Отримана 
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залежність χ(T), має максимум при Т = 28 - 29 К (рис.5.6, а). Аналогічні 

максимуми залежностей χ(Т) в діапазоні температур 18 - 40 К спостерігали в 

деформованих [7, 9, 19] і недеформованих [240, 267] кристалах Si:P.  

Максимум залежності χ(Т) може бути пояснений антиферомагнітними 

взаємо-діями в парах або більш складних комплексах дефектів з хвильовими 

функціями, що перекриваються (тобто на відстанях порядку параметра 

кристалічної гратки один від одного). Підтвердженням є залежність М(Т), яка 

отримана після двократної деформації (рис. 5.6, б крива 3) на фоні зростаючої 

ділянки при Т = 20-30 К цілком помітні ознаки додаткового внеску, який 

виглядає як екстремум на кривій М(Т).  

Екстремум на кривій М(Т) цілком може відповідати центрам, котрі 

виявляють максимум на температурних залежностях магнітної 

сприйнятливості. Такі комплекси дефектів можуть бути центрами 

випромінювальної рекомбінації. Спектри фотолюмінесценції деформованого 

28
Si:B показані на рис. 5.7. Для порівняння на рисунку наведено спектри ФЛ 

при трьох різних температурах (6 K, 28K і 60 K) після двократної пластичної 

деформації зразка. Спостерігається «стандартний» набір ліній дислокаційної 

люмінесценції D1-D4. Висока щільність дислокацій у кристалі приводить до 

уширення ліній ФЛ, особливо в довгохвильовій області спектра. Зі зростанням 

температури спостерігається різна поведінка інтенсивності ліній дислокаційної 

люмінесценції (ДЛ): тоді як інтенсивність ліній D2 і D4 зменшувалася в усьому 

досліджуваному інтервалі температур, інтенсивність лінії D1 демонструвала 

зростання в інтервалі температур 20 - 30К[16].  
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Рис. 5.6. Температурні залежності: а - магнітної сприйнятливості χ дефор-

мованого зразка, отриманої подвійним інтегруванням спектра ЕПР (1) і 

інтенсивності люмінесценції лінії D1 після двократної деформації. Штрихо-

ваною лінією показана апроксимація функцією, описаною в тексті. Наведені 

залежності нормовані для зручності порівняння в одній шкалі; б - магнітного 

моменту зразка М(Т), отримані в СКВІД-магнітометрі в магнітному полі 10 

kOe:1 - до деформації, 2 - після одноразової деформації,3 -після двократної 

деформації. На врізці показані низькотемпературні фрагменти [16]. 
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Рис. 5.7. Спектри фотолюмінесценції деформованого зразка Si при T= 6 K 

(2), 28 K (3), 60 K (1)[16]. 

 

На рис. 5.7 добре видно, що інтенсивність спектра ДЛ в області D1 лінії 

при температурі 28 К помітно вища, ніж при 6К. Немонотонна варіація 

інтенсивності лінії D1 дислокаційної люмінесценції зі збільшенням 

температури показана на рис. 5.6 а, порівняно з інтегральним сигналом ЕПР, 

що вказує на кореляцію між температурною поведінкою ФЛ і спіновою 

сприйнятливістю акцепторних центрів. Слід зауважити, що немонотонні 

залежності I(T) спостерігаються також і до деформації кристалів. Це 

пояснюється передісторією кристалів, в яких була присутня невелика густина 

дислокацій до їх деформації (про це свідчить наявність ліній D1 - D4 в спектрах 

ФЛ недеформованих зразках). Відносну зміну інтенсивності ФЛ ліній D1 і D2 

прийнято описувати в рамках моделі дисоціації електронно-діркових пар в 

дислокаційній зоні c зростанням температури[268]. Відповідно до цієї моделі, 

відносна зміна інтенсивності ФЛ ліній D1/D2 підпорядковується формулі: 
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I(T)/I(0) = (1 + a T
3/2

 exp (- E/kT)   (5.2), 

 

де, а – константа, E – енергія зв'язку пари, k – постійна Больцмана. 

Експериментальна залежність I(T) лінії D1 після двократної деформації 

кристала цією формулою показана штриховою лінією на рис.5.6 a. Видно, що 

загальноприйнята модель не описує отримані дані. У роботі[269] була 

запропонована модель, відповідно до якої, рекомбінація, що дає смуги 

дислокаційної люмінесценції D1 і D2, відбувається між дрібними станами, 

відщепленими від мінімуму зони провідності пружними полями 90°- і 30°- 

часткових дислокацій і глибоким станом в ядрі 90°- часткової дислокації. У 

спектрах ЕПР ширина ліній і їхнього перекриття також істотно залежать від 

пружних полів дислокацій, що призводить до складної структурі спектра ЕПР, 

який виникає в результаті збудження одночасно двох переходів і спінової 

релаксації в чотирирівневій системі акцепторів бору [252, 253]. 

Імовірно, симбатні температурні варіації магнітної сприйнятливості 

акцепторів і ДЛ викликані зміною концентрації вільних носіїв, від наявності 

яких залежить і парамагнетизм бору, і люмінесценція дислокаційних центрів. 

Пластична деформація збільшує концентрацію обірваних зв'язків у 

дислокаційних ядрах і, як наслідок, потенційних місць для захоплення носіїв 

заряду. Збільшена густина може призводити до АФМ компенсації частини 

спінів носіїв заряду, розташованих в сусідніх вузлах. Цим може пояснюватися 

АФМ характер залежності М(Т) (рис. 5.6, б), яка демонструє різке зменшення 

магнітного моменту при низьких температурах. У той же час, обмінно-пов'язані 

пари носіїв заряду, локалізованих у дислокаційному ядрі, не можуть брати 

участь у випромінювальних процесах, що і забезпечує виявлену кореляцію 

магнітних і електричних властивостей.  
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Висновки по Розділу 5 

 

1. Встановлено, що пластична деформація пластин кремнію 

супроводжується введенням дислокацій ~ 10
7
 сm

-2 
і призводить до появи нових 

ліній у спектрі електронного парамагнітного резонансу і зменшення статичної 

магнітної сприйнятливості χ. Вид спектру ЕПР і температурна залежність 

статичної магнітної сприйнятливості виявляються чутливими до виду 

пластичної деформації (вигин і кручення). Пластичне деформування вигином 

призводить до появи парамагнітних центрів на порядок вище, ніж у зразку, 

пластично деформованому крученням.  

2. Зафіксовано зменшення магнітної сприйнятливості χ, обумовленої 

пластичною деформацією, що призводить не тільки до появи парамагнітного 

вкладу від додаткових центрів, що дають лінії в спектрах ЕПР, а й до 

додаткового діамагнітного вкладу, що перевищує за величиною варіації 

парамагнітної складової магнітної сприйнятливості. Температурна залежність 

магнітної сприйнятливості вказує на існування негативної обмінної взаємодії 

між парамагнітними центрами, що генеруються при інтенсивній деформації 

кристалів. 

3. Виявлено зміни спектрів ЕПР і магнітного моменту кристалів 
29

Si:B 

зі збільшенням ступеня пластичної деформації. Встановлено, що в міру 

деформування кристалів Si, температурна залежність магнітного моменту 

зразка змінюється від закону Кюрі-Вейса до якісно іншого виду, який 

пояснюється антиферомагнітною взаємодією в парах або більш складних 

комплексах дефектів з хвильовими функціями, що перекриваються. 

4. У пластично деформованих ізотопно-збагачених кристалах 
29

Si:B 

виявлена кореляція температурних залежностей інтенсивності лінії D1 

дислокаційної люмінесценції, магнітної сприйнятливості деформованих 

кристалів, отриманої інтегруванням спектрів електронного парамагнітного 

резонансу і магнітного моменту Fz-29Si:B, які зазнають подібні немонотонні 

варіації при зміні температури в діапазоні 20-32 К. Симбатна температурна 
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поведінка магнітної сприйнятливості акцепторів і дислокаційної люмінесценції 

викликані зміною концентрації вільних носіїв, від наявності яких залежить і 

парамагнетизм бору, і люмінесценція дислокаційних центрів. Пластична 

деформація збільшує концентрацію обірваних зв'язків у дислокаційних ядрах і, 

як наслідок, потенційних місць для захоплення носіїв заряду, що призводить до 

антиферомагнітної компенсації частини спінів носіїв заряду, розташованих у 

сусідніх вузлах.  
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РОЗДІЛ 6.  

 

Нано - і гетероструктури A
3
B

5
 магнітних напівпровідників 

6.1. Магнітні властивості тонких плівок GaSb:Mn. Магнітні флуктуації  

в кластерах MnSb в тонких плівках GaSb: MnSb 

 

Як було показано в Розділі 5, кристали кремнію завдяки електронно-ядерній 

спіновій динаміці між ядрами 
29

Si і парамагнітним киснем можуть 

застосовуватися у квантовому комп’ютинзі
1-22 

. Іншою гілкою сучасного розвитку 

напівпровідникової електроніки є спінтроніка, тобто завдання про передавання і 

обробку інформації в ситуаціях, коли на перше місце виходить не заряд 

електронів або дірок, а їхній спін. Тут поза конкуренцією стають з'єднання типу 

A
3
B

5
. Фотоприймачі і світловипромінювальні структури на основі антімоніду 

галію (ширина забороненої зони GaSb становить 0.725 еВ при Т = 300 K) є 

перспективними приладами інфрачервоного діапазону. У даному розділі 

розглянуто магнітні властивості гранульованих плівок GaSb з включеннями MnSb 

23-32
. Параметри росту (товщина, температура підкладки при напилені, тривалість 

відпалу) та електрофізичні параметри (електрична провідність, рухливість і 

концентрація носіїв заряду) зразків MnSb:GaSb наведено в Додатках.  

Температурні залежності ефективного магнітного моменту тонких плівок 

GaSb:Mn, отриманого діленням магнітного моменту на величину магнетона Бора 

і кількість атомів марганцю, були записані в магнітному полі насичення MSAT = 

10 кЕ (рис. 6.1.). Залежності М(Т) представлені в лінійних, напівлогарифмічних 

координатах, і в координатах з оберненою температурою (рис 6.1). При 2 K 

намагніченість насичення відповідає максимальному значенню 2.2 μB. Ця 

величина значно менша за очікуваного значення 5 μB, яке відповідало б не 

взаємодіючим іонам марганцю Mn
2+ 

зі спіном S = 5/2. Однак у кластерах MnSb 

незалежності іонів не приходиться очікувати в силу значного внеску не тільки 

феромагнітної взаємодії, але й антиферомагнітної взаємодії іонів.  
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Рис. 6.1. Температурні залежності ефективного магнітного моменту плівок у 

магнітному полі насичення 10 кЕ: а- у лінійних координатах, б- у 

напівлогарифмічних координатах, с- у координатах з оберненою температурою. 
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Даний факт зазвичай призводить до меншого значення ефективного 

магнітного моменту 3.57 μB в досконалих стехіометричних сплавах MnSb [190]. 

Експериментально отримане значення μ виявилося меншим і цієї величини, 

таке значення характерно суто феромагнітним кластерам. Пояснення такому 

феномену було дано в [190], де було показано, що в нестехіометричних Mn1-

xSbx ефективний магнітний момент залежить від концентрації Mn згідно 

емпіричного співвідношення μ = (3.57 – 5.5
.
x)μB. Фізична причина такої 

залежності полягає в конкуренції феромагнітної і антиферомагнітної взаємодії 

між іонами Mn залежно від позиції в кристалічний гратці, яку вони займають. 

При швидкому охолодженні системи формуються нерівноважні кластери, в 

яких частина іонів Mn займає міжвузлові позиції [270, 271], міжатомні відстані 

яких призводять до антиферомагнітного знаку обмінної взаємодії і 

«виключають» ці іони з видимого внеску в намагніченість, де вони не дають 

внеску в намагніченість, на відміну від іонів Mn, які знаходяться в позиції 

заміщення атомів Ga[271]. 

Враховуючи внески різних фаз, в яких знаходиться марганець, 

температурні залежності намагніченості в досліджуваних плівках (рис. 6.1) 

можна інтерпретувати двома способами[25]. 

1-й спосіб. Можна припустити, що одна фаза суперпарамагнітна Msuper, і її 

температурна поведінка описується функцією Ланжевена. Другою фазою є ФМ 

нановключення MnSb з намагніченістю Mferr, які домінують при високих 

температурах. У рамках даної моделі, сумарна намагніченість M може бути 

обчислена за формулою:  

 

M(T) = Msuper(T) + ξ
.
Mferr(T) = Nsuper

.
μB

.
(cth(μH/kBT) – kBT/ μH) + ξ

.
Mferr  (6.1) 

 

де Nsuper
.
μB - середня намагніченість насичення суперпарамагнітних 

частинок з ефективним магнітним моментом μ і концентрацією Nsuper, ξ – частка 

ФМ наночастинок. З апроксимації залежності M(T) функцією (6.1) (рис. 6.1, а) 

визначена частка іонів Mn, що входять до складу ФМ кластерів MnSb ~ 84%. 
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Однак, з рис. 6.1, б видно, що подібна апроксимація поступається за якістю 

іншому наближенню, в якому поведінка системи описується в вигляді суми 

парамагнітної і феромагнітної (блохівської) компонент: 

  

𝑀(𝑇) =
𝐶1

𝑇+𝛩
+ 𝐶2 (1 −

𝑇

𝑇𝐶
)
𝑛

     (6.2) 

 

Тут С1 та С2 – вагові множники, ТС – температура Кюрі, Θ - температура 

Вейса. Ця апроксимація, виконана з точністю 0.999, дає значення величини Θ = 

7 K (температура Вейса, цілком правдоподібна для низькотемпературної 

феромагнітної взаємодії за схемою Зенера через дірки), ТС = 303 K (величина 

температури Кюрі сплаву MnSb), n =0.486 – величина показника ступеня, 

близька до 0.5, що характерно для об'ємного феромагнетика. З рис. 6.1, а, б видно, 

що така апроксимація в області високих температур виявляється кращою, ніж в 

наближенні суперпарамагнетизму частинок. Заміна функції Ланжевена на закон 

Кюрі покращує апроксимацію. Отже, температурна поведінка описується сумою 

вкладів парамагнітної підсистеми розчинених іонів Mn (10-15% від загальної 

кількості домішки Mn) і ФМ поведінкою кластерів MnSb (85-90%), пов'язаних 

досить сильною міжкластерною взаємо-дією, яка забезпечує поведінку всієї 

системи як об'ємного феромагнетика. Достовірність вибраної моделі 

підтверджується тим, що 10% від загальної концентрації Mn становить 4% 

легування GaSb, що близько до межі розчинності цієї домішки в кристалічній 

гратці напівпровідника. Отримана Тс = 303 К вельми близька до значення, 

знайденого іншими авторами для нанокластерів MnSb в напівпровіднику GaSb . 

При цьому залежність магнітного моменту від оберненої температури (рис. 6.1, в) 

не дозволяє виділити парамагнітну частину і встановити температуру Вейса 

традиційним способом, оскільки у всій температурній області вимірювань домінує 

ФМ внесок. На рис. 6.2 наведено температурні залежності магнітного моменту 

плівки GaSb:Mn, охолодженої в нульовому магнітному полі (ZFC) і в полі 10 кЕ 

(FC) (рис. 6.2, а), а також у відносно слабкому магнітному полі 22 Е  (рис. 6.2, б).  
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Рис. 6.2.Температурні залежності магнітного моменту плівки GaSb:Mn 

охолодженої а - в ZFC і в полі 10 кЕ, б - у магнітному полі 22 Е , в - залежність 

температури TB від магнітного поля, що прикладається в процесі вимірювань. 

Суцільною лінією показана апроксимація, описана в тексті [27]. 
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Температура, нижче якої починається розбіжність кривих ZFC і FC, як 

буде показано далі, є температурою блокування ТВ перемагнічування кластерів 

MnSb. Однак ефект розбіжності температурних залежностей намагніченості, 

записаних після охолодження в нульовому МП, може мати місце також і в 

звичайному феромагнетику, і в спіновому склі. 

Від класичного феромагнетика досліджувані системи відрізняються тим, 

що точка розбіжності кривих FC і ZFC залежить від вимірювального магнітного 

поля (рис. 6. 2, в). У феромагнетикові дані варіації магнітного поля викликали б 

зміни температури Кюрі не більше 0.1-1 К. Зазвичай температура блокування 

феромагнітних кластерів залежить від вимірювального магнітного поля (рис. 

6.2, в). Зміна температури блокування пояснюється тим, що час очікування 

перемагнічування кластерів термічними флуктуаціями залежить від висоти 

подоланого бар'єра Еb = VK (рис. 6.3).  

 

 

Рис. 6.3. Схема подолання потенційного бар'єру перемагнічування однодоменної 

частинки (кластера MnSb), яка пояснює зниження потенційного бар'єру цього 

процесу в магнітному полі [272, 273]. 
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Ця висота, натомість, знижується в магнітному полі на величину Еb = - MH, 

де V – об’єм частки, К - константа магнітної анізотропії [273, 274]. 

Логарифмічна залежність TB(H) ~ ln(H) в літературі пояснюється 

рівнорозподілом висот енергетичних бар'єрів перемагнічування [272]. 

Отримана залежність TB(H) апроксимується логарифмічною функцією, тобто 

TB(H) ~ ln(H) (рис. 6.2, в). Така залежність характерна для широкого розподілу 

енергетичних бар'єрів перемагнічування кластерів. Ще один фактор, який може 

впливати на TB - делокалізація носіїв заряду в магнітному полі, які 

контролюють температуру блокування феромагнітних кластерів. Цей фактор 

може впливати в тому випадку, якщо намагніченість кластерів залежить від 

концентрації носіїв заряду, що, як буде показано далі, має місце в 

досліджуваній системі. Для перевірки були записані гістерезиси намагніченості 

при Т від 2-300 K (рис. 6.4).  
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Рис. 6.4. Петлі магнітного гістерезису тонких плівок GaSb:Mn A13 в діапазоні 

температур Т = 2- 300 К [25]. 
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Петлі магнітного гістерезису зразка A13 для всього діапазону температур 

представлені на рис.6.4. Намагніченості насичення на цих рисунках у магнітних 

полях, що перевищують 500 Е, складають 2.5
.
μB, що знаходиться відповідно з 

намагніченостями, отриманими з температурних залежностей для зразка, 

охолодженого в МП (рис. 6.2, а). Величина коерцитивної сили HС зменшується зі 

зростанням температури (рис. 6.5). Однак при цьому отримана залежність HС(T) 

погано описується формулою ~ T
-1/2 

виведеної для невзаємодіючих частинок (рис. 

6.5) [275].  
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Рис. 6.5. Температурна залежність коерцитивної сили HС і її апроксимація 

суцільними лініями, описаними в тексті. 

 

Значно більш точна апроксимація виходить при використанні функції  

HC = A
.
exp (-BT

α
), при α = 0.6 (рис. 6.5) [276-278]. Це наближення справедливо 

для магнітних систем, в яких має місце кореляція магнітних моментів кластерів 

на близьких відстанях (порівняних з їх розмірами) і хаотичний розподіл бар'єрів 

перемагнічування (визначаються константами анізотропії цих кластерів). 

Встановлення впливу температури напилення плівок на магнітні властивості, 

зокрема, коерцитивну силу і константу магнітної анізотропії буде показано в 

наступному параграфі. 



205 

 

6.2. Вплив технологічних параметрів приготування плівок 

на їхні магнітні властивості 

 

Добре відомо, що від температури підкладки, температури напилення 

зразка залежить ступінь нерівноважності плівки і можна очікувати незвичайних 

магнітних властивостей, характерних нерівноважним структурам. На рис. 6.6 

наведена залежність відношення намагніченностей зразка до і після відпалу як 

функція температури. Зростання температури напилення призводить до того, 

що намагніченість зразка у міру збільшення температури наближається до 

рівноважної [24, 41].  
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Рис. 6.6. Залежність відношення намагніченностей MО/MН.О відпаленого до 

невідпаленого зразка від температури напилення [24]. 

 

Нерівноважний характер кінцевої структури підтверджується також і тим, 

що відпал уже напиленої плівки наближує її намагніченість насичення до 

контрольного зразку, змінюючи її вдвічі, для плівок напилених при низькій 

температурі. Плівки напилені при високих температурах не виявляють 

чутливості до відпалу. Яку роль відіграє термічна обробка для кластерів? З 

літературних даних [190, 279] випливає, що найбільшою намагніченістю 

насичення (3.57 μB магнетонів Бора) характеризуються кластери MnSb1+δ, при δ 
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= 0, т.б. ті, в яких дотримується рівність концентрацій іонів Mn і іонів Sb. При 

цьому всі іони марганцю, що входять до складу кластерів MnSb, знаходяться в 

стані Mn
2+

. Якщо іонів Mn стає більше, намагніченість падає за законом: MSAT = 

(3.57 – 5.5
.
x)μB. Це відбувається тому що надлишковий марганець може 

перебувати в двох станах Mn
2+

 та Mn
3+

. Низькі температури напилення 

сприяють прискореному утворенню фіксованого стану плівки (затвердіння) і 

тому зберігають нерівноважне співвідношення концентрацій іонів Mn
3+

 та Mn
2+

. 

З рис. 6.6 випливає, що в районі 420 К існує порогова температура напилення, 

вище якої вдасться отримувати рівноважні плівки з незмінними магнітними 

властивостями. Нерівноважність вдається створювати лише нижче цієї 

температури. 

Залежно від температури напилення плівок, можна виділити два типи 

петель їх магнітного гістерезису. В одних плівках відношення залишкової 

намагніченості плівок MREM до їхньої намагніченості насичення MSAT при 

вимірах уздовж площини плівки близько до 1, в інших - значно менше і 

становить 0.5 - 0.6 [24]. Відповідно до класифікації петель гістерезису, наведеної 

в роботі Тікадзумі [280], величина відношення MREM/MSAT ~ 0.9 – 1 відповідає 

високій магнітокристалічній анізотропії плівки, в той час як величина 

відношення MREM/MSAT ~ 0.5 свідчить про слабку анізотропію плівки або про 

відсутність у плівці осі легкого намагнічування. Результат порівняння петель 

гістерезису плівок двох типів (з різними співвідношеннями MREM/MSAT), в 

орієнтації площини плівки уздовж і перпендикулярно до напрямку магнітного 

поля наведено на рис. 6.7. Поле анізотропії плівок, визначене за екстраполяції 

польових залежностей в область їхнього перетину, для плівок першого типу 

(MREM/MSAT ~ 0.9) будемо надалі для стислості позначати сильно анізотропну 

магнітну фазу фазою 1, а слабо анізотропну магнітну фазу - фазою 2. У плівках 

до відпалу при температурах напилення T≤ 200 °C формується тільки фаза 1, а 

при температурах напилення T ≥ 250°C і вище - лише фаза 2. 
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Рис. 6.7. Намагніченості зразків A13O (а) і A14O (б), в двох орієнтаціях 

поля при температурі 300 К. ● - орієнтація магнітного поля в площині 

зразка, ○ - перпендикулярно площині зразка[28]. 

 

У плівках після відпалу можливе утворення відразу двох ФМ фаз 

одночасно. Так, у відпалених зразках 1О (Tнап = 200
0
C) та 15О (Tнап = 50

0
C) 

вдається виділити внесок двох фаз, феромагнітних при кімнатній температурі 

(рис. 6.8). Відповідні їм петлі гістерезису відрізняються коерцитивною силою Нс 

і полем насичення Мs. 
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Рис. 6.8. Гістерезиси намагніченості зразків A1O (а) і A15 O при 300 К (б) і 

їх розклад на суму петель гістерезису фаз 1 і 2. 
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Дві магнітні фази в зразках можна віднести до різних типів кластерів 

MnSb, феромагнітних при кімнатній температурі, наприклад, Mn2Sb і MnSb. 

Іншим поясненням наявності двох типів магнітних фаз у плівці може бути 

механізм формування плівки (наприклад, пошарово або з утворенням ансамблю 

невпорядкованих ФМ гранул), що залежить як від умов напилення, так і від 

температури і часу відпалу. На рис.6.9. показані залежності часток фаз 1 і 2 від 

температури напилення плівок, до і після відпалу. Можна зробити висновок, що 

при температурах підкладки при напиленні, близьких до 100°, відпал збільшує 

коерцитивну силу фази 1. При віддаленні від цієї температури в обидві сторони 

не більше, ніж на 50°С, Hc і Мs фази 1 знижуються, відпал призводить до появи 

фази 2. При T > 250°C формується тільки фаза 2. Відпал таких плівок призводить 

до збільшення коерцитивної сили фази 2[24]. 

  

Рис. 6.9. Залежності долі α1 сильно анізотропної магнітної фази 1 від 

температури напилення плівки, (а) до і (б) після відпалу. Заштриховані 

площі відповідають часткам сильно анізотропної фази 1 і слабо 

анізотропної фази 2. 

 

Таким чином, результати магнітних вимірювань дозволяють чітко 

виділити дві магнітні фази з різною коерцитивною силою і константою 

магнітної анізотропії. Співвідношення часток зазначених магнітних фаз 

залежить від температури напилення плівки і зсувається в бік збільшення 

частки слабо анізотропної фази 2 після відпалу. Наявність двох фаз з різною 
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анізотропією можна віднести до двох типів кластерів, але вони не проявляються 

в жодних інших експериментах, або ж до вкладу двох типів анізотропії - 

кристалічної анізотропії кластерів і поверхневої анізотропії плівки. Коли в 

результаті відпалу зменшується анізотропія кластерів, більшого значення 

починає набувати анізотропія форми плівки. Роль кластерів MnSb  в 

електричній провідності плівок GaSb:Mn розглянуто в наступному параграфі. 

 

6.3. Електрична мікрохвильова провідність плівок GaSb:Mn 

і провідність на постійному струмі 

 

Температурна залежність електричної провідності зазвичай є однією з 

головних «відбитків пальців» механізмів електричного транспорту. Тому для 

встановлення цих механізмів, чотирьохточковим методом була отримана 

поверхнева провідність зразка A13O і визначена концентрація дірок, яка при Т = 

300 К рівна 8,1
.
10

19
 см

-3
 (рис. 6.10)[23].  

 

Рис. 6.10. Температурна залежність електричної провідності зразка A13O 

(●) і її апроксимація (суцільна лінія (1)) сумою стрибкової (2) і власної (3) 

провідностями [23]. 

Зменшення провідності майже в 40 разів при зниженні температури від 300 
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К до 2 К є типовою ознакою напівпровідникової провідності. Однак складний 

характер залежності (рис. 6.10) свідчить про те, що є як мінімум, два канали 

провідності [23]. 

При встановленні механізмів температурної залежності провідності, 

температурна залежність рухливості дірок не враховувалась, оскільки в 

досліджуваному діапазоні температур становила 20−30 cм
2
/V⋅s і змінювалася не 

більше ніж в 1.5 рази на тлі зміни провідності на 1.5 порядку величини. 

Отриману залежність провідності апроксимували сумою двох компонент: 

 

𝜎 = 𝜎1 + 𝜎2 = 𝜎01 ∙ exp (−
𝑇∗

𝑇
)

1

4
+ 𝜎02 exp (−

∆𝐸

𝑘𝑇
)    (6.3), 

 

1) σ1 – стрибкова провідність між центрами локалізації, переважаюча при 

низьких температурах, коли «вимерзає» домішкова провідність. Вона 

описувалась законом Мотта  exp(-(T*/T)
1/4

) [80]. 

2) σ2 = σ02
.
exp(-ΔE/kT) діркова домішкова провідність, викликана 

термічною активацією дірок в валентну зону з рівнів, що лежать поблизу стелі 

валентної зони (рис. 6.11) [280]. 

З цієї апроксимації були визначені два ключові параметри: 

- Висота активаційного бар’єру T* = 360 К (0.03 еВ). Ця величина цілком 

порівнянна з раніше встановленими значеннями для власної провідності 

напівпровідників [281]. 

- Висота домішкових акцепторних рівнів над стелею валентної зони ΔE = 

530 К (0.046 еВ). 

Розклад температурної залежності провідності на ці два компоненти 

показано на рис. 6.10. Немає сумнівів, що при високих температурах 100-300 К 

провідність здійснюється за рахунок термічної делокалізації дірок з рівнів, де 

вони захоплені домішками [23].  
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Рис. 6.11. Зонна схема напівпровідника GaSb з домішкою Mn і рівнями енергії 

домішкових центрів [280]. 

 

Концентрація дірок у досліджуваних зразках ~ 10
19

 - 10
20 

см
-3

) на 7-8 

порядків перевищує концентрацію власних носіїв заряду, що дорівнює при Т = 

300 К величині 1.5
.
10

12
 см

-3
 . При низьких температурах 2 – 100 К цей механізм 

перестає грати роль, оскільки енергії термічних флуктуацій не вистачає для 

генерації вільних дірок. У результаті, при низьких температурах провідність 

визначається стрибковою провідністю, яка також є природною для 

недосконалих напівпровідників, що містять безліч центрів, між якими можуть 

відбуватися стрибки дірок. Конкретний механізм стрибкової провідності 

визначається по показнику ступеня ζ, який визначається з нахилу кривої  lnσ (T
-

ζ
), і дає можливість визначити механізм стрибкової провідності. Наприклад, в 

разі ζ = ¼ можна зробити висновок, що стрибкова провідність відповідає закону 

Мотта [80, 281]:  

 

σ = σ0
.
exp(-2αL) = σ0

.
exp(-(T*/T)

1/4
)     (6.4), 
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 де, α – величина, зворотна довжині локалізації носіїв заряду, L – середня 

довжина стрибка, що залежить від температури як L ~ T
-1/4

, σ0 – константа, T* - 

активаційний бар'єр. 

Електрична провідність, що реалізується стрибками носіїв, можлива, якщо 

є багато пар сусідніх центрів, в яких один з центрів заповнений (захоплена 

дірка), а інший порожній. Ступінь ¼ повинен відповідати тільки тривимірному 

напівпровіднику. У загальному випадку закон Мота може бути записаний у 

вигляді:  

 

σ = σ0
.
exp(-(T*/T)

1/d+1
          (6.5), 

 

де d – розмірність провідного об'єкта. Тому, для двовимірної плівки d = 2 

показник ступеня має дорівнювати 1/3. 

Закон Мота справедливий тоді, коли щільність станів поблизу рівня Фермі 

постійна. Однак для систем з кулонівською щілиною число станів починає 

залежати від розмірності. У результаті врахування цієї обставини призводить 

до формули, що не залежить від розмірності: 

 

σ =  σ0
.
exp(-(T*/T)

1/2
)        (6.6). 

 

Вона називається законом Ефроса-Шкловського. Температурна залежність 

провідності спрямляється в координатах lnσ; T
-1/4

, при температурах 2 – 100 К, 

хоча при температурах T> 100 К спостерігаються відхилення від закону Мотта 

23
.  

Отже, для показника ступеня у формулі σ = σ0
.
exp(-(T*/T)

k 
є наступні 

варіанти: 

- K = 1, стрибки на найближчі центи, 

- K = 1/3, стрибки в двовимірній системі зі змінною довжиною стрибка 

(закон Мота). 

- k = ¼, стрибки в тривимірній системі (закон Мота), 
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- K = ½, стрибки зі змінною довжиною стрибка в умовах кулонівської 

щілини, що призводить до залежності від енергії густини станів. 

З наведених можливостей реалізується випадок k = ¼, який відповідає 

тривимірній системі тому, що густина центрів локалізації дірок досить висока і 

відстані між ними значно менші товщини плівки, так що її можна розглядати як 

тривимірну систему. У GaSb рівень Фермі знаходиться в забороненій зоні. 

Тому всі стани носіїв заряду поблизу цього рівня можуть відповідати лише 

домішковим станам, розподіл яких є рівномірним, і кулонівська щілина 

відсутня. Очевидно, що кластери напівметалу MnSb в яких має місце 

кулонівська щілина, не можуть брати участі в електричній провідності плівок 

на постійному струмі. В GaSb радіус Бора aB = εħ
2
/m*e

2
 складає 17 нм [282]. 

Для легких і важких дірок у GaSb радіуси Бора розрізняються (див. Табл. 6.1.) 

Однак, інтерес представляють лише легкі дірки тому, що для них радіус 

Бора найбільший, і локалізація трапляється при менших концентраціях. Умова 

переходу метал-ізолятор у такому напівпровіднику згідно Мотту [80] 

запишеться у вигляді: 4aBn
1/3

=1, що можливо при концентрації акцепторів 

n=(1/4aB)
3
=5*10

15
см

-3
. Приблизно таке ж співвідношення справедливо і для 

переходу Андерсона.  

 

Таблиця. 6.1. Радіуси Бора для частинок в GaSb 

Частинки GaSb 

Електрони me me 0.041 ae 202 

Важкі дірки mhh mhh 0.4 ahh 20 

Легкі дірки mlh mlh 0.05 alh 166 

Спін-відщеплена підзона mSO.h mSO.h 0.14 aSO.h 60 

Діелектрична проникливість 15.7 
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Отже, щодо переходів метал-діелектрик досліджувані зразки завжди 

знаходяться в металевому стані, оскільки концентрації носіїв в них 10
18

-10
21

 см
-

3 
значно вище порога переходу метал-діелектрик. Відзначимо, що інші 

інтерпретації температурної залежності провідності мають певні труднощі. 

Наприклад, якщо побудувати залежність логарифма питомого опору ρ від 

зворотної температури, то хоча отримана залежність і буде за формою подібна 

до ситуації, де спостерігаються лише стрибки на найближчих сусідів (рис. 

6.12), по вертикальній осі зміна опору виявиться досить слабкою. Реалізація 

стрибків на найближчі центри призводить до значно більш різкого падіння 

опору з пониженням температури. Відзначимо, що величина питомого опору 

досліджуваних плівок GaSb:Mn лежала в діапазоні 1 - 100 Ом см, що значно 

вище питомого опору, ~ 0.04 Ом см, при товщині квадратної плівки 100 нм, що 

відповідає квантовим поправкам ~ e
2
/ħ  = 4110 Ом. Про це ж свідчить 

відсутність лінійної ділянки залежності ρ(ln(T)), яка повинна мати місце в разі 

істотної ролі квантових поправок (рис. 6.12). 
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Рис. 6.12. а -залежність логарифма питомого опору плівки від оберненої 

температури, б- залежність питомого опору плівки від логарифма 

температури. 

 

Для виміру мікрохвильової провідності плівок був використаний 

стандартний спектрометр ЕПР Bruker ESP 300 з опором мікрохвильового 

контуру Rimped = 190 Ом при частоті 9.5 ГГц і добротності Q = 5000 для пустого 

а б 
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резонатора. Для контрольного зразка з питомим опором 1 Ом см при даній 

частоті товщина скін-шару становила 0.5 мм. Ця величина падає обернено 

пропорційно кореню з опору зразка δ ~ ρ
-1/2

, досягаючи значень ~ 0.05 мм = 50 

мкм в досліджуваних плівках, для яких ρ ~ 1-100 Ом. Таким чином, в 

експериментах товщина скін-шару завжди була більшою за товщину плівки ~ 

100 нм = 0.1 мкм. Тому весь зразок знаходився в однакових умовах, і введення 

поправок в магнітоопір пов'язаних з товщиною скін-шару не було потрібно. 

Відомо, що поміщення провідного об'єкта в такий резонатор призводить до 

зниження добротності в результаті нерезонансного поглинання мікрохвильової 

потужності в зразку [283, 284]. Зразки з високим опором R (при R(GaSb:Mn)~10 

кОм), для яких виконується умова R»Rimped потужність P, яка поглинається 

пропорційна провідності зразка, яка при наявності магнітоопору, у свою чергу, 

є функцією магнітного поля P ~ σ(H). Із закону Ома для замкненого кола 

випливає, що потужність яка поглинається в резонаторі буде мати вигляд: 

 

𝑃 =
𝐸𝑅

(𝑅𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑛
2+𝑅)

2
     

(6.7),  

 

де E – ЕРС генератора, n  - коефіцієнт трансформації. В умовах модуляції з 

частотою 100 кГц записується не сама потужність, яка поглинається, а її перша 

похідна по магнітному полю. Для похідної по МП можна записати вираз 

наступним чином:  

 

𝑑𝑃

𝑑𝐻
=

𝐸𝑅

(𝑅𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑛
2+𝑅)

2  
1−2𝑅

(𝑅𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑛
2+𝑅)

2

𝑑𝑅

𝑑𝐻
   (6.8), 

 

Цей вираз при R » Rimpedn
2 

дає dP/dH ~ - dR/dH = dσ(H)/dH. Отже, 

отриманий записаний нерезонансний сигнал повинен бути пропорційним 

похідній від провідності зразка по магнітному полю, dP/dH ~  dσ(H)/dH (рис. 

6.13). З рис. 6.13 видно, що величина dP/dH спочатку додатна і зменшується на 

1 кЕ. Потім вона йде в область від’ємних значень і в полях більших за 2 кЕ 
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починає зростати, продовжуючи залишатися в області від’ємних значень. 

Оскільки значення магнітоопору в зразках не перевищує 0.1%, що було 

встановлено в окремих експериментах на постійному струмі, зміну знаку 

першої похідної з полем не можна пояснити зміною умов вимірювання і знаку 

множника, (1-2R/(Rimpedn
2
+R)). Отже, вимірювання електропровідності були 

зроблені в одних і тих же умовах, (1- 2R/(Rimpedn
2
+R) <0 і повинні тлумачитися 

розглядом зміни опору зразка в магнітному полі. Подібні залежності 

спостерігалися раніше в кристалах CdS, Ge (рис. 6.14).  

Тому при інтерпретації та апроксимації залежності магнітоопору, 

слідували [285], де апроксимація питомої провідності була виконана за 

формулою:  

 

∆𝜌

𝜌
= −𝐵1

2 ln(1 + 𝐵2
2𝐻2) +

𝐵3
2𝐻2

1+𝐵4
2𝐻2

     (6.9). 

 

Отримані значення коефіцієнтів порівнювалися з теоретичними 

прогнозами: 

 

𝐵1 = 𝐴1𝐽𝜌𝐹[𝑆(𝑆 + 1) + 〈𝑀
2〉 = 1,5 Е−1   

(6.10). 

 

𝐵2 = ([1 + 4𝑆2𝜋2 (
2𝐽𝜌𝐹

𝑔0
)
4

]
𝑔0
2𝜇2

(𝛼𝑘𝑇)2
)
1/2

= 3 10
-4

 Е
-1

    (6.11). 

Ці формули були отримані в рамках третього порядку теорії збурень для s-

d обмінної взаємодії, яка впливає на розсіювання носіїв заряду на домішках і 

добре виконується в сплавах CuMn [286]. Апроксимація цією формулою 

виявилася неприйнятною через значне розходження в низькотемпературній 

області (рис. 6.15). Незважаючи на це, були отримані наступні цілком адекватні 

параметри апроксимації: R
2
= 0.93188, B1 =2.82 ± 0.02 1/Е

2
, B2 = 0.00034 ± 2 10

-6 

1/Е
2
,  B3 = 0.00172 ±8 10

-6 
1/Е

2
, B4 = 0.00074±3 10

-6 
1/Е

2
. 
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Рис. 6.13. а - залежність похідної з мікрохвильового поглинання dP/dH від 

магнітного поля H для зразка плівки GaMnSb при 300 К[26], б  - інтеграл 

від dP/dH, пропорційний похідній від провідності плівок. 

 

 

Рис. 6.14. Залежності питомого опору CdS від магнітного поля при різних 

температурах [285]. 

Н, Е 

а б 
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Рис. 6.15. Апроксимація експериментальної залежності похідної від 

провідності від температури функцією, описаною в тексті. 

 

Оцінки цих же параметрів для формул, наведених вище, при температурах і 

концентраціях носіїв заряду, взятих з проведених експериментів, давали подібні 

значення. Неузгодженість цих передбачень з експериментальними даними в 

області слабких полів можна пояснити, так як в рамках використовуваної теорії 

розглядається s-d обмінна взаємодія носія заряду з індивідуальним 

парамагнітним іоном. Інший підхід полягав у використанні розрахунків 

ефективності розсіювання носіїв заряду великими феромагнітними кластерами 

[287]. У рамках цієї теорії зміна питомого опору Δρ/ρ як функція магнітного 

поля виражається формулою: 

/ = 1/(B1exp(-H/T) +B2  H/T
3/2

)     (6.12), 

Апроксимація цією формулою добре узгоджувалася з експериментальними 

даними з точністю R
2 

= 0.99873 (рис. 6.16). У результаті апроксимації були 

отримані наступні параметри: B1 = 0.00128 ± 0.00008, Θ = 1.5 10
-7 

± 3 10 
-9 

K/Е, B2 

Θ = 1273 ± 155, B3 = 2.23 10
-6 

± 3 10
-7

. 
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Рис. 6.16. Апроксимація експериментальної залежності відносної зміни 

питомого опору в рамках механізму розсіювання носіїв заряду на 

феромагнітних кластерах. 

 

Експоненціальна частина формули описує магнітоопір у слабких полях і 

визначається спін-залежною стрибковою провідністю, яка обчислюється в 

сильно розупорядкованих системах шляхом модифікації формули Ефроса і 

Шкловського з урахуванням спінових змінних у хвильових функціях носіїв 

заряду  

 

∆ρ/ρ = A(1−exp((BH)
q
) [288]    (6.13). 

 

У рамках цього наближення враховується тільки частина внеску в зміну 

опору в магнітному полі, яка залежить від рухливості носіїв заряду. У сильних 

полях магнітоопір апроксимували функцією  

𝑑𝑃

𝑑𝐻
= 𝐶𝐻𝑓       

(6.14),  

 

де C = const. Низькопольова частина залежності dP/dH(H) (до мінімума 2 kOe), 

відповідає зміні щільності станів або концентрації носіїв, яке виникає в 
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результаті зеєманівського розщеплення станів носіїв заряду. Ці стани є 

виродженими за відсутності магнітного поля. При відхиленні МП від нормалі 

до плівки обидві частини магнітоопору (низько- і високопольова) зникають, що 

може означати зменшену рухливість носіїв заряду в напрямку, 

перпендикулярному плівці. Таким чином, мікрохвильовий опір і опір плівок на 

постійному струмі описуються в рамках подібної моделі стрибкової провідності 

Ефроса-Шкловського. 

 

6.4. Феромагнітне впорядкування в плівках GaSb:Mn 

 

Окрім нерезонансного поглинання мікрохвильової потужності, 

обумовленої магнітоопором плівок, спостерігалася також досить вузька лінія 

феромагнітного резонансу (ФМР) (рис. 6.17, а)[25]. Її не можливо було 

сплутати з ЕПР з наступних причин:  

- розрахункова амплітуда для кількості іонів марганцю, які перебувають у 

диспергованому стані повинна бути на 2 порядки меншою, ніж спостережувана 

і бути в межах похибки вимірювання. 

- парамагнітні іони марганцю Mn
2+

 дають шість майже еквідистантних 

ліній, розділених на величину надтонкої взаємодії, а не одну лінію. 

- у іонів Mn
2+

, дуже малий орбітальний момент (майже рівний нулю), у 

гратці GaSb повинні давати майже анізотропний спектр, тоді як в отриманих 

спектрах анізотропія була досить сильною (рис. 6.17, б). 

Залежність положення лінії феромагнітного резонансу від кута обертання Θ  в 

площині перпендикулярній площині зразка наведено на рис. 6. 17, б. В 

магнітному полі перпендикулярному площині плівки, резонансне поле Hrez 

становило 3.45 кЕ, що відповідає g-фактор = 2. Максимальне відхилення від 

цього значення спостерігалося у випадку, якщо магнітне поле розгортки лежить 

в площини плівки (рис. 6.17, б). 
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Рис. 6.17. а - спектр феромагнітного резонансу плівки A13O для орієнтації 

магнітного поля спектрометра перпендикулярно площині зразка при 100 К. б - 

орієнтаційна залежність феромагнітного резонансу. Кут 90° відповідає 

магнітному полю розгортки перпендикулярному площині зразка. Суцільною 

лінією показано апроксимація залежності формулою, описаною в тексті. 

 

Можна припустити, що анізотропія ФМР обумовлена поверхневою 

анізотропією і формою плівки, оцінюючи при цьому резонансні поля, що 

можна очікувати, за відсутності кристалічної анізотропії. Відповідно до 

формули Kiттеля[289] для нескінченної площини, легка вісь намагніченості 

якої лежить в цій площині, резонансне поле Hres можна записати у вигляді: 

 

𝜔0

𝛾
= (𝐻𝑟𝑒𝑠⊥( 𝐻𝑟𝑒𝑠⊥ + 4𝜋𝑀𝑧))

1/2
при Θ = 90°    (6.15), 

𝜔0

𝛾
= 𝐻𝑟𝑒𝑠|| − 4𝜋𝑀𝑧 при Θ = 0°    (6.16). 

 

У результаті різниця між паралельною і перпендикулярною орієнтацією 

повинна призвести до різниці резонансних полів, що не перевищує ΔHres = 

ω0/2γπMz = 120 Е. Але експериментально, це значення складало більш ніж 1,5 

кЕ. Немає сумнівів, що основний внесок у анізотропію ФМР робить анізотропія 

феромагнітної системи. Її навряд чи можна віднести до анізотропії кластерів, 

а б 
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розподіл за розмірами яких дуже широкий, що повинно було б призводити до 

широкої лінії ФМР. Вузька ширина цієї лінії, свідчить про те, що ФМР 

характеризує плівку в цілому. Між кластерами створюється диполь-дипольна 

взаємодія, яка послідовно вирівнює їхні магнітні моменти. Тоді, енергія 

феромагнітної плівки кубічної структури як функція полярного Θ і 

азимутального φ кутів запишеться у вигляді: 

𝐸 = −𝐻𝑀 − (𝐾2⊥ − 2𝜋𝑀𝑆
2) cos2 𝜃 + 𝐾2|| sin

2 𝜃 ∙ cos2(𝜑 − 𝜑2||) +

𝐸4(𝐾4, 𝜃, 𝜑)(6.17), 

 

де K2⊥, K2|| - константи анізотропії другого порядку, K4 – константа 

анізотропії четвертого порядку MS – намагніченість насичення. Енергії, що 

відповідають частині анізотропії, записаної за допомогою константи  

четвертого порядку: 

 

𝐸4 = −
1

2
𝐾4 [cos

4 𝜃 +
1

4
(3 + cos 4𝜑) ∙ sin4 𝜃]    (6.18) 

 

Резонансна частота такої плівки ω0 запишеться в вигляді 

 

(
𝜔0

𝛾
)
2
=

1

𝑀2 [𝐸𝜃𝜃 ∙ (
𝐸𝜑𝜑

sin2 𝜃
+
cos𝜃

sin𝜃
𝐸𝜃) − (

𝐸𝜃𝜑

𝑠𝑖𝑛 𝜃
+
cos 𝜃

sin𝜃

𝐸𝜃

sin𝜃
 )
2

]       (6.19) 

 

де Eφφ, EΘφ, EΘ и Eφ – часткові похідні другого порядку від енергії (6.15) по 

полярному й азимутальному кутах. Вираз для резонансного поля Нres отримують, 

беручи похідні від (6.15) і (6.16) і наступної підстановки похідних у вираз (6.17): 

 

(
𝜔0

𝛾
)
2

= (𝐻𝑟𝑒𝑠 cos(𝛩 − 𝛩𝐵) − 𝐻𝑒𝑓𝑓 cos
2 𝛩)(𝐻𝑟𝑒𝑠 cos(𝛩 − 𝛩𝐵) − 𝐻𝑒𝑓𝑓 cos

2 𝛩 + 𝐻2||)  (6.20),  

де Нeff  = (-2K2⊥/MS) + 4πMS – так зване ефективне поле (MS = 190 Гс). Якщо 

анізотропія не змінює резонансне поле в площині зразка, то найбільший вплив 

виявляється в перпендикулярній орієнтації. Тоді формулою 6.19 можна 
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апроксимувати існуючу кутову залежність (рис. 6.15, б). Апроксимація 

призводить до параметрів, Heff = 960 Е, K2⊥ = 1.4
.
10

5
 ерг/см

3
, K2|| = 0, K4 = - 0.3

.
10

-5
 

ерг/см
3
. Отже, отримані результати показують, що для опису магнітних 

властивостей плівок потрібно розглядати плівку не як набір окремих кластерів, а 

як єдине ціле, в якій магнітні моменти кластерів пов'язані досить сильною 

дипольною або обмінною взаємодією. 

 

6.5. Взаємозв’язок магнітних властивостей і електропровідності плівок 

GaSb:Mn 

 

Спінтроніка висуває жорсткі вимоги до кореляції магнітних і електричних 

властивостей тонкоплівкових структур [290]. У гранульованих плівках 

GaSb:Mn встановлено, що температурні залежності відносної зміни питомого 

опору і намагніченості плівок схожі (рис. 6.18)[23].  

 

Рис. 6.18. Температурні залежності залишкової намагніченості і 

відносної зміни питомого опору порівняно з його значенням при 

кімнатній температурі [23]. 
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Звичайно, сама ця кореляція може бути випадковою і не зобов'язує 

встановлювати взаємозв’язок магнітних і електричних властивостей плівок. 

Однак, є підставою для перевірки існування кореляції між намагніченістю 

плівок і концентрацією носіїв заряду при одній і тій же температурі, але в 

різних зразках плівок. Ствердну відповідь на це питання дає рис. 6.19. Зі 

збільшенням концентрації дірок намагніченість зростає, а при концентрації 

p0~10
20

 см
-3

, коли намагніченість насичення стає рівною 3.7 μB, подальше 

збільшення концентрації носіїв практично не змінює намагніченість[25].  

Залишкова намагніченість (рис. 6.19, б) також веде себе, як намагніченість 

насичення. Оскільки розчинені іони Mn не дають внеску в залишкову 

намагніченість у нульовому магнітному полі, то залежність М від концентрації 

дірок слід пов'язувати зі зміною намагніченості кластерів MnSb [24].  

Цей же рисунок (рис. 6.19, в) можна трактувати й інакше: у міру 

збільшення намагніченості плівки змінюється її електрична провідність, яка є 

постійною при малих намагніченостях, а при досягненні граничного значення 

3.7 μB відбувається її різке зростання. Для того, щоб зробити обґрунтований 

вибір на користь однієї з цих версій, слід взяти до уваги наступний факт. 

Зростання намагніченості М кластерів зі збільшенням концентрації носіїв 

заряду може бути пояснено тим, що в кластерах MnSb (які є напівметалами), 

намагніченість залежить від заповнення Mn
2+  

і Mn
3+

. 

Проникнення дірок через границю між напівпровідниковою матрицею та 

кластером утворює переважне заселення іонів Mn
3+

. 

Глибина проникнення дірок, через бар'єр, який формується в результаті 

їхнього перетікання в кластери, залежить від концентрації дірок у 

напівпровідниковій матриці [2, 275]. При дослідженні систем такого типу 

пороговою концентрацією є p = 10
20

 см
-3

, при якій ширина запорного шару стає 

меншою ніж глибина проникнення дірок. 
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Рис. 6.19. а - залежність намагніченості насичення, б - залежність залишкової 

намагніченості, і в - залежність концентрації носіїв від намагніченості при 

300 К. Суцільною лінією показана апроксимація, яка описана в тексті [27]. 

 

Для того, щоб визначити, чи має відношення дана величина до вибраної 

системи, чи впливає досягнення порогової концентрації на магнітні властивості 

плівок, залежності M(p) на рис. 6.19 були апроксимовані  експоненційною 

функцією:   
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𝑀(𝑝) = 𝑀𝑒𝑥𝑡 +𝑀0 ∙ (1 − exp (−
𝑝

𝑝0
))    (6.21), 

 

де M0 – максимально можлива намагніченість кластерів MnSb, Mext – вклад 

в намагніченість від решти об'єктів (вільних іонів, кристалічної гратки та ін.), p0 

– порогова концентрація дірок, вище якої глибина їх проникнення в кластер 

порівняна з шириною потенціального бар'єру. У результаті апроксимації 

встановлено значення порогової концентрації p0 = 0.63
.
10

20
 см

-3
, досить близьке 

до раніше отриманих оцінок порогової концентрації[23, 41]. 

Отримані результати дозволяють судити про прозорість бар'єру між 

напівпровідником GaSb в матриці й напівметалом MnSb в кластерах. Кількісні 

характеристики такого гетеропереходу були оцінені в [291]. Енергії переходів 

показані на рис. 6. 20. З наведеної схеми випливає, що при переході дірки з 

кластера в матрицю (або електрона у зворотному напрямку) є потенціальний 

бар'єр. Ширина цього бар'єру є функцією концентрації дірок у напівпровідниковій 

матриці. А також вона, як відомо, є функцією концентрації донорів ne і акцепторів 

np (рис. 6.21): 

 

W = (2r oV (ne + np)/e np ne)
1/2    

(6.22).
 

 

де W - ширина потенціального бар'єру, через який тунелюють дірки. Отже, 

залежність ймовірності тунелювання від ширини бар'єру можна записати 

класичним чином, P = ζ exp(-x/W). У результаті, імовірність P експоненційно 

залежить від концентрації  дірок (акцепторів): 

𝑃 = ζ ∫ exp(−𝑥 (
2𝜀𝑟𝜀0𝑉(𝑛𝑒+𝑛𝑝)

𝑒
𝑛𝑝𝑛𝑒))

−1/2

 𝑑𝑥       (6.23).  

Оскільки концентрація дірок у плівках GaSb:Mn на багато порядків 

величини перевищує концентрації електронів np»ne, цей вираз можна записати 

спрощено у такому вигляді P ~ exp(-x(ψnp))
1/2

. 
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Рис. 6.20. Схема зонної структури гетеропереходу між GaSb в матриці й 

напівметалом MnSb [291].  

 

 

Рис. 6.21. Схематичні залежності густини носіїв заряду ρ, напруженості ε’ і 

потенціалу електростатичного поля V в районі перехідного шару GaSb/MnSb. 
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Нехай зміна магнітного моменту кластера викликана тунелюванням дірок і 

пропорційна ймовірності тунелювання в полі випадкового потенціалу V. Тоді 

 вираз для залежності магнітного моменту кластера від концентрації дірок 

у матриці буде мати наступний вигляд. 

 

∆𝑀~exp(−𝑥 (2𝜀𝑟𝜀0𝑉 (
𝑛𝑒

𝑒
𝑛𝑝)))

1/2

~exp (−𝑥(𝛹𝑛𝑝))
1/2

 (6.24),  

де  

𝛹 = exp(2𝜀𝑟𝜀0𝑉 (
𝑛𝑒

𝑒
)
1/2

      (6.25).  

 

Апроксимація цим виразом з урахуванням надбавки до магнітного 

моменту за рахунок інших підсистем (розчиненого Mn, кристалічної гратки та 

ін.) показана на рис. 6.22).  
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Рис. 6.22. Залежності намагніченості насичення при Т = 300 К. Суцільною 

лінією показана апроксимація, описана в тексті [25]. 
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Отримане з апроксимації значення ψ = exp (2εr εoV (ne /e)
1/2

) = 0.042 

відповідає випадковому потенціалу V = 0.001 В і порівняне з його 

флуктуаціями. Таким чином, кореляцію між концентрацією дірок і магнітним 

моментом кластерів можна пояснити тунелюванням дірок в кластери і 

перерозподілом частки Mn
2+ 

і Mn
3+ 

в кластерах MnSb. Тип, розмір та частка 

кластерів, що беруть участь у перемагнічуванні можуть бути визначені шляхом 

визначення релаксації намагніченості, результати якої наведено в наступному 

параграфі. 

 

6.6. Релаксація намагніченості плівок GaSbMn 

 

Методика дослідження часових залежностей намагніченості дає важливі 

мікроскопічні властивості матеріалів. Що ж стосується дослідження 

однодоменних кластерів, часові залежності дають інформацію про бар'єри 

перемагнічування і внесок магнітної анізотропії в їхню висоту. У рамках цього 

параграфа запропоновано методику імпульсного перемагнічування, яке відіграє 

роль «часового мікроскопу», в умовах, коли час імпульсу магнітного поля 

виявляється коротшим характерних тривалостей магнітних релаксаційних 

процесів. Детально методика релаксації намагнічування описана в [23, 25, 27]. 

Магнітна релаксація була ініційована перемиканням МП від - 500 Е до + 500 Е 

протягом мінімально можливого часу 90 с. Відносний приріст магнітного 

моменту ΔM/M експоненційно залежав від температури, при якій проводили ці 

дослідження (рис. 6.23). Динаміка перемагнічування плівки GaSb:Mn 

представлена часовими залежностями приросту магнітного моменту ∆M (рис. 

6.24).  

У припущенні однакових бар'єрів перемагнічування Стонера-Вольфарта, 

часова залежність повинна була б спрямляться в напівлогарифмічних 

координатах lgM(t) [292, 293]. Однак, з рис. 6.24, а слідує, що релаксація 

намагніченості не підкоряється експоненційній залежності M(t) = A+B 

exp(−t/τ0).  
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Рис. 6.23. Залежність відносного приросту магнітного моменту ΔM/ M в 

кінці виміру, який тривав 4000 с від температури T, при якій 

спостерігається релаксація намагніченості [25]. 

 

Це пояснюється тим, що розкид розмірів феромагнітних кластерів і 

відповідних енергій перемагнічування був занадто великий. Інший граничний 

випадок, який використовується для опису динаміки перемагнічування в 

системах з рівноймовірно розподіленими висотами бар'єрів, дає залежність 

[294]:                     

 

M(t) = S lg(t + t0) + M0        (6.26) 

 

де S – магнітна в`язкість. Залежність (6.26) задовільно описує динаміку 

перемагнічування тільки при великих часах > 100 с, і не в змозі описати 

динаміку перемагнічування повністю (рис. 6.24, б). Найбільш точно часова 

залежність намагніченості спрямляється в подвійних логарифмічних 

координатах (рис. 6.24, в). 
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Рис. 6. 24. Залежності: а - логарифму магнітного моменту М плівки GaSb:Mn 

від часу t, який пройшов після перемикання магнітного поля при Т = 300 K, б - 

магнітного моменту М плівки від логарифму часу, t, який пройшов після 

перемикання магнітного поля при Т = 300 K в - приросту магнітного моменту 

∆M від часу t, який пройшов після перемикання магнітного поля в подвійних 

логарифмічних координатах при Т = 300 К. г - приросту магнітного моменту, 

∆M від часу t, що пройшов після перемикання магнітного поля при різних Т[25]. 

 

Крім того, задовільне спрямлення кривих у подвійних логарифмічних 

координатах спостерігається у всьому діапазоні температур, в якому можна 

було досліджувати зразки (рис. 6.24, г). Це свідчить про те, що часова 

залежність зміни магнітного моменту, повинна бути записана у вигляді:  

 

𝑀(𝑡) = 𝑀1 (
𝑡

𝑡0
)
𝑛
+𝑀0    (6.27). 
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Оскільки досліджувана повільна релаксація намагніченості є 

термоактиваційним процесом, який залежить як від температури, так і від 

прикладеного магнітного поля, то важливим параметром є відношення 

величини магнітного поля, в якому досліджується магнітна релаксація, до 

величини коерцитивної сили при тій температурі, при якій вимірюється 

магнітна релаксація. 

Для побудови температурної залежності цього співвідношення були 

досліджені температурні залежності намагніченості в різних магнітних полях і 

польові залежності магнітного моменту при різних температурах (рис. 6.25). З 

рис. 6.25 зрозуміло, що при всіх температурах і магнітних полях, для яких були 

проведені дослідження, динаміка магнітної релаксації підкоряється 

степеневому закону.  Причина того, що часова залежність намагніченості не 

описується граничними випадками логарифмічної і експоненційної 

залежностей полягає, вочевидь, тому, що розподіл кластерів f(τ) по постійній 

часу перемагнічування (і по відповідній висоті бар’єрів перемагнічування) не 

може бути описана ні дельта-функцією (однобар’єрна система), ні 

рівнорозподілом бар’єрів по висоті. Однозначну відповідь про вид функції 

розподілу дає формула: 

 

𝑀(𝑡) = ∫ 𝑀0 exp (−
𝑡

𝜏
) 𝑓(𝜏)𝑑𝜏 

𝜏1
0

    (6.28). 

 

Оптимальною функцією є f(τ) = (τ/τ0)
m
, оскільки степеневі функції з 

різними показниками m є стандартними для опису щільності ймовірності 

різного роду випадкових стохастичних процесів. В залежності від значення m 

вони класифікуються як білий шум, рожевий шум, флікер шум і т.п. Значення 

цього параметра m = 0.25 було отримано з апроксимації (рис. 6.25). 
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Рис. 6.25. Часові залежності зміни магнітного моменту ΔM (t), 

вираженого в одиницях намагніченості насичення MS, при різних 

температурах у магнітному полі – 500 Е (а), а також при T = 300 К (б) в 

різних магнітних полях. Суцільними лініями показані апроксимації 

ступеневою функцією. 
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Степеневі залежності релаксації намагніченості порівняно рідкісні і дуже 

цікаві з точки зору системи, в яких можливо їхнє спостереження. Штучне 

обрізання рівнорозподілу по висоті бар'єрів хоча і дає логарифмічну залежність, 

яка часто спостерігається, але строго доведено, що такий розподіл просто не 

може реалізовуватися[295]. У зазначеній роботі автори знаходять часову 

залежність в асимптотичній межі при енергіях флуктуацій значно менших 

порівняно з висотою бар'єру перемагнічування у вигляді: 

< M ( t ) > = 2Mo(Гot)
-k

B
T/E

0
 
– M0     (6.29). 

 

Стосовно плівок, що вивчаються, показник ступеня дає можливість 

встановити середню висоту бар'єру ~ 4kBT = 0.1 eВ при Т = 300 К. Крім того, 

показник ступеня в степеневій функції можна виразити через магнітну в’язкість 

S і різницю намагніченостей у початковий момент M0 і в нескінченності M(∞):  

𝛼 =
𝑆

𝑀0−𝑀(∞)
      (6.30). 

Різниця в знаменнику сильно залежить від температури (рис. 6.26), як і 

сама магнітна в'язкість S. Якщо приблизно вважати, що MSat від температури не 

залежить (намагніченість насичення змінюється на 10-15%), то можна 

побудувати залежність показника ступеня від температури: Однією з найбільш 

імовірних причин, чому залежність ΔM(t) можна описати степеневою функцією 

є взаємодії між кластерами (рис. 6.27). Як вже було показано вище (при аналізі 

орієнтаційної залежності феромагнітного резонансу), не можливо обговорити 

магнітні властивості досліджуваних плівок, як набір/сукупність ізольованих 

кластерів. Сильні взаємодії між ними призводять до впорядкування їх 

магнітних моментів. Це припущення добре узгоджуються з тим, що при 

великих часах, коли значна частина кластерів, стає вже перемагніченою, 

відстань між "неперемагніченими" кластерами що  залишилися, сильно 

збільшується і ймовірності їхнього внеску в релаксацію стає незалежною. 



235 

 

 

Рис. 6.26. Залежність показника ступеня в степеневому законі релаксації 

намагніченості від температури. 

 

Рис. 6.27 а - початковий момент перемагнічування кластерів, коли 

ймовірність перемагнічування взаємозалежна, б - розподіл намагніченості 

кластерів, тривалий час по тому, коли кластери, які перемагнічуються 

знаходяться далеко один від одного. 
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У цьому обмеженні великих часів спостерігається стандартна 

логарифмічна залежність динаміки перемагнічування. Наприклад, в [296] 

встановлено, що в системах з кластерами, диполь-дипольна взаємодія при 

високих концентраціях кластерів призводить до степеневого закону релаксації, 

тоді, як при розчиненні (збільшенні відстані між кластерами) спостерігається 

перехід до експоненційної часової функції, яка описує релаксацію магнітного 

моменту. 

У найбільш загальній формі закон релаксації згідно [296], релаксація 

намагніченості m залежить від концентрації часток n наступним чином: 

 

𝑚(𝑡)

𝑚(𝑡0)
≃

{
 
 

 
 exp [−𝑐𝑛 (

𝑡

𝑡0
)
1−𝑛

] ,        0 ≤ 𝑛 ≤ 1       (𝑎)

(
𝑡

𝑡0
)
−𝐴
,                                       𝑛 = 1        (𝑏)  

𝑒−𝑐𝑛 [1 + 𝑐𝑛 (
𝑡

𝑡0
)
1−𝑛

] , 𝑛 > 1        (𝑐)

  (6.31). 

 

Про це ж також свідчать дослідження багатодоменних систем з 

антиферомагнітною взаємодією [297]. Методом Фарадеївського обертання була 

отримана степенева залежність магнітної релаксації в Fe0.47Zn0.53F2. 

Спостерігалися степеневі залежності й в магнітних розбавлених  

напівпровідниках і в гранульованих плівках [298]. 

Якщо розглядати тільки довгострокову межу перемагнічування кластерів, 

коли цей процес стає незалежним у різних кластерах, а динаміка 

перемагнічування починає підкорятися логарифмічному законові, то відповідно 

до [299], можна ввести так звану магнітну в'язкість S, фізичний зміст якої 

полягає в тому, що вона визначає конкуренцію між термічними флуктуаціями і 

серед ньою висотою потенційного бар'єру перемагнічування  ξ: S = T/ξ. Цей 

підхід дозволяє зрозуміти причини експоненційної залежності ΔM/M при t = 

4000 с від температури (рис. 6.23). Чим вище температура, тим більша кількість 



237 

 

кластерів беруть участь у перемагнічуванні і забезпечується більш сильний 

приріст намагніченості ∆M/M.  

Відзначимо, що у всьому температурному діапазоні дослідження кластери 

перебували в стані нижче температури їх блокування. Про це свідчить рис. 6.28, 

з якого зрозуміло, що для плівки GaMnSb температура блокування TB перевищує 

300 К. Зі зростанням температури нахил прямих збільшується (рис. 6.29). 

Тангенс кута нахилу в цих координатах дорівнює магнітній в'язкості, яка також 

зростає зі збільшенням температури (рис. 6.30). Залежність S(Т) при постійному 

магнітному полі чутлива до розподілу кластерів за об’ємом  f(VC) і може бути 

записана у виді [300, 301]: 

 

.
𝑆(𝑇)

𝑀𝑠
=

𝑇

25𝑇𝐵
𝑓(𝑉𝐶)𝑉𝐶     (6.32). 

 

Формула (6.32) показує, що, якщо б мав місце рівномірний розподіл 

кластерів по їх об’єму, залежність в'язкості від температури була б 

прямопропорційною. Але експериментально отримана залежність добре 

спрямлялась у напівлогарифмічних координатах (рис. 6.30). Це означає, що 

залежність в'язкості від температури, може мати вид S ~ ехр(АТ). 

Проведемо аналіз можливих причин, які призводять до таких залежностей. 

У формулі (6.32) присутній так званий критичний об’єм кластера VC, що 

лінійно залежить від температури відповідно до формули Неєля-Брауна[302, 

303]: 

 

𝑉𝑐 =
25𝑘𝐵𝑇

𝐾
      (6.33). 

 

Тому формулу (6.32) можна переписати в вигляді:  

 

)/25(
25

)( 2

KTkf
T

T

M

TS
B

BS

     (6.34). 
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Рис. 6.28. Температурні залежності магнітного моменту зразка, охолодженого 

в нульовому магнітному полі (ZFC) і магнітному полі H = 10 кЕ (FC), 

виміряні в магнітному полі H = 250 Е. 
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Рис. 6.29. Залежності зміни магнітного моменту ΔM(t), нормовані на 

намагніченість насичення MS плівки GaMnSb, при температурах 8-300 К в 

магнітному полі Н = 0,25 кЕ. Суцільними лініями показана апроксимація 

логарифмічною функцією. 
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Рис. 6.30. а - залежність магнітної в'язкості, нормованої на намагніченість 

насичення від температури і її апроксимація формулою описаною в тексті. 

Б- збільшений фрагмент залежності S(T)/Ms. 
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У ній замість критичного об’єму кластерів VC температура має сенс 

критичної температури, яка визначає ту частку кластерів, що бере участь у 

перемагнічуванні. Решта кластерів повністю термалізовані і не дають внесок у 

магнітну релаксацію в масштабах, що перевищують мікросекунди. З іншого 

боку, існують і такі кластери, перемагнічування яких при даній температурі 

вимагає багато часу, значно більшого, ніж той час який використовувався в 

дослідах - 4000 с. Зі зростанням температури саме вони переходять до категорії 

тих кластерів «які перемикаються" в магнітному полі. Таким чином, існує 

тільки відносно вузьке "вікно" кластерів, які при даній температурі дають 

внесок у перемагнічування. З порівняння з формулою S = Bexp(AT) формула 

(6.34) дає f = 1/T
2
(exp CT), де А, В, С – постійні параметри, які не залежать від 

температури. Pозподіл кластерів за критичним об’ємом: 

f(VC) = 1/ VC
 2
(exp C VC)   (6.35). 

 

У обмеженні великих часів, коли релаксація більшості кластерів вже сталася, 

а решту можна вважати незалежними, для них може мати місце логнормальний 

розподіл f (VC) з дисперсією σ2[300]. У цьому випадку залежність S(T) набуде 

вигляду 

: 
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   (6.36). 

Апроксимація цією функцією залежності S(t) цілком задовільна (рис. 6.31). 

Середня температура блокування кластерів TB = 390 К і дисперсія їхнього об’єму 

σ2 = 2.25 були встановлені з цієї апроксимації. Отримане значення середньої TB 

близько до безпосередньо визначеному значенню з температурних залежностей 

намагніченості. Оскільки часові залежності зміни намагніченості ΔM(t) були 

отримані також і в різних за величиною зворотних магнітних полях для двох 

температур (рис. 6.29, б, в), було можливим побудувати залежності S(H) (рис. 

6.32). 
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Рис. 6.31. Апроксимація температурної залежності магнітної в'язкості в полі 

250 E формулою, справедливої для логнормального розподілу (суцільна лінія). 

 

 

 

Рис. 6.32. Залежність величини S/MS, від зовнішнього магнітного поля, яке 

було ввімкнено зустрічно початковій намагніченості при а – Т= 300 K і б – 

Т= 8 К. Пунктиром позначені відповідні коерцитивні сили [27]. 
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Максимуми на цих залежностях були знайдені при значенні магнітних 

полів, практично таких, що збігаються (у межах похибки) з коерцитивними 

силами Нс цього зразка при відповідних температурах (рис. 6.32). Ці криві були 

апроксимовані функцією, з урахуванням логнормального розподілу й поля 

анізотропії кластерів, HA: 
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   (6.37). 

 

 Формула (6.34) містить 3 параметри їхнє одночасне визначення є не 

зовсім достовірним через те, що можна підібрати різні трійки, що 

задовольняють одній і тій же апроксимації. Однак частина параметрів уже була 

визначена з температурних залежностей магнітної в'язкості. Користуючись 

цими параметрами σ
2
 = 2.25 і TB = 395 К з апроксимації залежностей S(H) була 

визначена магнітна анізотропія і константа анізотропії: HA= 380 Е (константа 

анізотропії K = MSHA/2 = 3.4·10
4
 ерг/см

3
)

 
при T = 300 К і HA = 800 Е (K = 1.5·10

4
 

ерг/см
3
)

 
при T = 8 К. Ці значення виявилися значно нижчі, ніж K = 14·10

4
 

ерг/см
3
, отримані для монокристалів MnSb методом ФМР [304]. Константи 

анізотропії дають просту можливість для грубого оцінювання розмірів 

кластерів за формулою Неєля- Брауна TB = KV/25kB. З цієї формули отримуємо 

об'єм, а потім і діаметр кластерів ~ 70 нм. Це досить розумні значення, близькі 

до тих, які отримані методом магніто-силової мікроскопії (рис. 6.33). 

Враховуючи, що в атомному силовому мікроскопі в режимі розсіювання 

магнітних полів кластерів повинні спостерігатися завищені значення їхніх 

діаметрів, то можна вважати отриманий середній розмір кластерів задовільною 

оцінкою.  
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Рис. 6. 33. а- АСМ- та б - МСМ-зображення поверхні плівки GaSb:Mn. 

 

Оскільки сканування магнітної в'язкості по магнітному полю дозволяє 

вибрати "вікно" кластерів з критичними розмірами, що відповідають цьому 

магнітному полю і більше, то за допомогою функції розподілу кластерів за 

їхнім об’ємом можна відновити щільність розподілу кластерів за їхнім 

діаметром f(D) (рис. 6.34).  
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Рис. 6.34. Густина розподілу кластерів по діаметру.  
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Таким чином, можна зробити висновок, що наявність максимуму 

пояснюється конкуренцією двох факторів:  

• для даного магнітного поля тільки та частина кластерів, бере участь у 

перемагнічуванні, яка має критичне поле перемикання, більше за це поле. 

Решта кластерів з меншим порогом перемикання миттєво переходять у стан 

намагніченості по полю і не дають внесок у магнітну в'язкість; 

• з іншого боку, кластери з дуже великим бар'єром перемагнічування за час 

експерименту не встигають перемагнічуватися і також не дають внесок у 

магнітну в'язкість.  

Отже, при даному магнітному полі аналізується внесок тільки "середніх" 

кластерів, які перемикаються за час, який можна порівняти з тривалістю 

експерименту. Наприклад, цей час у наших експериментах становить 10
2
 - 4 10

3
 

с. Оскільки час очікування перемагнічування кластера рівний τ = τ0 exp(E/kT), E 

= KV, τ0 = 10
-13 

с. Відповідно, діапазон висот потенційних бар'єрів, кластерів, що 

переключаються за цей час, ΔЕ = 0.86 – 0.95 еВ. Однак, далеко не всі ці 

кластери беруть участь у перемагнічуванні. Для того, щоб час перемикання 

кластеру був у діапазоні 10
2
 с - ∞, необхідно щоб його Зеєманівська енергія EZ 

= μcВ (μc – магнітний момент кластера) була менше, ніж висота потенційного 

бар'єру, т.б. EZ = μc В < 0.86 еВ. Оскільки магнітний момент кластера 

виражається через його об'єм μc = 3.7 μB NA Vρ/μ (ρ - густина MnSb, NA – число 

Авогадро, μ - молярна маса), то об'єм кластерів, залучених в перемагнічування, 

повинен бути V > μc/3.7 μB NA μρ або V > EZ /3.7 В μB NA μρ  = 6  Å
3
 (ρ =  

6,9 г/см³, μ  = 176,70 г/моль). Таким чином, у магнітному полі 250 Е нижня 

межа розміру кластерів 6  Å можна порівняти з параметром решітки 5.7  Å. 

Наприклад, у магнітному полі 10 Е, ці кластери вже будуть розмірами 15 нм, а 

при середньому розмірі кластера 70 нм буде відсікатися значна частина їхнього 

розподілу (рис.6.34). Є і верхня межа розміру кластерів, що відповідають 

Зеєманівській енергії 0,95 еВ, таким чином, отриманий розподіл кластерів за 

розмірами дуже умовний. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%2525252525D0%25252525259C%2525252525D0%2525252525BE%2525252525D0%2525252525BB%2525252525D1%25252525258C
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6.7. Магнітні флуктуації в кластерах MnSb в тонких плівках 

GaSb:MnSb 

 

Релаксація намагніченості плівок і окремих нанокластерів у них тісно 

пов’язані з магнітними флуктуаціям та їхнім спектром. У літературі цей 

взаємозв’язок докладно обговорюється в останні роки і призводить до 

отримання фундаментальних результатів [27]. Зокрема відомо, що для систем, 

які можуть бути описані одним тільки часом очікування τ: 

 

)exp(0
Tk

E

B

       (6.38), 

 

де Е – висота енергетичного бар'єру перемагнічування. Аналогічного 

розподілу можна очікувати для системи невзаємодіючих однакових 

наночастинок при їх переорієнтації в магнітному полі. Це наближення 

описується простими формулами для релаксації намагніченості:  
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*       (6.39). 

 

Як показано вище, цей підхід не описує, отриманих результатів. Більш 

загальний випадок передбачає використання співвідношення: 
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MtM      (6.40). 

У цьому співвідношенні функція розподілу елементарних подій 

перемагнічування  f(τ) має визначальне значення для виду функції M(t). Лише 

підстановка дельта функції, яка характеризується єдиним потенційним 

бар'єром, дасть у результаті інтегрування експоненціальне перемагнічування. 

Як було показано в попередніх параграфах, кластери MnSb мають досить 

широкий розподіл за розмірами і за потенційними бар’єрами. Якщо 
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припустити, що цей розподіл є рівнорозподілом, релаксація намагніченості M(t) 

буде описуватися функцією: 
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    (6.41). 

Ця функція чудово підходить для опису кінетики перемагнічування в 

досліджуваній системі, враховуючи внесок степеневого члена k: 
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     (6.42). 

У цьому наближенні спектральна щільність магнітного шуму описується 

Лоренцевою залежністю:  

2

*

)f(21

2
)(






fW      (6.43). 

Тому спектральну густину можна виразити через величину середньої 

енергії активації перемагнічування Е1: 
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    (6.44). 

Якщо знехтувати степеневим членом (що справедливо для довгих часів 

релаксації), то магнітна в'язкість виявляється пов'язаною зі спектральною 

щільністю шуму простою формулою: 

 

f

S
fW

2
)(        (6.45). 

 

Ця формула пов'язує макроскопічний відгук системи (магнітну в’язкість S) 

з мікроскопічним параметром, що характеризує статистичні властивості 

системи (спектральна щільність магнітного шуму). Тому в літературі прийнято 

вводити характеристику, яка називається полем флуктуацій HF: 
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      (6.46). 

 

Таким чином, отримані температурні й польові залежності магнітної в'язкості 

дозволяють розрахувати частотний спектр магнітних флуктуацій в залежності від 

поля і температури (рис. 6.35). З отриманих залежностей випливає, що 

інтенсивність магнітних флуктуацій наростає з підвищенням температури і 

характеризується максимумом у магнітному полі, близькому до коерцитивної силі 

Нс. Oтримані статистичні характеристики досліджуваного ансамблю 

нанокластерів і спектри магнітного шуму проаналізовані як функції магнітного 

поля і температури. Встановлено, що найбільшу інтенсивність магнітний шум має 

при досягненні магнітного поля, рівного коерцитивній силі і при найбільших 

температурах з дослідженого діапазону. 

 

 

Рис. 6.35. Спектр магнітних флуктуацій у гранульованих плівках GaMnSb 

як:  а - функції поля і б - температури. 

 

Зі збільшенням магнітного поля збільшується частка кластерів, залучених у 

магнітну релаксацію, тому сканування швидкості релаксації по полю - це 

інструмент для тонкого виділення кластерів MnSb заданого розміру.  
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6.8. Електронна спінова динаміка і перколяційний магнетизм 

гетероструктур InGaAs/GaAs/GaAs:Mn з квантовою ямою 

 

Широким класом магнітних напівпровідників, придатних в спінтроніці, є 

гетероструктури InGaAs/GaAs/GaAs:Mn. Легуючої домішкою в цьому випадку 

теж виступає марганець (Mn), який виявився найбільш підходящою магнітною 

домішкою завдяки своїй високій розчинності та дифузійної здатності. 

Досліджено два типи гетероструктур (див. Додатки). На відміну від кластерів 

MnSb в плівках GaSb:MnSb, в гетероструктурах іони Mn знаходяться в 

розбавленому виді в δ-<Mn>- шарі[28-32, 40]. Температурна залежність 

намагніченості М(Т) в сингулярних гетероструктурах (зразок 1) представлена 

на рис. 6.36.  

 

 

Рис. 6.36. Температурні залежності намагніченості зразків 1 і 2 в магнітному полі 

1 кЕ, що лежить в площині гетероструктури. Суцільними лініями показані 

апроксимації формулою Блоха «3/2» (6.47) і перколяційною формулою (6.49) 

(див. Текст). На врізці - температурні залежності зразка 2, охолодженого в 

нульовому магнітному полі (ZFC)  і в полі 1 Тл (FC) -[28] ●. 
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Зменшення намагніченості δ-<Mn>- шару з ростом температури, як і в 

звичайних об'ємних феромагнетиках, описується формулою Блоха (рис. 

6.36)[305, 306] при температурах нижче температури Кюрі: 

 

)1()( 2/3

0 BTMTM  ,     (6.47). 

 

У теорії спінових хвиль[289, 307] параметр B (В ~ Tc
-1

) пов’язаний з 

коефіцієнтом спін-хвильової жорсткості D і обмінним інтегралом J виразами.  
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де S = 5/2 – спін іонів марганцю Mn
2+

, rS  –  відстань між спінами, яка 

визначається, як: rS = ( (4 πxn)/3)
-1/3 [308]

, де n - концентрація катіонних позицій 

Ga
3+

, x – атомна частка домішкових іонів марганцю Mn
2+

). 

Температуру Кюрі TC можна оцінити в наближенні молекулярного поля 

Вейса, прирівнявши середню енергію обмінної взаємодії енергії теплових 

флуктуацій [309-311]: J
k

SS
T

B

C

)1( 
 . В зразку 1 ТС  рівна (35 ± 5) К. 

Спрямлення експериментальної залежності М(Т) в координатах М/М0 від 

Т
-3/2 

вказує, що формула Блоха справедлива для δ-<Mn>- шарів у досліджуваній 

гетероструктурі 1 (рис. 6.37). 

 Мікроскопічні параметри спінової системи δ-<Mn>-шару з апроксимації 

експериментальних даних формулою (6.47) наведені в Додатках. Отримані 

значення В, D, J близькі до відповідних значень в шарах Ga1-xMnxAs (х ≈ 3-6 

ат.%), товщиною 50 - 330 нм, вирощених методом молекулярно-променевої 

епітаксії [305, 312]. Отримане значення коефіцієнта спін-хвильової жорсткості 

D=(0.36 ± 0.07) Е·см
2 

трохи нижче, ніж повідомлялося раніше [305]. Зменшення 

D може бути пов'язано з меншою товщиною магнітного шару в досліджуваних 

гетероструктурах. 
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Рис. 6.37. Залежності магнітних моментів, зразків 1 і 2 від температури в 

координатах, що відповідають теорії протікання і теорії магнонів у кристалах, 

відповідно. Суцільними лініями показано апроксимація формулою Блоха 

"3/2"(6.47) і перколяційною формулою (6.49) (див.текст). 

 

Значення параметра В = (5.3 ± 0.1) K
-3/2

 в зразку 1, навпаки, перевищує 

значення В для більш товстих епітаксійних плівок , що узгоджується зі 

збільшенням параметра В при зменшенні товщини шару Ga1-xMnxAs, які 

спостерігаються в роботі [305]. Справедливість формули Блоха для 

температурної залежності намагніченості зразка 1 свідчить про можливість 

опису намагніченості δ-<Mn>- шару за допомогою уявлень намагніченості 

об’ємних упорядкованих феромагнітних матеріалів. 

Температурна залежність намагніченості М(T) серії віцинальних зразків 

типу 2 (рис.6.36) має відмінний плавний хід, характерний для перколяційного 

феромагнітного впорядкування в невпорядкованих ФМ матеріалах. 
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Підтвердженням феромагнітного впорядкування в цих зразках є температурі 

залежності намагніченості зразків, охолоджених у нульовому магнітному полі 

(ZFC), і в полі 1 T (FC) (див. вставку на рис. 6.36)[31]. Точка нижче якої 

температурні залежності ZFC і FC починають розходитися відповідає 

температурі Кюрі TC = (30 ± 5) К (рис.6.36). Близькі значення TC в зразках 1 і 2 

вказують на те, що основним фактором, який визначає її значення є однакова 

концентрації домішки марганцю в δ-<Mn>-шарі (2·10
14

 см
-2

) і товщина 

розділяючого шару GaAs (2 нм в обох зразках), а не ступінь впорядкованості 

атомів марганцю.  

Виникнення феромагнетизму в невпорядкованих розбавлених магнітних 

напівпровідниках викликано непрямою обмінною взаємодією, яка передається 

носіями заряду між іонами Mn [313, 314]. Поблизу домішкового іона 

утворюється велика хмара спін-поляризованих носіїв заряду (полярон). 

Обмінна взаємодія між магнітними поляронами має додатній знак 

(феромагнітна) при великих концентраціях домішкових іонів. При відносно 

високих температурах орієнтації спінів домішкових іонів, що належать різним 

поляронам довільні. Радіус магнітних поляронів при зниженні температури 

зростає і при деякому значенні температури хвильові функції сусідніх 

поляронів починають перекриватися через домішкові іони, що належать різним 

поляронам. Перекриття хвильових функцій призводить до того, що спіни 

домішкових іонів, що належать різним поляронам, упорядковуються. Поблизу 

порогу протікання, коли розмір кластера спін-корельованих поляронів досягає 

розмірів зразка, відбувається ФМ впорядкування. У теорії протікання[167] 

показано, що вищеописані процеси призводять до специфічного 

температурного ходу намагніченості, яка для зразка 1 при температурах нижче 

Тс може бути описана наступним співвідношенням: 
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      (6.49). 
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Температура Кюрі Тс, згідно [167], може бути знайдена з виразу: 
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C       (6.50). 

 

Такі макроскопічні параметри перколяційних феромагнетиків як 

намагніченість, Тс, а також мікроскопічні параметри спінової системи: 

обмінний інтеграл J, радіус потенціалу непрямої обмінної взаємодії R можуть 

бути визначені з наведених рівнянь (6.49- 6.50). Спрямлення  

експериментальної залежності M(T) в координатах )
)(

1ln(
0M

TM
  від )

)1(
(ln 3

T

SJS 
, 

згідно теорії 
167

, вказує на необхідність розгляду магнітних властивостей зразка 

2 в рамках уявлень про перколяції (рис. 6.37). З апроксимації температурної 

залежності намагніченості M(T) виразом (6.49) були визначені J і М0 (див. 

Додатки), які виявилися близькі до відповідних значень в зразку 1 Тоді, як 

оцінка температури ТС за формулою (6.50) дає сильно занижене значення ТС = 

(5 ± 1)К порівняно з експериментальним ТС=(30±5) К. Подібне розходження 

спостерігалось і в для невпорядкованого Ga1-xMnxAs [315]. Оскільки 

властивості невпорядкованих розбавлених магнітних напівпровідників 

повністю визначаються співвідношенням радіуса потенціалу непрямої обмінної 

взаємодії R і середньої відстані між домішковими центрами rS, формула (6.50) 

для Тс буде справедлива коли R << rS. У досліджуваних гетероструктурах 2, 

радіус потенціалу непрямої обмінної взаємодії трохи менше середньої відстані 

між домішковими центрами (див. Додатки). Імовірно, цим і зумовлено 

розбіжність розрахункового й експериментального значення Тс. Адже, у 

невпорядкованих напівпровідниках [35-40], коли непряма обмінна взаємодія 

обумовлена локалізованими носіями заряду, виконується співвідношення: R/rS = 

L · nh
1/3

. За відомою концентрацією дірок nh ≈ 3·10
19 

см
-3

, був оцінений радіус 

локалізації L, значення якого виявилося дуже близьким до Борівського радіусу 

дірок aB = 7.8 Å в Ga1-xMnxAs [315-317]. Зауважимо, що зразок 2 вже 
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досліджувався раніше в роботі [170]. Для пояснення спостережуваних 

експериментальних результатів автори [170] запропонували модель сильно 

неоднорідного магнітного δ- <Mn> -шару з різкими просторовими змінами 

концентрації марганцю. Інтерпретація експериментальних результатів у 

запропонованій моделі сильно утруднена і вимагає введення певних штучних 

припущень про ФМ «острівці», занурених у антиферомагнітну матрицю. Отже, 

отримані результати, описані вище, вказують на можливість застосування 

загальноприйнятої теорії протікання для неупорядкованих розбавлених 

магнітних напівпровідників. При чому виявилося, що варіації намагніченості δ-

<Mn>-шару корелюють зі ступенем поляризації ФЛ при  збільшенні температури 

[29-32] (рис.  6. 38). 

 

 

Рис. 6.38. Температурні залежності ступеня циркулярної поляризації PС і 

магнітного моменту в зразках 1 і 2 в магнітному полі 2 кЕ і 5 кЕ, відповідно [31]. 
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Вимірювання ступеня циркулярної поляризації ФЛ проводилися в 

магнітному полі Н = 0-50 кЕ в при Т ≈ 2-8 K. Циркулярно-поляризована ФЛ 

досліджувалася стандартним чином з використанням лінійного поляризатора і 

чвертьхвильової пластинки. Ступінь циркулярної поляризації визначалася 

параметром PС = (I+ - I-)/(I+ + I-), де I+(I-) інтенсивності компонент з правою 

(лівою) поляризацією, отримані шляхом інтегрування частини спектра, що 

відповідає оптичному переходу електронів між рівнями енергії в КЯ. Різні 

залежності Рс (рис. 6.38) для зразків, вирощених на точно орієнтованих (1) і 

розорієнтованих (2) підкладках, імовірно, пов'язані з істотною різницею 

неоднорідності δ-<Mn>-шару. Вимірювання ступеня циркулярної поляризації 

ФЛ проводилися в магнітному полі Н = 0-50 кЕ в при Т ≈ 2-8 K. Циркулярно-

поляризована ФЛ досліджувалася стандартним чином з використанням 

лінійного поляризатора і чвертьхвильової пластинки. Ступінь циркулярної 

поляризації визначалася параметром PС = (I+ - I-)/(I+ + I-), де I+(I-) інтенсивності 

компонент з правою (лівою) поляризацією, отримані шляхом інтегрування 

частини спектра, що відповідає оптичному переходу електронів між рівнями 

енергії в КЯ. Різні залежності Рс (рис. 6.38) для зразків, вирощених на точно 

орієнтованих (1) і розорієнтованих (2) підкладках, імовірно, пов'язані з 

істотною різницею неоднорідності δ-<Mn>-шару. Температурні залежності 

поляризації ФЛ можуть бути описані в рамках больцманівської моделі: 
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(     (6.51) 

де М - намагніченість зразків. У разі сильно невпорядкованої плівки 

температурний хід PС істотно відрізняється від (6.38) і може бути пояснений 

частковим або навіть повним зняттям закону збереження квазіімпульсу k в 

умовах сильного безладу [169, 170]. Неоднорідність плівки може також 

призводить до анізотропії магнітопольових залежностей холівського опору 

[70], що може бути обумовлено впливом розташування сходинок зростання на 

розподіл домішки марганцю в площині шару. 
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Незважаючи на значну кількість робіт в області магнітних перколяційних 

фазових переходів у напівпровідниках [66-72], усі вони здійснені в постійному 

МП, а особливості високочастотної спінової динаміки практично не досліджені. 

Уявлення, розроблені раніше про перколяційний магнетизм, базувалися на 

статичних експериментах у постійному МП. Дослідження високочастотних 

резонансних спін-хвильових явищ у системах з перколяційним 

феромагнетизмом є новим фундаментальним завданням, що найшло розвито у 

цій роботі. Спектр електронного спінового резонансу в віцинальному зразку 2 

представлений на рис. 6.39 істотно відрізняється від спектра сингулярного 

зразка 1 того ж хімічного складу. 

 

Рис. 6. 39. Спектри електронного спінового резонансу в зразках 1 і 2 (в 

дворазово збільшеному масштабі) при температурах Т = 4 К. Кут між постійним 

магнітним полем спектрометра і площиною зразків дорівнює нулю. Цифрами 

позначені лінії в спектрі (див. Текст). 

Важливо відзначити, що мікрохвильовий магнітоопір, за який відповідає  

нерезонансна лінія 1, повністю зникає при переході від зразка 1 до 2 (рис. 6.39) 
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через різну рухливість носіїв заряду в цих зразках. У віцинальному зразку 1 

формуються квазіодномірні канали провідності[168], тоді як в сингулярному 

зразку 2 електронний газ двовимірний. Отже, обмеження розмірності грає 

певну роль у формуванні магнітотранспортних властивостей тонких шарів Ga1-

xMnxAs. Для розведеного напівпровідника Ge1-xMnx у роботі [284, 318] 

спостерігалися подібні результати.  

Іншою відмінністю між двома типами зразків є значне уширення лінії 3 

феромагнітного резонансу при переході від зразка 1 до 2 (рис. 6.39). Причина 

може полягати в тому, що спектр електронного спінового резонансу 

віцинального зразка 2 відповідає резонансу не суцільного шару, а 

феромагнітним ділянкам (острівкам), розташованим у місцях з відмінними 

кристалічними й магнітними параметрами (зі своїм певним локальним 

магнітним полем). Кожному ФМ острівцю відповідає лінія зі своїм локальним 

Нrez, обумовленим його формою і локальним оточенням. Це призводить до того, 

що спостережувана лінія ФМР є огинаючою безлічі резонансних ліній з 

різними Нrez, в результаті спостерігається сильне уширення (рис. 6.39). Отже, 

уширення лінії електронного спінового резонансу обумовлено 

невпорядкованістю феромагнітного шару. Аналогічне уширення спостерігалось 

і для ліній у спектрах ФЛ, з чого можна зробити висновок, що структурний 

безлад впливає як на магнітооптичні властивості так і на магнітні властивості 

гетероструктур InGaAs/GaAs/δ-<Mn>. 

Походження лінії 3 не вдається зв'язати з жодною з раніше досліджених 

магнітних систем на основі GaAs і Mn. Підрахунок кількості спінів для цієї лінії 

шляхом обчислення площі під кривою поглинання (другого інтеграла ~ I·ΔH, де 

I –амплітуда лінії, ΔH – її ширина) і порівняння з цим же параметром для 

калібровочного зразка мідного купоросу показав, що число спінів, що 

відповідають їй в 100 разів перевищує розрахункове значення (отримане з 

концентрації незалежних невзаємодіючих іонів Mn) при Т = 4 К, що означає, що 

ця лінія обумовлена не ЕПР, а ФМР в δ-<Mn>-шарі. На це вказує також і 

температурна залежність лінії 3 отримана в [319]. Ця лінія зникає вище ТС [319]. 
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На користь даного висновку свідчить також аксіальна анізотропія лінії 3 з віссю 

легкого намагнічування δ-<Mn>-шару, спрямованої уздовж (110) [319]. Таким 

чином, інтенсивна лінія 3 в спектрі електронного спінового резонансу в зразку 

1 відповідає однорідній прецесії магнітного моменту ФМ шару. Резонансні 

ізотропні лінії 2, 4 відповідали фоновій домішці підкладки, не змінювалися від 

зразка 1 до 2 і відігравали роль калібрувального сигналу. 

Отже, уширення лінії електронного спінового резонансу обумовлено 

невпорядкованістю ФМ шару. Симбатна поведінка магнітних і 

магнітооптичних характеристик свідчить про схожу природу спостережуваних 

явищ.  



258 

 

Висновки по Розділу 6 

 

1. Встановлено, що температурна поведінка намагніченості плівок 

GaMnSb описується сумою вкладів парамагнітної підсистеми розчинених іонів 

Mn (10-15% від загальної кількості домішки Mn) і феромагнітною поведінкою 

кластерів MnSb (85-90%), пов'язаних досить сильною міжкластерною 

взаємодією, яка забезпечує поведінку всієї системи як об'ємного 

феромагнетика. Показано, що внаслідок збільшення температури підкладки при 

напиленні (T > 250°C) формується сильно анізотропна магнітна фаза, 

збільшення її коерцитивної сили можливо шляхом відпалу. 

2. Залежність намагніченості кластерів MnSb від концентрації дірок у 

GaMnSb обумовлена тунелюванням носіїв заряду на границі GaMnSb/MnSb і 

зміною відносних часток іонів Mn
2+ 

і Mn
3+ 

у феромагнітних кластерах. Опір на 

постійному струмі й мікрохвильовий магнетоопір плівок GaMnSb описується 

внеском двох компонент: розсіюванням дірок на феромагнітних кластерах за 

механізмом Ефроса-Шкловського і Зеєманівським розщепленням спінових рівнів 

носіїв заряду, що змінює щільність станів на рівні Фермі. 

3. Виявлено феромагнітний резонанс плівок GaSb:Mn, який 

характеризує  плівку як єдине ціле, в якій магнітні моменти кластерів пов'язані 

досить сильною диполь-дипольною взаємодією. Встановлено залежність 

магнітного моменту від концентрації дірок у плівках GaMnSb, пов’язану зі 

зміною намагніченості кластерів MnSb, при цьому порогова концентрація, при 

якій ширина запорного шару стає меншою ніж глибина проникнення дірок 

рівна p = 10
20

 см
-3

. 

4. Оцінена частка кластерів MnSb, які беруть участь у 

перемагнічуванні і дають внесок у магнітну в’язкість. Часові залежності 

намагніченості, які спрямляються в подвійних логарифмічних координатах, 

обумовлені зміною щільності ймовірності випадкових стохастичних процесів. 
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Отримано спектри магнітного шуму і їхньої залежності від магнітного поля і 

температури в плівках GaMnSb. Встановлено, що найбільшу інтенсивність 

магнітний шум має при досягненні магнітного поля, рівного коерцитивній силі 

і при найбільших температурах 300 К з дослідженого діапазону. 

5. Виявлено вплив орієнтації підкладки GaAs на магнітні властивості, 

спінову динаміку і фотолюмінесценцію гетероструктур з квантової ямою 

InGaAs/GaAs і δ-<Mn>-шаром. На відміну від сингулярних гетероструктур 

InGaAs/GaAs/δ- <Mn>, де температурна залежність магнітного моменту 

відповідає теорії для об'ємних кристалічних феромагнетиків, у віцинальних 

зразках вона підпорядковується теорії протікання для неупорядкованих 

феромагнетиків. Ступінь поляризації фотолюмінесценції слідує варіаціям 

намагніченості δ-<Mn>-шару при збільшення температури завдяки спіновій 

поляризації носіїв заряду, хвильові функції яких поширюються за межі 

квантової ями і захоплюють феромагнітний шар, який поляризує їхні спіни.  

6. Виявлено наявність резонансної лінії в спектрі електронного 

спінового резонансу гетероструктури, за яку відповідає однорідна прецесія 

магнітного моменту феромагнітного шару. Уширення ліній феромагнітного 

резонансу у віцинальній гетероструктурі InGaAs/GaAs/δ-<Mn> обумовлено 

наявністю феромагнітних ділянок, розташованим у місцях з різними 

кристалічними і магнітними параметрами. Відмінності в мікрохвильовому 

магнітоопорі двох типів гетероструктур, обумовлену різною рухливість носіїв 

заряду. 
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РОЗДІЛ 7.  

Органічні напівпровідники α'-(BEDT−TTF)2IBr2 та 

(DOEO)4[HgBr4]·TCE 

7.1. Два типи центрів локалізації носіїв заряду 

в органічних напівпровідниках (DOEO)4[HgBr4]·TCE 

 

Спектр використання напівпровідників внаслідок їхньої чутливості до 

зовнішніх чинників, таких як світло (фотопровідність, люмінесценція), 

електричне поле (нелінійні електричні властивості, електричний пробій), 

іонізуючого випромінювання невичерпний, оскільки напівпровідники 

оптимально поєднують чутливість до зовнішніх впливів і можливість 

контрольованого формування в них елементів з різними властивостями (див. 

Розділ 1, Розділ 3-7). Завдяки цьому, фізика напівпровідників служить 

науковим фундаментом для опто-, мікро- і наноелектроніки, багато в чому 

визначає технічний прогрес суспільства. Альтернативою кристалічним 

неорганічним напівпровідникам можуть стати органічні сполуки. Багатий 

молекулярний органічний «конструктор» дозволяє створювати матеріали з 

новими унікальними властивостями (див. Розділ 1). Органічні напівпровідники 

є сильно корельованими фермі-системами, які проявляють унікальні фізичні 

властивості: зарядові й спінові збудження, незвичайні електричні та оптичні 

властивості [76, 320]. Сильні електрон-електронні кореляції і фононна взаємодія, 

що виникають через низькорозмірні просторові структури шаруватих органічних 

провідників, призводять до фазових переходів метал-діелектрик або метал-

напівпровідник і до локалізації носіїв заряду [321, 322]. Можливість створювати 

шарувату структуру (рис. 7.1. в), в якій провідні шари чергуються з магнітними - 

крок до створення структур органічної спінтроніки. У цьому розділі представлені 

можливості керованого управління магнітною підсистемою шляхом зміни 

ізотопного складу чи складу провідних шарів у двох типах органічних 

напівпровідників (DOEO)4[HgBr4]·TCE[33-35, 44] та α’-(BEDT-TTF)2IBr2 [36, 37]. 
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Електронні та магнітні властивості органічних напівпровідників залежать від 

молекулярної структури донорних молекул і їхньої упаковки в кристалі. 

Основним класом шаруватих органічних електропровідних солей є сполуки на 

основі одноелектронного органічного донора біс(етілендітіо) тетратіа-фульвалена 

(BEDT-TTF або ЕТ) [195]. У великій групі цих сполук є органічні 

напівпровідники, метали і надпровідники. Зразки органічного напівпровідника 

(1,4(діоксандііл-2,3-дітіо)етілендітіотетратіафульвален) (DOEO)4[HgBr4]·TCE (рис. 

7.1) були синтезовані О.І. Котовим у лабораторії Е.Б. Ягубського ІПХФ РАН [323, 

324].  

 

Рис. 7.1. а - молекулярний димер DOEO, б - кристалічна упаковка катіон-

радикальної солі (DOEO)4 [HgBr4]·TCE, де ТСЕ - 1,1,2-трихлоретилен [35]. 

 

Монокристали (DOEO4[HgBr4]·ТCE мали форму пластин з характерними 

розмірами ~ 1 мм
2
. Структура цих кристалів - органічні й неорганічні шари (рис. 

7.1). Органічний шар утворений молекулами DOEO, неорганічний - аніонами 

а 

б 
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(HgBr4) 2 і молекулами розчинника TCE. У такому об’єкті забезпечується 

перекриття молекулярних орбіталей у двовимірних шарах й існування провідних 

властивостей. В [323, 324] були досліджені оптичні й провідні властивості 

кристалів (DOEO)4[HgBr4]·TCE. В [323] встановлено, що в кристалах 

(DOEO)4[HgBr4]·TCE при температурі 140 К відбувається зміна характеру 

рухливості носіїв заряду: з квазіодномірного (при температурах нижчих 140 К) на 

квазідвомірний (при температурах вище 140 К). При кімнатній температурі 

провідність монокристалів (DOEO)4[HgBr4]·TCE, виміряна в площині ab кристала, 

становить σRT = 5 Ω
-1

cм
-1

. При охолодженні зразків спостерігається збільшення 

опору до максимуму при Т = 140 K, а потім його зменшення до Тel = 70 K, де 

спостерігається мінімум опору R. У [78] повідомлялося, що можливим 

поясненням максимуму на температурній залежності опору монокристалів 

(DOEO4[HgBr4]·TCE може бути локалізація електронів провідності, викликана 

упорядкуванням аніонної підсистеми при температурах Т < 140 K. Але 

вимірювання опору не завжди дає пряму інформацію про локалізацію носіїв 

заряду, оскільки електричний опір кристала залежить від багатьох факторів, 

включаючи наявність дефектів і домішок. Носії заряду мають спін, тому метод 

ЕПР-спектроскопії дозволяє виявити локалізацію носіїв заряду по зміні параметрів 

спектру і його симетрії, а також дослідити оточення парамагнітних центрів в 

результаті локалізації [322, 325]. 

 В даному параграфі будуть представлені верифікації локалізації носіїв 

заряду в монокристалах (DOEO)4[HgBr4]·TCE [33-35]. Монокристали 

представляли собою пластини з природною огранкою розмірами ~ 0.2 х 1.2 х 1.3 

мм
3
 (рис. 7.1, г). Їх кристалічна структура детально описана в [323]. Спектри ЕПР 

кристалів при високих температурах 70 - 300 K представляли собою одиночну 

лінію форми Лоренца (рис. 7.2). При T <70 K у спектрах кристалів можна було 

спостерігати дві лінії 1 і 2: на фоні вузької лінії 1 (ширина лінії ~ 5-40 Е, яка 

спостерігалася при високих температурах) з'являлася додаткова лінія 2 (ширина 

лінії ~ 20-80 Е). Кут між постійним МП спектрометра і площиною кристала ab 

змінювався згідно методики (див. вставку на рис. 7.6 та Розділ 2).  
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Рис. 7.2. Спектри ЕПР при Т = 5 K (сіра лінія), при Т = 300 K (чорна лінія). Кут 

між постійним магнітним полем спектрометра і площиною кристала ab Θ = 60
0 

[35]. 

 

Рис. 7.3. Температурні залежності ширини ліній 1 (●) і 2 (●) [35]. Кут між 

постійним магнітним полем спектрометра і площиною ab становить Θ = 60
0
. 

Пунктирною лінією показано розрахункове значення вкладу диполь-

дипольної взаємодії в ширину лінії [35]. Вертикальною лінією показана 

температура локалізації за даними [323] . 
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Ширини ліній ΔH були визначені з їхньої апроксимації функціями 

Лоренца. На рис. 7.3 наведені залежності ширини ΔH(Т) лінії 1, яка існує в 

усьому температурному діапазоні і лінії 2, існуючої при Т <70 K. 

Можна припустити, що дві лінії, які спостерігаються в спектрі ЕПР, 

відповідають двом типам парамагнітних центрів, що утворилися в результаті 

локалізації електронів провідності. Можна також очікувати, що спектри 

локалізованих електронів провідності матимуть певну симетрію, що 

характеризується локальним кристалічним оточенням. Ця симетрія може 

відрізнятися від тієї, якою володіють делокалізовані електрони, оскільки 

механізм підмішування орбітальної компоненти до спінової і природа 

орбітального моменту для них інші. Іншими словами, локальні кристалічні поля 

в областях локалізації носіїв заряду визначаються не тільки спіновою 

компонентою S (як для делокалізованих носіїв електронів), а й внеском 

орбітальної компоненти L в повний магнітний момент парамагнітного центру L 

+ S за рахунок впливу полів лігандів. Якщо є два типи локалізованих центрів, 

симетрія їх спектрів також може відрізнятися один від одного. Ці міркування 

підтверджуються відмінністю орієнтаційних залежностей g-факторів ліній 1 і 2 

при низьких температурах, як буде показано далі. 

Носії заряду локалізуються при T <140 K, даючи при низьких 

температурах два типи парамагнітних центрів, яким відповідають лінії 1 і 2. 

Дослідження структури монокристалів (DOEO)4[HgBr4]·TCE також свідчить 

впорядкування аніонів - при кімнатній температурі аніони розподілені за 

трьома позиціями в процентному співвідношенні 87%: 11%: 2%, тоді як при 

охолодженні кристала до Т = 4.2 K аніони розподілені тільки по двох позиціях в 

співвідношенні 98%: 2% [323]. Ці структурні дані говорять про те, що перехід 

порядок-безлад може бути головним керуючим фактором локалізації носіїв 

заряду, а число нееквівалентних центрів може бути пов'язано з наявністю 

декількох орієнтацій аніонів. 

З апроксимації спектрів ЕПР функцією Лоренца були знайдені резонансні 

поля Hres, які були перераховані в g-фактори для кожної температури для ліній 
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1 і 2 в кристалі (DOEO)4[HgBr4]·TCE (рис. 7. 4). У діапазоні 4-90 K g-фактор 

лінії 1 зменшувався, досягаючи мінімуму при 90 K, а потім виходив на плато 

при 150-300 K. Для лінії 2 спостерігалося зменшення g-фактора при нагріванні 

кристала в діапазоні 4-40 K, мінімум при 40 K, і зростання при 40- 70 K аж до 

зникнення цієї лінії[35].  

Залежності інтегральних інтенсивностей χ1”(Т) для лінії 1 і χ2”(Т) для лінії 

2 були отримані за допомогою дворазового інтегрування спектрів ЕПР. У 

діапазоні Т = 4-70 K величина χ1”(Т) зменшувалася, а при подальшому 

збільшенні температури зростала, тоді як, χ2”(Т) в діапазоні Т = 4 - 40 K 

зменшувалася, а при подальшому нагріві змінювалася слабо (рис. 7.5).  

З спектрів ЕПР, записаних при різних кутах Θ між вектором магнітного 

поля і віссю а кристала (DOEO)4[HgBr4]TCE, були отримані кутові залежності 

ширини обох ліній ΔH (рис. 7.6) і g-факторів (рис. 7.7). Залежності g(Θ) і ΔH(Θ) 

(рис. 7. 6. і рис.7.7.) були апроксимовані формулами для аксіальної симетрії 

кристалічного поля: 

 

𝑔2 = 𝑔‖
2 cos2 𝛩 + 𝑔⊥

2 sin2 𝛩     (7.1.) 

 

∆𝐻 = ∆𝐻‖ cos
2 𝛩 + ∆𝐻⊥ sin

2𝛩      (7.2.) 

 

Параметри апроксимації при Т = 5 K були наступними: для лінії 1 gII = 

2.00076 і g⊥ = 2.00963, для лінії 2: gII = 1.99812 і g⊥ = 2.00483, Т = 300 K: gII = 

2.00499 і g⊥ = 2.00731. При Т = 300 K: ΔHII = 23.60 Е, ΔH⊥ = 29.79 Е. 

Обговоримо температурні залежності χ’’(Т) магнітних сприйнятливості 

ліній 1 і 2 монокристала (DOEO)4[HgBr4]·TCE (рис. 7.5). При Т = 70 K 

спостерігається зміна ходу залежності для лінії 1 і зникнення лінії 2. При цій же 

температурі спостерігається мінімум опору.  
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Рис. 7.4. Температурні залежності g-факторів ліній 1 (●) і 2 (●). Кут між 

постійним магнітним полем спектрометра і площиною кристала ab становить 

Θ = 60
0
. Вертикальною лінією показана температура локалізації за даними 

[323], отриманим з вимірювання електричного опору [34]. 

 

Рис. 7.5. Температурні залежності інтегральних інтенсивностей ліній 1 (●) і 2 

(●), кут між постійним магнітним полем спектрометра і площиною кристала ab 

становить Θ = 60
0
, і температурна залежність електричного опору уздовж осі c 

перпендикулярно провідній площині (○) [323] вставці показана 

низькотемпературна область залежності 1/χ1"для лінії 1 і визначення 

температури Вейса цієї залежності [34]. 
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Рис. 7.6. Кутова залежність ширини лінії ∆Н при Т = 300 K. На вставці показані 

орієнтації СВЧ і постійного МП спектрометра щодо кристалу, а також напрямок 

його обертання при вимірюванні кутової залежності. Кут Θ = 0
0
 відповідає 

постійному МП, який лежить в площині кристала ab уздовж осі a. Суцільною 

лінією показана апроксимація кутової залежності ∆Н для аксіальної симетрії [35]. 

 

Рис. 7.7. Кутові залежності g-факторів при Т = 5 K: (●)- для лінії 1, (●)- для лінії 

2 і при Т = 300 K: (○)- для лінії 1. На вставці показані орієнтації СВЧ і 

постійного МП спектрометра щодо кристалу, а також напрямок його обертання 

при вимірюванні кутової залежності. Суцільними лініями показана 

апроксимація залежності g-факторів для аксіальної симетрії[35, 326]. 
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Збільшення магнітної сприйнятливості електронів провідності при 

зниженні температури в діапазоні 4 - 70 K може означати, що локалізовані 

електрони в шарах DOEO підкоряються закону Кюрі-Вейса. Тому апроксимація 

залежності χ’’(Т) була проведена за допомогою функції 1/χ(Т) = (Т-θ)/C. 

Температура Вейса θ = -4 K. Знаючи її, отримали значення обмінного інтеграла 

J = 2.76·10
-16

 erg з формули 3kθ = 2JZS(S + 1), де Z число найближчих сусідів. 

Для оцінки ширини лінії використовувалась формулу Андерсона – Вейса 

[327], що описує локалізовані спіни: 

 

e

Hp

H

HH
H

22)3/10( 
      (7.3.) 

 

У цій формулі ΔНр
2
 = 5.1(gμВn)

2
S(S + 1) = 24 Е - диполь-дипольна взаємодія 

часток з концентрацією n і спіном S = ½, He = 2.83J (S(S + 1))
1/2

/gμВ = 55 kЕ - 

обмінна взаємодія в одиницях поля, ΔНН - внесок процесів спінової релаксації в 

ширину лінії, який не можливо оцінити з наявних експериментальних даних. 

Якщо прийняти ΔНН = 0, отримаємо величину ΔH = 0.0015 Е, яка значно 

відрізняється від експериментального значення ΔH = 6.2 E при 4 K. Це свідчить 

про те, що, по-перше, у досліджуваному з'єднанні при температурах Т <30 K 

диполь-дипольна взаємодія визначає ширину лінії при 4 K, даючи мізерно 

малий внесок у ΔH при високих температурах. По-друге, при Т> 30 K істотним 

стає уширення лінії за рахунок процесів спінової релаксації. 

Отже, методом ЕПР-спектроскопії виявлено, що при температурах 5 - 70 K 

у кристалах (DOEO4[HgBr4]·TCE з'являються додаткові парамагнітні центри, 

симетрія кристалічного поля яких відрізняється від тієї, яка спостерігається для 

носіїв заряду в діапазоні температур 70 - 300 K. Зіставлення температурних 

залежностей електричного опору з параметрами спектрів ЕПР дозволяє 

говорити, що при 70 K відбувається локалізація носіїв на двох типах позицій, що 

розрізняються кристалічним оточенням. Локалізація носіїв заряду викликана 

переходом порядок-безлад в аніонній підсистемі, де при низьких температурах 
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зменшується кількість нееквівалентних положень аніонів в кристалічній гратці. 

Додаткову інформацію про електрон-електронні взаємодії в досліджуваній 

системі можна отримати за допомогою спектроскопічних методів аналізу 

основних електронів і валентної зони, результати яких наведені в наступному 

параграфі. 

 

7.2. Рентгенівська і ультрафіолетова спектроскопія поверхні кристалів 

(DOEO)4[HgBr4]·TCE 

 

Цілями даного параграфу є визначення хімічного складу та електронної 

структура кристалів методами рентгенівської фотоелектронної спектроскопії 

(РФЕС) і ультрафіолетової фотоелектронної спектроскопії (УФЕС) 

монокристалів квазідвомірного органічного напівпровідника 

(DOEO4[HgBr4]·TCE, встановлення локальної симетрії кристалічного поля в 

областях локалізації носіїв заряду, пошук впливу локалізації носіїв заряду на 

магнітні властивості монокристалів (DOEO)4[HgBr4]·TCE [33, 34, 44]. 

Мікроструктура монокристалів була досліджена на високороздільному 

просвічуючому електронному мікроскопі Jeol JEM-2100 за допомоги І.І. Ходоса 

(ІПТМ РАН). На рис. 2.10 представлені мікрофотографії зразків 

(DOEO4[HgBr4]·TCE. Можна розрізнити два типи неоднорідностей: 1) масивні 

включення з характерними розмірами 100 - 400 нм, що займають 20 - 30% 

об'єму кристала (рис. 2.10, а); 2) неоднорідності типу мозаїки з характерними 

розмірами 5 - 7 нм, що представляють собою розорієнтовані атомні площини 

(рис. 2.10, б). Ці неоднорідності мають ту ж кристалічну структуру і симетрією, 

що і основний кристал. Неоднорідності були виявлені при кімнатній 

температурі, проте можна припускати, що вони існують і при низьких 

температурах.  

Хімічний склад і електронна структура кристалів були досліджені методами 

РФЕС і УФЕС у вакуумі ~ 10
-8

 Па в кріостаті з рідким гелієм при температурах T = 

15 - 300 К. У спектрах РФЕС кожна лінія відповідає певному хімічному елементу.  
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Положення лінії, яке відповідає кінетичній енергії фотоелектронів, 

визначається сумою енергії фотонів і енергії зв'язку. На рис. 7.8, а представлений 

спектр РФЕС кристалів (DOEO4[HgBr4]·TCE, в яких фіксується: вуглець, кисень і 

сірка, що відповідають провідним шарам, утвореними молекулами DOEO, а також 

лінії ртуті і брому, які перебувають в аніонній підгратці. Лінії кисню O 1s при 

кімнатній температурі відповідає енергія зв'язку 531.9 еВ. Два піки з енергіями 

67.5 еВ і 68.48 еВ відповідають рівням брому Br 3d5/2 and Br 3d3/2 (рис. 7.8, б). 

Спектр ртуті Hg 4f складається з чотирьох піків з компонентами 4f7/2 and 4f5/2 

при 101.18 еВ і 105.41 еВ, відповідно. Відзначимо, енергії зв'язку зсунуті 

порівняно з металевим станом ртуті 99.7 еВ (4 f7/2) і103.8 еВ (4 f5/2), що може 

бути обумовлено утворенням нановключень, що містять Hg. Лінії, що відповідають 

енергіям 99.55 еВ і 103.95 еВ, швидше за все, можна віднести до комплексів Hg-Br і 

Hg-Br-O на поверхні кристала.  

Для рівнів сірки S 2p було враховано спін-орбітальне розщеплення ~ 1.2 еВ 

шляхом розкладу відповідного піку на дві гаусові компоненти (рис. 7.8, в). Енергія 

рівня S 2p3/2 становила 160,1 еВ, рівня S 2p1/2 - 161,3 еВ. Спів-відношення 

інтенсивностей піків 2:1. Пік з енергією 160.4 еВ відповідає сульфіду металу, а пік 

167.7 еВ відповідає сіркомісткій молекулі DOEO з високим ступенем окислення. 

Структура ліній сірки S у спектрах РФЕС вказує на електричну провідність 

кристалів за рахунок перенесення дірок між короткими контактами типу «хвіст до 

голови» молекул DOEO, що містять атоми сірки.  

Зазвичай для характеристики анізотропії електричної провідності 

використовується величина (R⊥-R||)/R⊥, де R||, R⊥ – електричний опір уздовж і 

поперек провідних шарів кристалу, відповідно. Використовуючи температурні 

залежності електричного опору [323], отримані залежності (R⊥-R||)/R⊥, які добре 

узгоджуються з температурними залежностями хімічного зсуву ΔE ліній (рис. 7.9). 
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Рис. 7.8. а- оглядовий спектр РФЕС кристалів DOEO4[HgBr4]·TCE при 

температурі T = 300 К, б - фрагмент спектра, що відповідає рівням брому Br 

3d5/2 and Br 3d3 / 2, в- фрагмент спектра, що відповідає рівню сірки S 2p, і 

його розклад на дві гаусові компоненти з урахуванням спін-орбітального 

розщеплення ~ 1.2 еВ [34]. 
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Рис. 7.9. Температурні залежності зсуву ΔE ліній Hg (●), S (●) і Br (○) в 

спектрах РФЕС і величини (R⊥-R||)/R⊥ (▲). Вертикальна пунктирна лінії 

відповідає температурі зміни характеру рухливості дірок з квазіодномірних 

(при Т < 140 К) на квазідвомірний (при Т > 140 К)[34]. 

 

Зсув ліній спектрів РФЕС, як і температурні варіації (R⊥-R||)/R⊥, що 

характеризує анізотропію електричного опору і вказують на локалізацію носіїв 

заряду в процесі зміни характеру рухливості дірок з квазіодномірних (при Т < 

140 К) на квазідвомірний (при Т > 140 К) [323].  

Інформативним інструментом дослідження сильно корельованих систем є 

УФЕС. Згідно з розрахунками переріза фотоіонізації, виконаним в роботі [328], 

вклади в спектр орбіталей C 2p і S 3p в разі збудження випромінюванням He I з 

енергіями фотонів 21.2 еВ дуже великі, тоді як внесок Hg 5d мізерно малий через 

малий переріз фотоіонізації [329]. Загальна структура спектрів УФЕС при 

збудженні випромінюванням He I характеризується високою інтенсивністю фону 

непружно розсіяних фотоелектронів (вторинних електронів). При переході до 

збудження випромінюванням He II з енергіями фотонів 40.8 еВ вклади орбіталей 

S 3p сильно зменшуються, тоді як внесок Hg 5d, навпаки, -зростає; при цьому 
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внесок орбіталей C 2p залишається найбільшим. Спектри УФЕС дозволяють 

визначити положення рівня Фермі органічного напівпровідника (DOEO) 4HgBr4 

• TCE, а також оцінити значення роботи виходу ~ 4.64 еВ[34]. Відзначимо, що 

робота виходу в напівпровідниках визначається не тільки електронною 

спорідненістю, але також положенням рівня Фермі в приповерхневих областях 

кристала, яке може виявитися зсунутим. 

На рис. 7.10 представлені спектри УФЕС при різних температурах при 

збудженні випромінюванням He I і He II. У всіх спектрах присутні лінії в околі 

6.0 еВ і 14.5 еВ. У спектрах УФЕС при збудженні випромінюванням He I 

спостерігаються піки в околі енергій 7.5 еВ, 8.9 еВ, 7.8 еВ і 11.6 еВ (рис. 7.10, 

а). На рис. 7.11 а наведені фрагменти спектрів УФЕС поблизу рівня Фермі EF 

при температурах T = 300 К і T = 45 К, з яких видно, що зниження температури 

викликає зсув рівня Фермі ΔEF. Також зменшення температури знижує 

щільність станів на рівні Фермі в досліджених кристалів. На рис. 7.11, б 

представлені температурні зміни валентної зони (HOMO). У спектрах УФЕС 

при збудженні випромінюванням He II спостерігаються піки з енергіями 9.4 еВ, 

8.1 еВ і 12.5 еВ (рис. 7.11, а). Розщеплена лінія з енергією 14.5 еВ, імовірно, 

відповідає орбіталям S2p, так як подібні лінія були виявлені в спектрах РФЕС S 2p 

(рис. 7.10, в). Піки з енергіями 6.0 еВ, 7.5 еВ і 7.6 еВ, що спостерігаються в 

спектрах УФЕС при збудженні випромінюванням He I і /або He II, слід віднести 

станам C і /або S sp.Як відомо, енергетичний зазор між HOMO і LUMO визначає 

ширину забороненої зони. HOMO – (highest occupied molecular orbital) – вища 

зайнята молекулярна орбіталь, LUMO - (lowest unoccupied molecular orbital) - 

нижча незайнята молекулярна орбіталь. Орбіталі можна вважати аналогами 

валентної зони і зони провідності в неорганічних напівпровідниках. Раніше в 

роботах [77, 330, 331] для подібних кристалів була досліджена фотоемісія і 

електронна структура поблизу рівня Фермі. Спектр починався поблизу рівня 

Фермі за відсутності різкого краю поглинання.  



274 

 

 

Рис. 7.10. Спектри УФЕС при збудженні випромінюванням: а - He I, і б - He II. 

Спектри записані з кроком 20 К від Т = 45К до Т = 300 К [34]. 



275 

 

 

Рис. 7.11. а - порівняння рівнів Фермі при температурах T = 300 К і T = 70 К, 

б- температурна залежність енергії HOMO-рівня [33]. 
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Відзначимо, що в більшості тривимірних і двовимірних металевих системах 

спостерігається різкий Фермі-край. Відсутність чіткої межі Фермі ймовірно 

обумовлено електрон-електронними та електрон-фононними взаємодіями. У 

багатьох молекулярних металах електронна структура проста: зона провідності 

утворена прикордонними молекулярними орбіталями (HOMO для донора або 

LUMO для акцептора) [77, 320, 324, 330, 331]. Міжмолекулярне перенесення 

енергії між прикордонними молекулярними орбіталями менше різниці енергій 

молекулярних орбіталей. Якщо енергія розщеплення HOMO-LUMO порівнянна з 

інтегралами міжмолекулярної передачі, поблизу рівня Фермі розташовані два 

типи енергетичних зон. Ненульова електронна щільність на атомних HOMO- і 

LUMO-орбіталях спостерігається тільки в площині молекули DOEO, а не в 

перпендикулярних фрагментах TTF (тетратіафульвален). Це означає, що в 

кристалах (DOEO4[HgBr4]·TCE слід очікувати двовимірної делокалізації 

електронів саме в площині шарів, утворених молекулами DOEO. 

Спектроскопічні властивості  даних сполук роглянуті в [78, 324, 332, 333] 

У роботі [333] методом функціонала щільності була розрахована 

коливальна структура енергетичних спектрі в нейтральної молекули DOEO
0
, 

катіона DOEO
+
 і молекул розчинника TCE. Було показано, що на одну 

молекулу DOEO доводиться електричний заряд + 0.5e (тут e - елементарний 

електричний заряд) при гелієвих температурах. В [333] визначені HOMO-

енергії 4.8 еВ і 8.5 еВ для нейтральної DOEO
0
 і зарядженої DOEO

+ 
молекули, 

відповідно. Теоретично передбачені енергії LUMO 1.3 еВ DOEO
0 

для і 7.2 еВ 

для DOEO
+
 [333]. Якщо зона провідності солі (DOEO4[HgBr4]·TCE утворена 

HOMO - орбіталями, то також слід було б очікувати делокалізації носіїв заряду 

в площині шарів DOEO. Міжплощинна відстань між молекулами DOEO 

становить 3.57 Å, що може забезпечувати міжмолекулярний електронний 

перенос через π -орбіталі. 

Локалізація носіїв заряду в кристалах (DOEO)4[HgBr4]·TCE, як відбиток 

магнітного упорядкування, досліджена в роботі на СКВІД-магнітометрі [33].  
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Була виміряна температурна залежність магнітного моменту в постійному 

магнітному полі 0.1 Тл в діапазоні Т = 2-300 К. Залежність магнітного моменту від 

магнітного поля була виміряна при температурі Т = 2 К в магнітних полях до 5 Тл. 

У зразку відсутні атоми з незаповненими електронними оболонками, тому 

позитивний магнітний момент може бути обумовлений тільки носіями заряду. 

Причому вільні носії заряду мають температурно-незалежну магнітну 

сприйнятливість Паулі (а значить температурно-незалежний магнітний момент). 

Отримана залежність M(T) (рис. 7.12) мала немонотонний характер з максимумом в 

околі T = 140 К (рис. 7.12, а), при якій відбувається зміна типу електричної 

провідності [323]. Використовуючи опубліковані в роботі [4] дані по електричній 

провідності досліджуваних кристалів, була отримана температурна залежність 

числа локалізованих носіїв заряду Nloc = N-C/R (де N - повне число носіїв заряду, R - 

питомий електричний опір зразка, C - константа). На рис. 7.12 а видно, що 

залежності M(T) і Nloc(T) добре узгоджуються між собою, це вказує на переважний 

внесок у магнітний момент локалізованих носіїв заряду. Для визначення магнітного 

стану локалізованих носіїв заряду при низьких температурах була отримана 

залежність магнітного моменту M від напруженості магнітного поля H при T = 2 К 

(рис. 7.12, б). У разі парамагнітного стану локалізованих носіїв заряду слід було б 

очікувати залежності M(H), яка описувалася б функцією Брілюена. Але в 

експериментах спостерігається залежність M(H), яка, очевидно, є суперпозицією 

функції Брілюена (з часткою 70%) і лінійного доданку (з часткою 30%).  

 

𝐵𝑆(𝑥) =  
2𝑆+1

2𝑆
coth (

2𝑆+1

2𝑆
𝑥) −

1

2𝑆
coth (

𝑥

2𝑆
), де 𝑥 =

𝑆𝑔𝑀𝜇𝐵𝐻

𝑘𝐵(𝑇+𝑇0)
,  (7.3.) 

 

Лінійна залежність M(H) зазвичай спостерігається в антиферомагнетиках. На 

рис. 7.12, б суцільною лінією показана апроксимація, штрихована і пунктирна лінія 

відповідають парамагнітним і антиферомагнітним вкладами, відповідно. 

Малоймовірно, що в досліджуваних зразках при низьких температурах 

відбувається далеке магнітне впорядкування, тому що середня міжмолекулярна 

відстань ~ 10 Å на порядок перевищує обмінний радіус ~ 1 Å.  
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Рис. 7.12. а - температурні залежності магнітного моменту зразка в магнітному 

полі H = 1 кЕ (світлі символи) і числа локалізованих носіїв заряду, 

розрахованого з даних по електричному опору (темні символи), б - залежність 

магнітного моменту зразка від напруженості магнітного поля при температурі 

T = 2 К. Суцільною лінією показана апроксимація. Пунктирній лінії відповідає 

вклад у магнітний момент від антиферомагнітної підсистеми, штрихованій - 

внесок парамагнітної підсистеми, яка описується функцією Брілюенa [33]. 
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Тому можна стверджувати, що спостережуваний лінійний внесок відповідає 

локальним АФМ включенням, що є центрами локалізації носіїв заряду. 

Схематично включення («антиферомагнітні крапі») зображені на рис.7.13. 

 

 

Рис. 7.13. Схематичне зображення об'єктів, що сприяють зміні магнітних 

властивостей кристалів: антиферомагнітні краплі, окремі локалізовані центри та 

вільні носії заряду. 

 

Добре відомо, що нестабільність кристалічної решітки, а також 

енергетичний баланс, може призвести до розділення фаз. Ймовірно, існування 

включень "крапель", а також мозаїчна підструктура (рис. 2.10) провокують 

локалізацію носіїв заряду, забезпечуючи канали для стоку дірок. Співпадіння 

частки антиферомагнітної фази, визначеної з апроксимації залежності M(H), і 

частини об’єму кристала, який зайнятий включеннями з характерними 

розмірами 100 - 400 нм, дозволяє припустити, що виявлені за допомогою ПЕМ 

включення є центрами локалізації носіїв заряду. На рис. 7.13 схематично 

зображені спінові носії, що впливають на сигнали ЕПР та СКВІД. Носії заряду є 

вільними отворами, що рухаються уздовж траєкторій, локалізованих окремих 

дірок, що утворюють парамагнітні центри (малі кружки) та антиферомагнітні 

краплі (великі кружки). Можна очікувати, що бар'єри Шотткі утворюються на 

інтерфейсі крапель і забезпечують кулонівське відштовхування носіїв заряду, 

збалансовані рівноважною концентрацією дірок у кристалі. Це пояснює 
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немонотонну температурну залежність намагніченості та електричних 

характеристик (рис.7.12).  

Таким чином, у монокристалах (DOEO)4HgBr4·TCE при температурі T = 2 К 

співіснують дві магнітні фази: антиферомагнітні включення, що є центрами 

локалізації носіїв заряду (дірок), і парамагнітні центри - ізольовані локалізовані 

дірки. Локалізація носіїв заряду призводить до немонотонних залежностей 

питомого електричного опору і магнітного моменту, обумовленим конкуренцією 

часток вільних і невзаємодіючих локалізованих дірок, а також носіїв заряду, які 

формують АФМ включення. Існування при низьких температурах 

антиферомагнітної фази в кристалі, що не містить атомів з незаповненими 

електронними оболонками, свідчить про сильні електрон-електронні кореляції в 

дослідженому двовимірному органічному напівпровіднику. Виявлена зміна 

спектра енергій валентної зони поблизу рівня Фермі і поява тонкої структури в 

УФЕ спектрах при зниженні температури, обумовлена формуванням АФМ 

включень. Такими включеннями в органічному напівпровіднику є АФМ 

кластери, здатні в тонкому шарі інтерфейсу антиферомагнетик-напівпровідник 

створювати спінову поляризацію носіїв заряду за аналогією з неорганічними 

напівпровідниками  GaMnSb (див. Розділ 7). У наступному параграфі будуть 

розглянуті структура й властивості органічного провідника (BEDT-TTF)2IBr2, 

який схожий за будовою з (DOEO4[HgBr4]·TCE, наявністю базового скелета 

тетратіафульвалена, але відрізняється присутністю некомпланарного об'ємного 

діоксанового фрагменту, що вносить корективи в шарову упаковку катіон-

радикалів і може впливати на магнітні властивості кристала. 

 

7.3. Магнітні та електричні властивості напівпровідників α '- (BEDT-

TTF)2IBr2 

 

У Розділі 3 детально розглянутий магнітний ізотопний ефект, який полягає 

у зміні швидкості окислення кремнію при його збагаченні ізотопом 
29

Si. 

Аналогічні об'єкти, в яких немагнітний ізотоп може бути замінений на 
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магнітний ізотоп, можна знайти і серед органічних напівпровідників. Зокрема 

відомо, що низка органічних молекул мають здатність до такої упаковки в 

кристалах, при якій хвильові функції сусідніх молекул (π - орбіталі) 

перекриваються, приводячи до усуспільнення електронів і енергетичного 

спектру діелектрика, напівпровідника, металу і навіть надпровідника. 

Регулювання і тонке налаштування цих станів стає можливим як фізичними 

методами (підвищення тиску), так і тонкими хімічними методами, що 

дозволяють, як регулювати внутрішній тиск (створюваний молекулами 

розчинника, які «підтискають» кристалічну гратку, змінюючи інтеграли 

перекриття), так і шляхом різноманітних модифікацій самих молекул, яка 

полягає в зміні числа і хімічного складу лігандів, їхній координації, а також 

геометричних параметрів кристалічної гратки (рис. 7.14) 

 

Рис. 7.14. а - схематичне зображення p орбіталей та б -  π-орбіталей, що 

перекриваються. 

 

Органічні метали на основі молекул BEDT-TTF - це зручні об'єкти для 

дослідження процесів локалізації носіїв заряду і сильних спін-спінових і 

зарядових кореляцій в умовах зниженої розмірності [334]. Такі кристали  

виявляють Вігнерівське впорядкування носіїв зарядів [334], надпровідність 

[335], фотоідуковані фазові переходи [336], нелінійні оптичні явища [79]. 

Шарувата структура цих сполук забезпечує сильну анізотропію електричної 

провідності вздовж і поперек шарів BEDT-TTF, що дозволяє розглядати 

кристали на основі цих молекул як квазідвомірні системи. Катіон-радикальна 

сіль α'-(BEDT-TTF)2IBr2 була синтезована в лабораторії проф. Е. Б. Ягубського 
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ІПХФ РАН[195]. Молекула α'- (BEDT-TTF) 2IBr2 має будову, показану на рис. 

7.15. ЇЇ кристалічна структура, електропровідність і ІК спектри були детально 

вивчені в [197, 202, 337]. Отримані дані дозволили надійно ідентифікувати 

локалізацію дірок при температурі близько 210 К [196, 325], а також поступове 

заморожування термоактиваційного обертання етиленових груп від кімнатної 

температури до 70 К (рис. 1.20). У [198, 321] було виявлено, що для кристалів α 

'- (BEDT-TTF) 2IBr2 характерно кілька критичних температур.  

 

 

Рис. 7.15. а - кристалічна структура α '- (BEDT-TTF)2IBr2 [196]. Проекція 

уздовж осі a,  b -Молекула BEDT-TTF. 
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При температурах нижче 210 K спостерігається локалізація носіїв заряду - 

дірок, яка є суто електронним процесом і не супроводжується змінами 

кристалічної структури [6]. Цей процес детально описаний в [8, 9]. Ще один 

стрибкоподібний перехід спостерігається при низьких температурах Т ≈ 30 K. 

Надійно встановлено, що стрибкоподібний перехід у підсистемі носіїв заряду 

при 210 К є суто електронним і не супроводжується змінами кристалічної 

структури або структури молекул [4-6]. Це привертає особливу увагу до 

кристалів α'-(BEDT-TTF)2IBr2, оскільки дана система дозволяє повністю 

позбутися розгляду стрибкоподібних варіацій потенційної енергії, 

модульованої атомними перебудовами кристалічної гратки, і розглядати 

процеси локалізації як результат електрон-електронних взаємодій. 

Закономірності впливу локалізації дірок на їхню спінову динаміку і магнітні 

властивості кристалів α'-(BEDT-TTF)2IBr2 досліджували високочутливим 

методом ЕПР [36, 37], спільно з науковою групою професора Моргунова Р.Б. 

Автор висловлює подяку співавторам Дмітрієву О.І., Черненькій А.С. за 

допомогу при обробці результатів. 

Оскільки частота X-діапазону ЕПР спектрометра близька до частоти 

термоактивованих перескоків дірок у кристалах α '- (BEDT-TTF)2IBr2 при низьких 

температурах [321], можна очікувати виявлення динамічних ефектів в спектрах 

ЕПР. В експериментах використовували пластинки монокристалів α '- (BEDT-

TTF)2IBr2, розмірами ~ 0.2 х 2 х 5 мм 3. Їх кристалічна структура детально описана 

в [195]. Була отримана залежність першої похідної поглинання мікрохвильової 

потужності dP/dH від орієнтації кристала при постійних температурах T=100 K, 

190 К, 220 К і температурна залежність dP/dH при фіксованому положенні 

кристала. Температурна залежність була отримана в орієнтації кристала в 

резонаторі (Θ = 90°), коли сигналом дисперсії можна було знехтувати в усьому 

температурному діапазоні досліджень. Тому дворазове інтегрування лінії ЕПР і 

порівняння з калібрувальним зразком CuSO4•5H2O дозволяло визначити магнітну 

сприйнятливість зразка χAC’’. Одиночна лінія спектра ЕПР кристалу α'-(BEDT-

TTF)2IBr2 демонструвала майже правильну Лоренцеву форму (рис. 7.16, а) [36].  
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Рис. 7.16. Спектри ЕПР в кристалах α '- (BEDT-TTF)2IBr2 при температурі T = 

300 K в орієнтації магнітного поля спектрометра під кутами Θ = 45
0
 і Θ = 90

0
 

до площини кристала ab [36]. На врізці показані сигнали дисперсії для цих 

орієнтацій кристала (а) [322].  

 

При Т > 50 K ширина лінії була 70-90 Е, а при низьких температурах 

сильно звужувалася до 0.8 Е (при 4 К). Оскільки в кристалах α '- (BEDT-

TTF)2IBr2, крім носіїв заряду інших парамагнітних частинок немає, 

спостережувана лінія відповідає діркам. Форма лінії ЕПР залишалася 

Лоренцевою у всьому температурному діапазоні 4 - 300 К як вище, так і нижче 

температури локалізації дірок Тloc = 208 К (рис. 7.17. а, б). Ширина лінії ЕПР 

при низьких температурах дуже вузька. Якщо припустити, що причиною 

цього ефекту є обмінне звуження Андерсона - Вейса[327],  що описує 

локалізовані спіни : ΔН = ((10/3) ΔНр
2 

+ ΔНН 
2
)/Не. У цій формулі 

∆Нр
2
=5.1(gμВn)

2
S(S+1)=1893 Е - диполь-дипольна взаємодія частинок з 

концентрацією n, He = 2.83J2gμВ(S(S + 1))
1/2

 = 42кЕ - обмінна взаємодія в 

одиницях поля для мінімального зі значень J1 і J2, ∆НН - внесок процесів 

спінової релаксації в ширину лінії.  
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Рис. 7.17. а - і б - Спектри ЕПР носіїв заряду в кристалах α '- (BEDT-TTF)2IBr2 

до і після локалізації носіїв заряду при температурах 215 К і 200 К, відповідно. 

 

Якщо прийняти ∆НН = 0, то величина ∆Н = 0.1Е, виявляється близькою до 

експериментального значення ∆Н = 0.8 Е при 4 К. Це узгоджується з 

припущенням про обмінну природу звуження лінії ЕПР в α'-(BEDT-TTF)2IBr2, 

яка при ще більш низьких температурах повинна прагнути до 0.1 Е. Шляхом 

апроксимації спектрів ЕПР при різних кутах Θ між вектором магнітного поля і 

віссю а кристала α '- (BEDT-TTF)2IBr2 були отримані кутові залежності g-

фактора ЕПР (рис. 7.18). Залежності g(Θ) і ΔH(Θ) були апроксимовані 

стандартними формулами для аксіальної симетрії кристалічного поля: 

 

𝑔2 = 𝑔‖
2 cos2𝛩 + 𝑔⊥

2 sin2 𝛩,      ∆𝐻 = ∆𝐻‖ cos
2𝛩 + ∆𝐻⊥ sin

2 𝛩    (7.4) 

 

Параметри апроксимації gII = 2.002 і g⊥ = 2.009 близькі літературним даним 

для кристалів BEDT-TTF [74, 338, 339]. З рис. 7.18. видно, що локалізація не 

викликає змін сигналів ЕПР, а також симетрії системи або параметрів цих 

рівнянь. У паралельній орієнтації ефективний g-фактор близький до значення 

для вільного електрона ge = 2.0023. У перпендикулярній орієнтації до суто 

спінового значення g додоється орбітальний внесок Δg = g⊥ - ge = 0.007. 
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Рис. 7.18.  Кутові залежності g-фактора нижче температури локалізації дірок (при 

T = 100 K (○), і T = 190 K (●)) і вище цієї температури (при Т = 220 K (●)) в 

монокристалі α '- (BEDT-TTF)2IBr2. Суцільною лінією показана апроксимація для 

аксіальної симетрії. На вставці показані орієнтації НВЧ і постійного магнітного 

поля спектрометра по відношенню до кристалу, а також напрямок його обертання 

при вимірюванні кутової залежності. Кут Θ = 0
0
 відповідає постійному 

магнітному полю, який лежить у площині кристала ab уздовж осі a.[36, 198] 

 

Необхідно відзначити, що статичні магнітні вимірювання в [197] показали, 

що при низьких температурах T < 50 K спостерігається різке зменшення 

статичної магнітної сприйнятливості кристалів, викликане, на думку авторів 

[197], антиферомагнітною взаємодією локалізованих дірок. Ширина лінії ЕПР 

Нрр виявилася чутлива як до локалізації дірок при Тloc = 208 K (рис. 7.19). Різку 

зміну ширини лінії при локалізації дірок α '- (BEDT-TTF)2IBr2 (рис. 7.19) можна 

пояснити, ґрунтуючись на результатах, отриманих в [197] при аналізі 
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коливальних ІК спектрів. Було показано, що в високотемпературному районі (Т > 

208 К) має місце динамічноусереднена симетрія кристалографічної комірки, що 

містить інверсію.  
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Рис. 7.19. Температурні залежності ширини лінії ΔH (○) і g-фактору сигналу 

ЕПР монокристала α '- (BEDT-TTF)2IBr2 (●). Кут між постійним магнітним 

полем спектрометра і площиною ab Θ = 45
0 
[36, 322]. 

 

Як зазначається в [322], при низьких температурах (Т < 208 К) через 

локалізацію носіїв ця симетрія втрачається, тобто відбувається зниження 

симетрії кристалічних полів, яке, мабуть, і призводить до стрибкоподібного 

розширення лінії ЕПР при зниженні температури нижче Tloc = 208 К. Ефективний 

g-фактор слабо залежить від температури. 

Порівняння варіацій g-фактору і ширини лінії (рис. 7.19) показує, що ці 

величини одночасно проходять через максимум і мінімум при дослідженні їхніх 

кутових залежностей. Це може означати, що частково механізм спінової 
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релаксації описується співвідношенням Еліота, згідно з яким, має бути Hpp = 

(1/τph) Δg
2
 (1/τph- швидкість фононної релаксації, що впливає на електричний 

опір).  

Відсутність змін форми лінії ЕПР у процесі локалізації дірок, а також 

нечутливість кутової залежності g-фактора і ширини лінії до цього процесу в 

монокристалах α '- (BEDT-TTF)2IBr2 (рис. 7.19) можна інтерпретувати як 

індикатор однакових позицій областей локалізації дірок з однаковими 

локальними кристалічними полями. Це добре узгоджується з запропонованими 

раніше моделями локалізації [197], згідно з якими одна делокалізована дірка 

доводиться на дві сусідні молекули BEDT-TTF, орієнтовані під деяким кутом 

один до одного. У результаті локалізації виявляється, що дірка належить тільки 

одній з цих молекул. Тобто локалізація дірок відбувається на регулярних 

молекулах кристалічної гратки, а не на випадкових домішках і дефектах. 

Таким чином, дослідження спінової динаміки носіїв заряду в α '- (BEDT-

TTF)2IBr2  виявляється інформативним і несе додаткову інформацію про 

кінетику стрибкової провідності і участі спінів носіїв заряду в цьому процесі. 

При всіх температурах в зразку є вільні і локалізовані дірки. При зниженні 

температури нижче Tloc = 208 К відбувається локалізація значної частини дірок. 

Локалізація носіїв заряду в α'- (BEDT-TTF)2IBr2 супроводжується різкими 

змінами інтегральної інтенсивності і ширини лінії ЕПР спектра. При цьому 

форма лінії і її анізотропія не змінюються в процесі локалізації. В α'- (BEDT-

TTF)2IBr2 локалізація відбувається в регулярних позиціях елементарної 

комірки. Вплив ізотопного заміщення на магнітні властивості цих органічних 

напівпровідників буде розглянуто в наступному параграфі. 
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7.4. Вплив ізотопного заміщення на магнітні властивості напівпровідників 

α '- (BEDT-TTF)2IBr2  

 

У Розділі 3 був детально розглянутий магнітний ізотопний ефект у 

кристалах кремнію збагачених ізотопом 
29

Si. У цьому параграфі розглянуто 

органічні об'єкти, в яких немагнітний ізотоп замінений на магнітний ізотоп з 

метою пошуку таких ступенів свободи, які могли б ефективно змінювати 

електричні властивості сполук. Досліджені кристали солей BEDT-TTF, в 

яких збагачення магнітним ізотопом 
13

С проводилося саме в молекулах 

BEDT-TTF, шляхом заміни ізотопу 
12

С.  

Оскільки, на відміну від трійки ізотопів кремнію, в якій два ізотопи 

немагнітні, можливості для використання інших ізотопів вуглецю не було і в 

якості контрольного досліду були проведені вимірювання в таких умовах, 

коли магнітний ізотоп водню 
1
Н замінювався на дейтерій 

2
D. При цьому 

обидва ізотопи були магнітними.  

У роботах [198, 199] було показано, що при охолодженні нижче 50 K у 

кристалах α'- (BEDT-TTF)2IBr2 відбувається різке зменшення магнітної 

сприйнятливості і обмінне звуження лінії ЕПР, яке може бути обумовлено як 

антиферомагнітною взаємодією локалізованих носіїв заряду, так і 

заморожуванням їхніх термозбуджених парамагнітних станів. При цьому, як 

зазначається в [337], у кристалах α '- (BEDT-TTF)2IBr2 у всьому діапазоні 

температур Т = 4 - 300 K параметри решітки змінюються слабо і монотонно, 

не зазнаючи стрибків. Однак про наявність переходів в інші стани говорить 

те, що при циклічному нагріванні і охолодженні кристалів спостерігається 

гістерезис магнітної сприйнятливості [201].  

Оскільки фазові переходи зазвичай чутливі до ізотопного заміщення, 

були підібрані три типи монокристалів α '- (BEDT-TTF)2IBr2 з різними 

ізотопами, а саме 1) з ізотопами вуглецю 
12

С і водню 
1
Н в молекулах BEDT-

TTF; 2) зразки, збагачені ізотопами вуглецю 
13

С і водню 
1
Н; 3) зразки, 

збагачені ізотопами вуглецю 
12

С і дейтерію 2Н (D), відповідно позначені 
12

С, 
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13
С, D. Монокристали представляли собою ромбовидні пластинки з 

природною огранкою, розміри кристала 
12

С ~ 2.2⋅1⋅0.3 мм
3
, 

13
С ~ 1⋅0.5⋅0.2 

мм
3
, D ~ 3⋅1⋅0.2 мм

3[37]
. 

Спектри ЕПР у всіх типах кристалів α'- (BEDT-TTF)2IBr2 при Т=30 - 300 

K представляли собою одиночну лінію Лоренцевої форми (рис. 7.20).[37] 

При зниженні температури T  < 30 K в спектрах на тлі широкої лінії А 

(ширина лінії ~ 70-100 Е, яка спостерігалася при високих температурах) 

з'являлася вузька додаткова лінія В (ширина лінії ~ 2 Е). Ширина ліній ΔH 

визначені з їхньої апроксимації спектра функцією Лоренца. У 

температурному діапазоні Т = 4 - 15 K ширина лінії B для всіх типів 

кристалів α '- (BEDT-TTF)2IBr2 майже не змінювалася (рис. 7.21). Тоді як у 

діапазоні температур Т = 29 - 70 K ширини ліній А для всіх типів зразків 

зростали. При температурах Т = 70 - 190 K залежності ∆H(Т) зменшувалися 

для з'єднань 1
2
С, 

13
С, D. При температурі Т = 194 K (температура локалізації 

дірок) [36, 199] на залежності для зразка 
12

С спостерігався стрибок ширини 

лінії.  

Для зразка 
13

С такий стрибок спостерігався при Т = 202 K, для зразка D - 

при Т = 200 K. У діапазоні Т = 210 - 300 K залежність ΔH (Т) спадала для всіх 

типів кристалів α '- (BEDT-TTF)2IBr2. Виявилося, що лінії А зникали і 

з'являлися лінії В при різних температурах в залежності від того, в якому 

режимі охолодження або нагрівання записувалися спектри, таким чинам 

експериментально був виявленій температурний гістерезис (рис. 7.22). 
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Рис. 7.20. Спектри ЕПР монокристалу α '-(BEDT-TTF)2IBr2, в якому всі атоми 

водню заміщені на дейтерій, і каліброваного зразка CuSO4•5H2O: a - при Т = 

290 K, b- Т = 12 K. Магнітне поле спектрометра H паралельне площині ab 

кристалів. На вставці показаний збільшений спектр ЕПР [37]. 
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Рис. 7.21. Температурні залежності ширин ліній А і В у спектрі ЕПР 

монокристалів - α '- (BEDT-TTF)2IBr2: 1) з 
12

С і водню 1Н в молекулах BEDT-

TTF (зразок 
12

С●); 2) з 
13

С і водню 
1
Н (зразок 

13
С○); 3) з 

12
С і дейтерію D 

(зразок D●). Магнітне поле спектрометра H паралельно площині ab кристалів. 

Залежності ∆Н(T) отримані при нагріванні кристалів [37]. 
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Рис. 7.22. Температурні залежності ширини лінії ∆Н спектрів ЕПР кристалів α'-

(BEDT-TTF)2IBr2: 1) з ізотопами вуглецю 
12

С і водню 
1
Н в молекулах BEDT-TTF 

(зразок 
2
С); 2) з ізотопами вуглецю 

13
С і водню 

1
Н (зразок 

13
С); 3) з ізотопами 

вуглецю 
12

С і дейтерію D (зразок D) при термоциклюванні. Магнітне поле 

спектрометра H паралельно площині ab кристалів. Залежності отримані при 

нагріванні кристалів (●), при охолодженні –(○) [37]. 
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У діапазоні температур Т = 4 - 30 K для зразків 
12

С, 
13

С, D було проведено 

кілька циклів охолодження і нагрівання. Для всіх типів зразків спостерігався 

температурний гістерезис ширини ліній (рис. 7.22). Наприклад, у кристалі α'- 

(BEDT-TTF)2IBr2 (з ізотопами 
12

С) лінія В з'являлася при 21 K в режимі 

охолодження, а зникала при нагріванні при 26 K, тобто з затримкою по 

температурі. Для зразка 
13

С діапазон температур, в якому спостерігався 

гістерезис, становить ~ 24-29 K, для зразка D він становить ~ 15-18 K. 

Резонансні поля, визначені експериментально зі спектрів і апроксимовані, були 

перераховані в g-фактори для кожної температури для всіх типів кристалів. На 

рис. 7.23 наведена температурна залежність g-фактора для зразка 
12

С та 
13

С і D 

при термоциклюванні, які були аналогічними.  

 

Рис. 7.23. Температурні залежності g-факторів монокристала α '- (BEDT-

TTF)2IBr2 (з ізотопами вуглецю 
12

С і водню 1Н) при термоциклюванні: прі 

нагріванні (●), і охолодженні (○) кристалів. Магнітне поле спектрометра H 

паралельно площині ab кристалів. На вставках - спектри ЕПР при Т = 5,5 K, 26 

K, 40 K [37]. 
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При температурах Т < 21 K значення g-фактору практично не змінювалися. У 

температурному діапазоні Т = 21 - 26 K спостерігається гістерезис g-фактору. У 

режимі охолодження лінія В з'являється при Т = 21 K, а в режимі нагріву вона 

зникає при Т = 26 K. Тобто термоциклювання призводило до такого ж 

температурного гістерезису g-фактору та ширини лінії ЕПР. 

Магнітна сприйнятливість χ(Т) монокристалів α '- (BEDT-TTF)2IBr2 також 

зазнавала змін при термоциклюванні (рис. 7.24). Залежності χ(Т) були отримані 

за допомогою дворазового інтегрування спектрів ЕПР. Хід залежностей χ(Т) 

був аналогічний для всіх трьох зразків.  

 

Рис. 7.24. Фрагмент залежності магнітної сприйнятливості χ(Т) монокристалів 

α'- (BEDT-TTF)2IBr2 (з ізотопами вуглецю 
12

С і водню 1Н) при 

термоциклюванні. Магнітне поле спектрометра H паралельно площині ab 

кристалів. Темними символами (●) позначена магнітна сприйнятливість 

високотемпературної фази (χА), світлими символами (○) - магнітна 

сприйнятливість низькотемпературної фази (χB) [37].  

 

Зміна температури зразка відбувалася при постійній (кімнатній) 

температурі резонатора зі швидкістю 0,1 - 0,5 K/хв. при температурах Т < 30 K і 
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зі швидкістю 1 - 2,5 K/хв. при температурах Т > 30 K. При охолодженні кристалів 

у діапазоні температур Т = 30 - 21К спостерігалося зменшення магнітної 

сприйнятливості χА (лінія А). При температурах Т < 21 K (коли лінія А зникла і 

спостерігалася лінія В) значення магнітної сприйнятливості χВ (лінія В) 

залишалися практично незмінними. Температурний гістерезис магнітної 

сприйнятливості спостерігався в околі критичних температур Т = 21 - 26 K (рис. 

7.25). Внесок магнітної сприйнятливості χА збільшується, а внесок χВ - 

зменшується зі збільшенням температури при охолодженні.  
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Рис. 7.25. Температурні залежності високочастотних інтегральних магнітних 

сприйнятливостей χА(Т) і χВ(Т) монокристала α '- (BEDT-TTF)2IBr2, збагаченого 

ізотопами 
13

С. Магнітне поле спектрометра H паралельно площині ab 

кристалів. Темними символами (●) позначена магнітна сприйнятливість 

високотемпературної фази (А), світлими символами (○) - магнітна 

сприйнятливість низькотемпературної фази (B)[37]. 

 

Дві резонансні лінії А і В можна віднести до двох різних фаз, які одночасно 

існують в діапазоні температур 21-26 K для 
12

С, 24-29 K для 
13

С, 15-18K для D: 

магнітна сприйнятливість лінії А (χА) характеризує високотемпературну фазу, χВ - 
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низькотемпературну фазу. Магнітна сприйнятливість високотемпературної фази 

χА (при Т = 290 K) значно більше χВ (при Т = 12 K). Обчислення кількості спінів на 

комірку показало: у високотемпературній фазі (при Т = 290K) 1 спін доводиться на 

0,7 ± 0,4 елементарну комірку, в низькотемпературній фазі (при Т =12 K) 1 спін 

доводиться на 1,42 • 10
8
 ± 5 • 10

7
 комірок. Можливо при низьких температурах 

сигнал ЕПР дають парамагнітні дефекти кристала, що утворюються при 

термоциклюванні. Однак, при нагріванні зразка вузька лінія зникає, при чому 

зворотно, а при циклічному нагріванні - охолодженні спостерігається гістерезис - 

затримка температури появи вузької лінії В для всіх типів кристалів 
12

С, 
13

С і D 

(рис. 7.21). Навряд чи гістерезис можна було б спостерігати для ізольованих 

невзаємодіючих дефектів. Тому малу кількість спінів варто віднести 

низькотемпературній АФМ фазі з'єднання α'- (BEDT-TTF)2IBr2. Її утворення і 

зникнення при термоциклюванні відбувається із затримкою. Отже, 

спостерігається структурний, а не магнітний гістерезис. 

Зсув температури фазового переходу для кристалів 
12

С, 
13

С і D навряд чи 

може бути пов'язаний з ізотопним заміщенням. Ізотопне заміщення водню на 

дейтерій Н → D (або 
12

С → 
13

С) призводить до вкорочення довжини зв'язку С-D 

(або С-С), що призводить до зменшення об’єму елементарної комірки (V) і 

збільшення інтегралу перекриття хвильових функцій сусідніх атомів у 

кристалічній решітці (I). Оцінимо зміну температури фазового переходу Т, 

обумовлену ізотопним заміщенням. У[340] проводилася оцінка зсуву 

температури фазового переходу при заміщенні водню на дейтерій: 
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P

T

T       (7.5). 

У [197], з аналізу залежностей електричного опору від тиску α '- (BEDT-

TTF) 2IBr2 був визначений коефіцієнт: 

 

5105.6
T

P

P

T 


       (7.6). 
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У [341] були визначені й інші коефіцієнти для α- (BEDT-TTF)2I3, які можна 

використати для досліджуваного з'єднання, маючи на увазі його подібну 

кристалічну структуру: 

 

5100.1
V

P

P

V 



      (7.7) 

2.11
V

V

I

I





,       (7.8) 

 

де ΔI - різниця між інтегралами перекриття хвильових функцій для зразків 

12
С [337] і D [341], V - об'єм елементарної комірки, ΔV - зміна об’єму 

елементарної комірки при ізотопному заміщення в 
12

С [340]. У результаті 

підставлення (7.6-7.8) в (7.5) отримаємо: 

 

016.0
T

T


        (7.9), 

 

де, ΔТ = 0,416 K зсув температури фазового переходу для зразка D. З [340] 

зменшення об’єму при заміщенні 
12

С на 
13

С в α'-(BEDT-TTF)2IBr2 ΔV/V = 0,0001 

(що на порядок менше, ніж при заміщенні Н на D), інтеграли перекриття 

хвильових функцій і коефіцієнти розширення для зразків 
12

С і 
13

С однакові за 

величиною, тому очікуване значення ΔT ≈ 0 K для зразка 
13

С. 

Зсув температур фазового переходу, що спостерігається, значно більший 

розрахункового зсуву: при заміщенні Н на D і 
12

С на 
13

С складає Т = - 8 K і 4 K, 

відповідно. Крім того, зсув температури фазового переходу в кристалах одного 

типу виявляється чутливим до режиму нагрівання і охолоджування. У кристалах 

12
С при охолодженні відбувається зменшення температури фазового переходу на 

5 K, в 
13

С ця температура зсувається на 5 K, в D - на 3-5 K. Отже, термічна 

передісторія і утворення дефектів при термоциклюванні відіграють 

визначальну роль в температурному гістерезисі, що сильніше впливає на 

температуру фазового переходу, ніж ізотопне заміщення.  
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Висновки по Розділу 7 

 

1. У кристалах α'- (BEDT-TTF)2IBr2 виявлені стрибкоподібні зміни 

інтегральної інтенсивності й ширини лінії спектра електронного парамагнітного 

резонансу, що супроводжують локалізацію носіїв заряду, яка відбувається в 

регулярних позиціях елементарної комірки. При низьких температурах (Т <50 К) 

спостерігається обмінне звуження лінії ЕПР, яке може бути обумовлено як 

антиферомагнітною взаємодією локалізованих носіїв заряду, так і 

заморожуванням їхніх термозбуджених парамагнітних станів. 

2. У кристалах α '- (BEDT-TTF)2IBr2 виявлено, що заміщення ізотопу 

12
С на 

13
С впливає на температурні залежності спектрів ЕПР. Встановлено, що в 

кристалах на основі ізотопу 
12

С локалізація дірок відбувається при Т1 = 204 К, а 

в кристалах на основі ізотопу 
13

С - при Т2 = 194 К. Ізотопний ефект полягає в 

зсуві температури локалізації дірок. В обох типах кристалів при відповідних 

температурах Т1 і Т2 мають місце стрибки магнітної сприйнятливості й ширини 

лінії ЕПР.  

3. У монокристалах α '- (BEDT-TTF)2IBr2 у діапазоні температур 21 - 

26 K виявлений температурний гістерезис спектрів ЕПР, що свідчить про 

наявність фазового переходу. Фазовий перехід першого роду спостерігається в 

кристалах, збагачених ізотопами 
13

С і D (дейтерієм), у діапазонах температур 24 

- 29 K і 15 - 18 K, відповідно. Зсув температури фазового переходу в кристалах 

α '- (BEDT-TTF)2IBr2, обумовлений термічною передісторією і утворенням 

дефектів при термоциклюванні, є чутливим до режиму нагрівання і 

охолодження. У кристалах 
12

С при охолодженні температура фазового переходу 

зменшується на 5 K, в 
13

С ця температура зсувається на 5K, в D - на 3-5K. 

4. У кристалах DOEO4[HgBr4]·TCE методом ЕПР-спектроскопії 

виявлено  локалізацію електронів провідності, яка проявляється появою при T 

<70 K на фоні вузької лінії 1 (ширина лінії ~ 5-40 Е) широкої додаткової лінії 2 
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(ширина лінії ~ 20-80 Е), що співпадає з мінімум електричного опору. Два типи 

локалізованих центрів мають різну симетрію і характеризується локальним 

кристалічним оточенням, що підтверджується відмінністю орієнтаційних 

залежностей g-факторів ліній 1 і 2 при низьких температурах. Локалізація носіїв 

заряду викликана переходом порядок-безлад в аніонній підсистемі, де при 

низьких температурах зменшується кількість нееквівалентних положень аніонів 

у кристалічній решітці. Встановлено, що локалізація електронів у шарах DOEO 

підкоряються закону Кюрі-Вейса (температура Вейса θ = - 4 K), що корелює зі 

збільшенням магнітної сприйнятливості електронів провідності при зниженні 

температури в діапазоні 4 - 70 K. 

5. Отримана залежність магнітного моменту M(Т) при 2 К є 

суперпозицією функції Брілюена (з часткою 70%) і лінійного доданку (з 

часткою 30%), що вказує на існування локальних антиферомагнітних включень, 

що є центрами локалізації носіїв заряду. Такі включення з характерними 

розмірами 100 - 400 нм, були виявлені просвічуючи електронним мікроскопом. 

Існування при низьких температурах антиферомагнітної фази в кристалі, що не 

містить атомів з незаповненими електронними оболонками, свідчить про сильні 

електрон-електронні кореляції. 

6. В органічному напівпровіднику (DOEO)4HgBr4•TCE виявлена 

зміна спектра енергій валентної зони поблизу рівня Фермі і поява тонкої 

структури в ультрафіолетових фотоелектронних спектрах при зниженні 

температури, яка обумовлена формуванням антиферомагнітних включень. За 

спектрами УФЕС визначено положення рівня Фермі ΔEF, який зсувається при 

пониженні температури і корелює зі зниженням щільності станів на рівні Фермі 

в досліджених кристалах без різкого Фермі-краю, що обумовлено електрон-

електронними та електрон-фононними взаємодіями. 
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РОЗДІЛ 8 

Рекомендації з оптимізації і практичної реалізації результатів дисертації 

8.1. Пошук спінових ефектів у неорганічних 

і органічних напівпровідниках 

 

Нові технології обробки інформації розвиваються за двома, порівняно 

незалежним напрямками: розвиток квантових обчислень і створення пристроїв 

спінтроніки. Обидва напрямки використовують квантові ефекти, однак 

квантова механіка розглядається в різних аспектах. У квантовому комп’ютинзі 

сам процес обчислень є квантовим, тобто він реалізується в результаті 

маніпуляції хвильовими функціями мікрочастинок [3]. У спінтроніці квантова 

механіка лише управляє струмами й перемиканням намагніченості 

макроскопічних шарів, вимірюваний відгук яких є цілком класичним і 

призводить до модифікації фізичних процесів при класичних обчисленнях. У 

рамках дисертаційної роботи були розглянуті обидва напрямки (Табл 8.1.).  

 

Таблиця 8.1. Типи матеріалів, обраних для пошуку і дослідження 

магнітного ізотопного ефекту, що застосовується в квантових обчисленнях, і 

ефектів спінтроніки, які полягають у спіновій поляризації носіїв заряду 

магнітовпорядкованими (феро- і антиферомагнітними) кластерами в органічних 

і неорганічних напівпровідниках. 

 

 Неорганічні 

напівпровідники 

Органічні 

напівпровідники 

(Квантовий комп'ютинг)  

ізотопний ефект 

28 
Si→ 

29
Si BEDT-TTF IBr (

1
H 

→ 
2
H, 

12
C

 
→ 

13
C) 

(Спінтроніка) 

магнітовпорядковані 

кластери в провідній 

матриці напівпровідника 

Матриця GaSb + 

кластери GaSbMn 

Матриця GaAs 

+кластери MnSb 

(DOEO), BEDT-TTF + 

антиферомагнітні 

кластери 

 

Відповідно до цього в області квантових обчислень акцентувалося на їхній 

реалізації за допомогою магнітного ізотопного ефекту, керованого спінами ядер 
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29
Si. Перевагу такого підходу в кристалах Si обумовлена гігантськими часами 

когерентності ядерного кубіта. В органічних напівпровідниках спінові ефекти 

розглянуті за участю магнітних ядер 
13

С. В області спінтроніки  об'єктами 

досліджень були обрані органічні й неорганічні напівпровідники (табл. 8.1.), з 

ФМ або АФМ включеннями, здатними створювати спінову поляризацію на 

межі феромагнетик-напівпровідник. При цьому фокусування дисертації 

спрямоване на встановлення ролі дефектів, включень, гетерофазних границь і 

поверхні для кожного з перерахованих вище напрямків розвитку 

напівпровідникової електроніки, адже, робочим елементом будь-якого 

пристрою в кінцевому результаті виявиться поверхня кристалу. Розроблені 

експериментальні умови для управління електронною спіновою динамікою 

локалізованих центрів і носіїв заряду дозволили встановити взаємозв’язок 

електронних процесів з ядерною спіновою динамікою в ізотопно-збагачених 

напівпровідниках, на гетерофазних межах, у квантових ямах і на дефектах 

структури, а також створити умови спінової фільтрації носіїв заряду в 

напівпровідникових гетероструктурах. Нижче розглянуто можливі прикладні 

аспекти і рекомендації з оптимізації отриманих результатів. 

 

8.2. Використання спін-залежних процесів на поверхні кремнію у 

квантовому комп’ютинзі 

 

Результати, отримані в дисертації в тій частині, яка присвячена ізотопній 

інженерії кремнію і магнітним ефектам в ізотопно-збагачених кристалах Si 

(Розділ 3-5), можуть бути використані у квантовому комп’ютинзі. Найчастіше 

ця тема знаходить критиків, які вважають її науковою фантастикою. Хоча низка 

європейських банків уже сьогодні прокладають лінії захищеного квантового 

криптографічного зв’язку, реальні квантові обчислення можна зробити за 

системами віддаленого зв'язку з квантовим комп'ютером, розташованим у 

фірмах D-wave, IBM та ін.[342]. Прототип квантового комп'ютера, створений 

IBM Quantum Experience, заснований на надпровідному кубіті transmon, який 
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зроблений з надпровідних матеріалів, розташованих на кремнієвій підкладці. 

Для його роботи підтримують особливі умови - наднизькі температури (15 млК) 

і відсутність навколишнього теплового шуму. Дистанційний доступ до 

реальних квантових обчислень і до їхнього симулятора можливий за 

посиланням [342]. Основний ініціалізований стан кубіта |0〉. Після проведення 

вимірювання в ідеальному випадку з дуже високою імовірністю кубіт все ще 

перебуває в стані |0〉 (рис. 8.1). Але в реальному процесорі будуть існувати 

помилки, які з’являються в результаті теплового шуму навіть при наднизьких 

температурах. Чим вища температура, тим з більшою ймовірністю кубіт буде 

знаходитись не тільки в стані |0〉, але і в стані |1〉. 

 

 

 

Рис. 8.1. Результати квантових обчислень: по горизонтальній осі відкладені 

можливі значення величини, яка обчислюється, по вертикальній осі відкладені 

ймовірності їх реалізації [342]. 

 

При запуску [342] можна бачити фізичні характеристики реального 

приладу IBM, який виконував задане квантове обчислення (рис. 8. 2). На рис. 

8.2 показана схема розташування кубітів (чорними квадратами) у схемі 

процесора, показано взаємозв'язок між кубітами, який  відповідає заданій схемі 
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(стрілками між станами на схемі), а також ключові температури процесора 

(0.018075 К) і часи збереження когерентності амплітуди Т1 і фази Т2 для 

кубітів Q0 і Q2 виражені в мікросекундах. Часи збереження когерентності - 

ключові параметри пристрою. 

Чим вони більші, тим більше операцій можна зробити за цей час, тим 

менший шум, і тим ближче результати обчислень до ідеального процесору. На 

рис.8.3 представлена залежність часів когерентності квантових станів кубітів у 

фірмі IBM в різні роки. З цієї залежності видно, що весь час триває 

поліпшення системи, тобто боротьба за збільшення Т1 і Т2. 

Час Т1 відповідає тривалості процесу мимовільної релаксації вектора 

збудженого стану  1〉 в початковий стан  0〉. Цей процес супроводжується 

виділенням енергії і він впливає на чистий стан. Дефазування - інший процес 

декогеренції, і на відміну від релаксації енергії, воно впливає тільки на стани 

суперпозиції і характеризується часом Т2. Якщо відносити стани  1〉 і  0〉 

до орієнтації магнітного моменту електрона, то можна уявити два процеси, які 

розвиваються з часом: 1) відбувається переорієнтація спіна зі стану проти 

поля в стан по полю, 2) відбувається збій фази обертання спіна навколо 

магнітного поля. Саме цим процесам (які у фізиці називають спін-гратковою і 

спін-спіновою релаксацією, відповідно) відповідають часи Т1 і Т2, якщо 

комп'ютер спіновий. Важливість досліджень, виконаних у дисертації і їхню 

практична значущість, чудово видно з порівняння рис. 8.3 і часу Т1 = 25 с для 

релаксації спінів ядер Si при кімнатній температурі з часом, зазначеними на 

вертикальній осі рис. 8.3. З цього порівняння видно, що кремнієвий кубіт має 

значну перевагу для технологій квантового комп'ютингу.  
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Рис. 8.2. Фізичні характеристики кубітів і квантового процесора в процесі 

конкретного обчислення (змінюються в часі і при зміні процесу) [3, 342]. 

 

 

Рис. 8.3. Поліпшення часу когерентності системи з роками [3, 342]. 
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Сучасні комп'ютери виконують обчислення і обробляють інформацію, 

використовуючи класичну модель обчислень, яка йде від Тьюринга і фон 

Неймана [343]. У цій моделі, уся інформація зводиться до біту, який може 

приймати значення 0 або 1 - і вся обробка може бути виконана за допомогою 

простих логічних вентилів (AND, OR, NOT, NAND), що діє на один або два 

біти часу. У будь-який момент його роботи, стан класичного комп'ютера 

повністю визначається станами всіх його бітів, так що комп'ютер з n бітами 

може існувати в одному з можливих станів, від 000 ... 00 до 1111 ... 1111. 

Потужність квантового комп'ютера заснована на значно більшому багатстві 

станів. Квантовий комп'ютер також має біти, такі ж, як будь-який комп'ютер. 

Але замість 0 і 1, кубіти, можуть являти собою 0, 1, або обидва значення 

відразу в певній пропорції (або в суперпозиції). Перевага квантового 

комп'ютера полягає в тому, що він використовує суперпозицію, що дозволяє 

обробляти експоненційно багато логічних станів одночасно. Переорієнтація 

ядерних спінів, описана в дисертації, є елементарними перетвореннями 

інформації та дією над ядерним кубітом. Реальний розрахунок імовірності 

різних станів у трьох спінових системах (S1 = ½ спин кисню, S2 = ½ 

електронний спін Si, I = ½ спіна ядра Si) здійснений за допомогою спінового 

композитора IBM [31]. Надпровідний квантовий комп’ютер, виконав 

розрахунок імовірностей станів 3-qbit (результати на рис. 8.4). На рис. 8, б 

показано вісім власних станів в системі трьох спінів, які являють собою: | 000>, 

| 001>, | 010>, | 011>, | 100>, | 101>, | 110>, | 111> та імовірність їхнього 

змішування (сфера Блоха), заселеність станів. Можна оцінити дуже малу частку 

стану | 100> за рахунок збереження системи в початковому | 000> стані. Мала 

домішка стану | 100> вказує на незначну роль декогерентності, як це і 

відбувається в кристалічній решітці Si (рис. 8.4). Перехід двоелектронної 

спінової системи з синглетного стану (рис. 1.5) до триплетного стану, є 

контрольованим запереченням СNOT [45]. Ядерний спін контролює перехід 

NOT. Приклади цього перетворення доступні в [39].  
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Рис. 8.4. а- сфера Блоха, б - розрахунок імовірностей станів 3-qbit [3, 342]. 

 

Таким чином, електронно-керовані електронні стани дислокацій та інші 

деформаційні дефекти в кремнії можуть усувати основну проблему квантових 

обчислень - пригнічення декогеренції спінів. Можливість швидкого заповнення 

електронних рівнів на дислокації при випроміненні світла дозволяє створити 

оптичний затвор, що підтримує ядерну підсистему, ізольовану від теплових 

коливань, але забезпечуючи коротке вікно для зчитування інформації. 

Комбінація тривалого зберігання ядерної поляризації спіна з керованим 

фотоконтрольованим ключем на основі оптично керованого деформаційного 

дефекту дає переваги у квантових обчисленнях завдяки поєднанню 

мікрохвильового зчитування та оптичного заселення. 

 

8.3. Умови використання колективних спінових процесів у 

напівпровідниковій спінтроніці 

 

Інша частина отриманих результатів, пов'язана з гетероструктурами 

магнітних напівпровідників (Розділ 6-7) (зокрема органічних), практично 

спрямована на розвиток напівпровідникової спінтроніки, як альтернативи для 

цілком розвиненої металевої спінтроніки. Існує неозора кількість моделей 

комп'ютерної пам'яті, які засновані на різних фізичних принципах. У більшості 
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комп’ютерів використовуються гальванічні транзисторні технології. 

Зменшення масштабів пристроїв змінює і принципи їхньої роботи. Збільшення 

щільності запису в міру зміни фізичних принципів, на яких засновані пристрої 

пам’яті при досягненні ситуації, коли окремий атом буде використаний для 

збереження біта інформації, призведе не тільки до подолання межі 

Ландауера[344], але і до багаторазового збільшення щільності запису. Новою 

технологією збереження даних є створення MRAM - чіпів (Magnetic random-

access memory - магнітна пам'ять з довільним доступом) (рис. 8.5), в яких кожна 

клітинка може бути бітом пам'яті і є областю феромагнітного матеріалу 

розміром у декілька нанометрів. 

 

 

Рис. 8.5. Схема MRAM: числові и розрядні шини та напрямок намагніченості 

всередині кожного елементу пам'яті[3]. 

 

Якщо елемент намагнічений в одному напрямку, то це відповідає «1», 

якщо в іншому, то - «0». Елементи MRAM розташовані у вигляді квадратної 

сітки. Дані записуються шляхом пропускання струму через провідні лінії 

(«нанопроводи»), розташовані вище і нижче цих елементів. Ці лінії називають, 

відповідно, розрядними і числовими шинами. Струм, що протікає по плоскому 

провіднику, створює МП, спрямоване в площині провідника перпендикулярно 

напрямку струму. Щоб перемагнітилась ділянка ФМ матеріалу, який відповідає 

одному біту, недостатньо величини електричного струму в одній з керуючих 
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шин. Лише одночасний вплив МП від обох шин призводить до 

перемагнічування. Одночасне використання двох керуючих шин дозволяє 

направляти запис інформації в певну область, без механічно рухомих частин і 

пристроїв позиціонування.  

Зчитування інформації в MRAM засновані на ефекті гігантського 

магнітоопору. До керуючих шин прикладається різниця потенціалів. Якщо 

напрямок намагніченості керованого ФМ шару збігається з напрямком 

намагніченості фіксованого ФМ шару, то тунельний струм через діелектричний 

шар тече. Якщо напрямок намагніченості керованого шару протилежний 

намагніченості фіксованого шару феромагнетику (ФМ), то тунельний струм 

відсутній. Таким чином, реєструючи електричний струм, можна зчитувати біти 

інформації. Певні вимоги висуваються до записуючого середовища: комірки 

пам’яті повинні бути незалежними і геометрично розділеними. Відповідність 

логічних нулів і одиниць станів намагніченості гетероструктури показано на рис. 

8.6. З рис. 8.6 видно, що про стан намагніченості двошарової системи можна 

судити за її електричним опором (провідністю), який вимірюється майже миттєво. 

Причому в схемі MRAM відсутні рухомі частини, і будь-який елемент 

виявляється однаково доступним. 

Нова покращена конструкція спінової комірки пам’яті називається SRAM 

(Spin Random Access Memory). На відміну від вищеописаної ситуації, у такій 

комірці перемикання намагніченості шарів досягається не магнітним полем 

струмопровідних шин, а так званим спін-поляризованим струмом - рухом 

заряджених частинок, при якому в електронів, що рухаються всередину 

гетероструктури, спіни спрямовані в один бік, а в електронів, які рухаються в 

протилежному напрямку - в інший. При цьому електричний струм, який 

відповідає переносу заряду, може дорівнювати нулю. У результаті відсутній 

нагрів проводів і втрати енергії. З іншого боку, інформація тепер переноситься не 

зарядами, а спінами.  
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Рис. 8.6. Реалізація логічних операцій AND і OR за допомогою 

гетероструктури з гігантським магнітоопором [3, 345].  

 

Електрони «дарують» свою намагніченість ФМ шару, і якщо вона відповідає 

протилежному напрямку намагніченості порівняно з вихідним, то можуть 

призвести до перекидання магнітного моменту шару (до його 

перемагнічування).Цей процес відбувається не в результаті дії МП, а в результаті 

потоку частинок з орієнтованими спінами. Будова такої комірки додатково 

містить ФМ шар, необхідний для створення спін-поляризованого струму і 

додаткові розділові й покровні шари, технологічно необхідні для підтримки 

вищеописаного процесу (рис. 8.7). Такі структури в роботі досліджені на основі 

FeCoB[346-349]. Якщо над носієм інформації закріплений вищеописаний магніто-

резистивний «сендвіч», і він відчуває намагніченість носія, тобто реагує своїм 

опором на логічні нулі й одиниці, закодовані в магнітному шарі, як на рис. 8.7, то 

в результаті отримуємо безконтактну високо чутливу, і до того ж надшвидку, 

головку для зчитування інформації з жорстких дисків (рис. 8.7, б). Саме така 

головка стоїть сьогодні в будь-якому комп'ютері і серійно виробляється фірмою 

IBM. Технологія виготовлення вищеописаних елементів не є завершеною і 

закінченою.  
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Рис. 8.7. а - конструкція спінової комірки пам’яті, б - принципова схема 

магніторезистивної головки для зчитування інформації[3]. 

 

Хоча описані елементи й використовуються в промисловості, є безліч 

проблем в їхньому використанні і невирішених інженерних завдань. 

Перерахуємо ті з них, у рішенні яких частково допомагають результати, 

отримані в дисертації. 

1) Процес перемагнічування шару не такий тривіальний. Він відбувається 

розширенням областей, намагнічених в однин бік за рахунок поглинання інших 

областей, намагнічених у протилежний бік. Тому управляти намагніченістю 

шарів, зробити її досить швидкою і надійною все ще складно, а готові прилади 

коштують все ще дорого. У дисертації розвинуто метод дослідження процесів 

релаксації намагніченості тонких феромагнітних плівок GaSbMn, який можна 

розглядати як вдалий метод атестації, а також може бути використаний для 

дослідження реальних спінових перемикачів металевої і напівпровідникової 

спінтроніки. 

2) Металева спінтроніка призводить до значних складнощів у створенні 

мікрочіпів тому, що не вбудовується в напівпровідникову електроніку. 

Оскільки кожен елемент металевої спінтроніки не може бути вбудований у 

монокристал Si, на якому розташовуються інші логічні елементи, а вимагає 

створення зон особливих конструкцій. Напівпровідникова спінтроніка, 

незважаючи на існуючі недоліки (низька температура експлуатації приладів), 
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позбавлена цього недоліку. У дисертаційній роботі розглянуто ситуації, коли 

магнітні об'єкти (шари GaAsMn, кластери MnSb) вбудовані безпосередньо в 

кристалічну решітку напівпровідника і є нанопристроєм, здатним перемикатися 

спіновим струмом і магнітним полем. 

3) У розділі, присвяченому багатошаровим гетероструктурам на основі 

GaAs, практично запропонований і досліджений магнітооптичний прилад, який 

дозволяє перемикати поляризацію випромінюваної люмінесценції, змінюючи 

намагніченість розташованого поруч шару Mn. Такі процеси в принципі не 

можуть бути реалізовані в металевій спінтроніці, тому що метали не є зручним 

середовищем для створення в них КЯ, оскільки сильно обмежують проникність 

світла. Тому розробка оптичних напівпровідникових приладів спінтроніки є 

однією з цілей даної дисертаційної роботи, а отримані результати можуть бути 

практично використані для розвитку інженерії надшвидких магнітооптичних 

сенсорів. 

4) Показано, що замість спроб досягнення високих температур Кюрі в 

напівпровідниках, в яких розбавлена магнітна домішка, можна застосувати 

інший підхід, який полягає в регульованому розташуванні масивів ФМ зон, що 

генерують спінову поляризацію носіїв заряду. Це стосується і кластерів MnSb і 

до антиферомагнітних кластерів у органічних кристалах на основі BEDT чи 

DOEO. У цьому випадку, кожну таку зону можна розглядати як окремий 

прилад, який здійснює логічні операції або здатний зберігати біт інформації. 

Щільність інформації, записаної таким чином, на багато порядків величини 

перевищує значення в сучасних елементах пам’яті. 

 

8.4. Використання магнітовпорядкованих кластерів 

у провідній матриці органічних напівпровідників 

 

У дисертації розглянуто альтернативу прямозонним і непрямозонним 

твердотільним напівпровідникам в якості органічних провідників (DOEO) 

4[HgBr4]·TCE та α'-(BEDT-TTF)2IBr2. Домішки в таких сполуках не відіграють 
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настільки суттєвої ролі, як у неорганічних напівпровідниках типу кремнію чи 

германію. Рухливість носіїв заряду в них на кілька порядків нижча, ніж в Si. Як 

промисловий об’єкт такі напівпровідники дешеві й передбачають варіації 

хімічного дизайну. Дослідження органічних електропровідних систем є 

молодою галуззю сучасної науки, що інтенсивно розвивається. 

У Розділі 3 був детально розглянутий магнітний ізотопний ефект, який 

полягав у зміні швидкості окислення кремнію при його збагаченні магнітним 

ізотопом 
29

Si. Аналогічні об'єкти, в яких немагнітний ізотоп може бути 

замінений на магнітний, можна знайти і серед органічних напівпровідників. 

Зокрема відомо, що низка органічних молекул мають здатність до такої 

упаковки в кристалах, при якій хвильові функції сусідніх молекул π-орбіталі 

перекриваються, приводячи до усуспільнення електронів і енергетичного 

спектру діелектрика, напівпровідника, металу і навіть надпровідника. 

Регулювання і тонке налаштування цих станів стає можливим як фізичними 

методами (підвищення тиску), так і тонкими хімічними методами, що 

дозволяють, як регулювати внутрішній тиск (створюваний молекулами 

розчинника, які «підтискають» кристалічну решітку, змінюючи інтеграли 

перекриття), так і шляхом різноманітних модифікацій самих молекул, яка 

полягає в зміні числа і хімічного складу лігандів, їхньої координації, а також 

геометричних параметрів кристалічної решітки. 

Вищезгадані методи застосовуються з єдиною метою, змінити перекриття 

хвильових функцій молекул і перетворити органічний метал у діелектрик або в 

напівпровідник. Низькі значення модулів Юнга та інших механічних 

характеристик роблять органічні сполуки значно доступнішими для подібних 

досліджень порівняно з класичними неорганічними матеріалами. Наприклад, для 

здійснення переходу метал-діелектрик у них необхідний для цього, тиск 1-2 ГПа, 

значно менший, ніж для всіх відомих класичних напівпровідників. Це дозволяє 

розглядати органічні напівпровідники, як вельми вдале середовище, що дозволяє 

судити про перекриття хвильових функцій з прямих експериментів і отримувати 

інформацію фундаментального характеру, яка при цьому, безумовно належить 
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до всіх типів напівпровідників. Багато теоретичних явищ, особливо тих, що 

належать до явищ локалізації носіїв заряду та інші фізичні процеси в підсистемі 

носіїв заряду, легко спостерігати в органічних напівпровідниках [80]. Металевий 

блиск і голкоподібний форма зразків (рис. 8.8) роблять їх зручними для 

найрізноманітніших вимірів. 

 

 

Рис. 8.8. Зразки BEDT-TTF [350]. 

 

Органічні молекули (рис. 8.9) є багатим молекулярним «конструктором», 

що дозволяє створювати напівпровідникові кристали з новими унікальними 

властивостями. Згадані молекули в кристалі мають негативний заряд, тому їх 

називають донорами. Для того, щоб повний заряд кристала дорівнював нулю, у 

ньому повинні також бути присутнім молекули, які мали б позитивний заряд 

(аніони). Ці молекули, як правило, не беруть участі у формуванні зонної схеми 

кристала, не беруть участі своїми орбіталями в перекриванні хвильових функцій 

і служать лише для формування електронейтральності. В аніонів є атом металу, 

який може бути парамагнітним, а між аніонами в напівпровіднику може 

виникати обмінна взаємодія, формуючи магнітний напівпровідник. Довгий час 

надії дослідників були пов'язані з тим, щоб підібрати такі магнітні аніони і такі 

провідні катіони, щоб в отриманому магнітному напівпровіднику виникла 

обмінна взаємодія і при кімнатній температурі таке з'єднання забезпечувало б 

спінову поляризацію носіїв заряду і було б таким чином придатне для завдань 

спінтроніки. Однак до теперішнього часу такий магнетик не було створено. 
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Найбільші температури Кюрі, отримані в таких матеріалах, не перевищують 

кілька Кельвін. Причиною цієї невдачі є «рихла» атомарна структура кристалів, в 

яких сусідні спіни аніонів практично завжди знаходяться на дуже великих 

відстанях, так що обмінний інтеграл виявляється рівним нулю (рис. 8.10).  

 

Рис. 8.9. Типи молекул-донорів (або катіонів), що забезпечують усуспільнення 

електронів у органічних напівпровідниках [350]. 

 

Рис. 8.10. Найбільш поширені типи аніонів у органічних напівпровідниках. М- 

атом металу [350]. 

Відзначимо, що шарувата структура кристалів (див Розділ 1 рис. 1.14, Розділ 

7 рис. 7. ) В якій провідні шари чергуються з магнітними шарами, дуже нагадує 

штучні структури спінтроніки. Саме це стимулювало інтенсивні пошуки умов, 

для створення органічних металів або напівпровідників, що володіють 
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гігантським магнітоопором. Однак, на жаль, шари молекул донорів (катіонів) 

мають дуже швидко спадаючі хвильові функції, які практично не 

перекриваються з окремими аніонами. Цей факт також сильно знижує 

функціональність органічних матеріалів і можливості регулювання їхніх 

властивостей шляхом підбору аніонів. Отже, обидва напрямки досліджень, на які 

спрямована дисертація (квантовий комп'ютинг і спінтроніка), стосовно 

органічних напівпровідників, орієнтовані на пошуки таких ступенів свободи, які 

могли б ефективно змінювати електричні властивості сполук. На практиці це 

означає, що найбільших магнітних ізотопних ефектів слід очікувати при 

збагаченні магнітним ізотопом катіонної (а не аніонної) підґратки. Тому 

збагачення магнітним ізотопом 
13

С кристалів BEDT-TTF проводилося саме в 

молекулах BEDT, де цими ізотопами замінювався немагнітний ізотоп 
12

С. На 

відміну від трійки ізотопів Si, в якій два ізотопи немагнітні, в органічному 

напівпровіднику магнітний ізотоп водню 
1
Н замінювався на дейтерій 

2
D. При 

цьому обидва ізотопи були магнітними. Оскільки спроби модифікації аніонної 

підсистеми виявилися безуспішними, тому, як і в випадку з неорганічними 

напівпровідниками і включеннями GaMnSb (див. Розділ 7), були розглянуті 

ситуації, коли в органічному напівпровіднику є антиферомагнітні кластери, 

здатні в тонкому шарі інтерфейсу антиферомагнетик - напівпровідник 

створювати спінову поляризацію носіїв заряду. Такими матеріалами виявилися 

напівпровідники на основі молекули DOEO.  
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Висновки до Розділу 8 

 

1. Встановлені закономірності зміни статичних та динамічних магнітних 

властивостей електронних і ядерних спінів у приповерхневих шарах Si з різним 

вмістом ізотопу 
29

Si, залежно від умов термообробки, очищення поверхні, 

деформування, можуть бути використані у квантовому комп’ютинзі, завдяки 

встановленим можливостям:  

• Інженерія квантових логічних пристроїв в кремнії може бути основана на 

використанні ядерних спінів і управлінні їхнім спіновим станом за допомогою 

електронних спінів дефектів в кремнії, зокрема атомів триплетного кисню.  

• Хімічна реакція між кремнієм і киснем чутлива до наявності магнітних ядер, і 

її перебіг залежить від їх спінового стану. Встановлено можливість здійснення 

редукції ядерної хвильової функції за допомогою елементарного акту 

окислення (і / або пластичної деформації). Встановлено основні параметри 

електронно-ядерної взаємодії між ядерними спінами і електронними спінами 

кисневих і деформаційних комплексів, які вказують на реалістичність 

використання кисневих та деформаційних центрів в квантовому комп`ютинзі. 

Тривалі часи кореляції ядерних спінів 
29

Si і спін-граткової релаксації 

парамагнітних центрів, сумісність кремнієвих кристалів з класичною 

електронікою робить актуальними і практично значимими результати 

дослідження. 

2. Результати встановлення механізмів намагнічення і взаємозв'язку між 

магнітними властивостями феромагнітних наноструктур (шарів перехідних 

металів Mn, легованої квантової ями InGaAs) та електричними властивостями 

гетероструктур розбавлених магнітних напівпровідників A
3
B

5
:Mn, у 

тонкоплівкових нанокомпозитах GaSbMn і кристалах, що містять квантову яму, 

практично спрямовані на розвиток напівпровідникової спінтроніки, а саме:  

 на основі встановлених механізмів релаксації намагніченості кластерів MnSb у 

нанокомпозитах GaSb-MnSb під дією магнітного поля, близького до 

коерцитивної сили запропонований універсальний метод апроксимації 
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відповідних часових залежностей намагніченості, що служить прискореним 

методом атестації старіння магнітних сплавів і визначення терміну служби 

зроблених з них магнітів. Запропоновано метод розмагнічування зразка у 

зворотному магнітному полі при заданій температурі при якому швидкість 

розмагнічування, на 3-5 порядків більша, ніж в нульовому магнітному полі.  

 Запропоновано метод магнітокерованої поляризації фотолюмінесценції в 

гетероструктурах з магнітним шаром GaAs:Mn і квантовою ямою. Не зважаючи 

на те що квантовий вихід фотолюмінесценції таких структур 10 - 15% і робочі 

температури 2 - 35 К у дисертації запропоновані шляхи поліпшення цих 

характеристик, що важливо для практичного застосування гетероструктур як 

напівпровідникових елементів для спінових світловипромінювальних діодів.  

• 3. Запропоновано альтернативу прямозонним і непрямозонним 

твердотільним напівпровідниковим структурам в якості шаруватих органічних 

провідників (DOEO)4HgBr4·TCE та α’-(BEDT-TTF)2IBr2. Шарувата структура 

органічних напівпровідників, в якій провідні шари чергуються з магнітними 

шарами, дуже нагадує штучні структури спінтроніки. Розглянуто ситуації, коли 

в органічному напівпровіднику є антиферомагнітні кластери, здатні в тонкому 

шарі інтерфейсу антиферомагнетик - напівпровідник створювати спінову 

поляризацію носіїв заряду. 

Отримані результати складають фізичну основу нового підходу для 

напівпровідникових нанорозмірних структур, що забезпечує формування уявлень 

про збереження та обробку інформації на основі спінових ступенів свободи носіїв 

заряду і локалізованих центрів, вирішивши проблему здійснення управління 

електронною та ядерною спіновою динамікою в напівпровідникових 

наноструктурах.  
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ВИСНОВКИ 

Розроблено фізичні основи управління електронною спіновою динамікою 

локалізованих центрів і носіїв заряду на гетерофазних межах, у квантових ямах, 

на дефектах структури в трьох групах напівпровідникових структур: 
29

Si, GaSb-

MnS, InGaAs/GaAs/ GaAs:Mn, DOEO4HgBr4TCE, α'-(BEDT-TTF)2IBr2. Це 

дозволило вирішити важливу проблему встановлення взаємозв'язку 

електронних процесів з ядерною спіновою динамікою в напівпровідникових 

гетероструктурах природного і штучного походження. Найважливішими 

отриманими результатами є: 

1. Виявлено магнітний ізотопний ефект в кристалах кремнію збагаченого 

ізотопом 
29

Si. Встановлено спін-залежний механізм прискорення хімічної 

реакції триплетного кисню з кремнієм на поверхні кристалів (Cz, Fz)Si, 

який полягає у фракціонуванні магнітних (
29

Si) і немагнітних (
28

Si, 
30

Si) 

ядер кремнію в процесі його окиснення за рахунок зовнішнього 

магнітного поля або надтонкої взаємодії неспареного електрона з 

магнітним ядром 
29

Si. Встановлено умови пластичної деформація 

кристалів Fz-
29

Si згином і стисканням при яких змінюється профіль 

розподілу ізотопів Si
28

, Si
29

, Si
30 

в приповерхневих шарах у наслідок спін-

залежного окиснення та висхідної дифузії 
29

Si
16

O, O2 в полі механічних 

напружень. 

2. Деформація Fz-
29

Si кристалів приводить до появи нових парамагнітних 

центрів, спектри ЕПР яких анізотропні й володіють значною шириною 

(до 1 кЕ) лінії, за них відповідають обмінно-пов’язані кластери 

триплетного кисню зі спіном S = 1, які увійшли в приповерхневі шари при 

високотемпературній пластичній деформації і які беруть участь у спін-

залежних реакціях. Існування немонотонної температурної залежності в 

кристалах 
29

Si:B при Т = 23-30 К магнітного моменту М і магнітної 

сприйнятливості χ корелює з дислокаційною люмінесценцією обумовлено 

існуванням антиферомагнітної взаємодії між парамагнітними центрами на 

дислокаціях. 



319 

 

3. Сигнал ЯМР Fz-
29

Si уширюється зі збільшенням концентрації магнітних 

ядер 
29

Si, і призводить до появи дублету Пейка з максимумами 74.1 ppm. і 

87.8 ppm. Ширина ліній сигналу ЯМР залежить від кристалографічної 

орієнтації зразка щодо магнітного поля спектрометра і пояснюється 

ядерною дипольною взаємодією між сусідніми 
29

Si-
29

Si ядерними спінами, 

які зустрічаються з ймовірністю 37% в сусідніх вузлах кристалічної 

решітки. Найбільш сильна диполь-дипольна взаємодія між двома 

ядерними спінами має місце, коли відстань між ними паралельна полю Н. 

Пластична деформація згином не впливає на ширину лінії ЯМР. 

Встановлено, що підвищення температури від 300 К до 500 К призводить 

до зміни кінетики релаксації насиченої ядерної спінової системи від 

степеневого закону до суперпозиції степеневого і експоненціального, яка 

обумовлена переходом від прямої електронно-ядерної взаємодії з 

неоднорідно розподіленими парамагнітними центрами, введеними при 

пластичній деформації кристалів до ядерної спінової дифузії та 

електронно-ядерної взаємодії з акцепторною домішкою. 

4. Залежність магнітного моменту насичення кластерів MnSb від 

концентрації дірок p: при p < 10
20

 см
3
 обумовлена зміною положення 

верхньої межі 3d-підзони електронів Mn в результаті формування бар'єру 

Шотткі на кордоні GaSb і MnSb. При концентраціях дірок p > 10
20

 см
3
 

електрони MnSb можуть проникати через бар'єр Шотткі і магнітний 

момент насичення MnSb перестає залежати від концентрації дірок у 

матриці GaSb. Логнормальний розподіл феромагнітних кластерів MnSb за 

розмірами відповідає широкому розподілу енергетичних бар'єрів 

перемагнічування кластерів за висотою або ж делокалізацією носіїв 

заряду, які контролюють температуру блокування кластерів. Встановлено 

вплив носіїв заряду в матриці GaSb на феромагнетизм кластерів MnSb, при 

якому температурна залежність провідності на постійному струмі GaSb-

MnSb плівок добре описується сумою вкладів тунельної і стрибкової 

провідності з двома локалізованими центрами. 
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5. Підтверджено можливість регулювання і визначення концентрації 

електронів і ступінь їхньої спінової-поляризації за допомогою світла в 

гетероструктурах InGaAs/GaAs/GaAs: Mn з квантовою ямою InGaAs. 

Ступінь поляризації фотолюмінесценції слідує варіаціям намагніченості 

δ- <Mn> -шару при зміні температури і орієнтації підкладки GaAs. 

Механізм намагнічування залежить від орієнтації δ-<Mn>шару і 

описується законом Блоха «3/2» або перколяційним феромагнетизмом. 

6. Показано, що в монокристалах (DOEO)4HgBr4·TCE локалізація носіїв 

заряду призводить до немонотонної залежності питомого електричного 

опору і магнітного моменту, обумовлених конкуренцією делокалізованих 

і невзаємодійних локалізованих дірок, а також тих носіїв заряду, які 

пов'язані обмінною взаємодією в антиферомагнітних включеннях. 

Виявлено зміну спектра енергій електронів валентної зони поблизу рівня 

Фермі і появу тонкої структури в ультрафіолетових фотоелектронних 

спектрах при досягненні температури локалізації носіїв заряду. При 

температурі T = 2 К співіснують дві магнітні фази: антиферомагнітні 

включення, що є центрами локалізації носіїв заряду (дірок), і парамагнітні 

центри - ізольовані локалізовані дірки. Взаємодія між 

антиферомагнітними включеннями і парамагнітними центрами свідчить 

про сильні електрон-електронні кореляції в таких структурах. 

7. У монокристалах α'-(BEDT-TTF)2IBr2 з ізотопним заміщенням 
12

С на 
13

С, 

на D (дейтерій) при температурах Т = 20-30 K спостерігається 

температурний гістерезис g-факторів, ширини ліній сигналу ЕПР, 

магнітної сприйнятливості. Ізотопне заміщення призводить до зсуву 

температури локалізації носіїв заряду. Головною причиною цих змін є 

зміна ступеня впорядкованості в розподілі ізотопів. Локалізація носіїв 

заряду в α’-(BEDT-TTF)2IBr2супроводжується різкими змінами параметрів 

ЕПР спектра: інтегральної інтенсивності, g-фактора і ширини лінії. При 

цьому форма лінії і її анізотропія не змінюються в процесі локалізації 

носіїв заряду в регулярних позиціях елементарної комірки. 
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ДОДАТКИ 

 Для встановлення закономірностей зміни статичних та динамічних 

високочастотних магнітних властивостей електронних і ядерних спінів в 

монокристалах і приповерхневих шарах кремнію з різним вмістом ізотопів, в 

залежності від умов термообробки, очищення поверхні, деформування 

кристалів, а також встановлення ролі спін-залежних процесів були використані 

зразки кристалів кремнію, характеристики яких наведені в таблиці Таблиці 1. 

 З метою встановлення механізмів намагнічення і визначення 

взаємозв'язку між магнітними властивостями напівпровідникових наноструктур 

(нанокомпозитів GaSb:Mn) та електричними властивостями була залучена 

партія зразків, основні характеристики яких наведено в Таблиці 2. 

 Встановлення кореляції між температурними залежностями 

намагніченості гетероструктур InGaAs/GaAs/GaAs:Mn і температурними 

залежностями циркулярної поляризації фотолюмінесценції квантової ями 

GaAs/InGaAs/GaAs з метою виявлення впливу феромагнітного упорядкування в 

шарі GaAs:Mn і впливу орієнтації поверхні підкладки на температурний хід 

намагніченості насичення і поляризації фотолюмінесценції гетероструктур було 

здійснено на двох типах зразків: сингулярних і віцинальних. Типи зразків і 

деякі їх магнітні властивості наведено в Таблиці 3. Величини напруженості 

магнітного поля, магнітний момент, коефіцієнт спін-хвильової жорсткості т. ін. 

наведені в ерстедах (Е). В наукових роботах з фізики і астрономії поряд з 

одиницями СІ допускається використовувати одиниці СГС (електромагнітна 

СГСМ). Одиницею СГСМ магнітної індукції є Гаусс (гс, Gs), напруженості 

магнітного поля - Ерстед (Е, Ое). Для зручності, нижче наведені 

співвідношення системи СІ та СГС для вибраних величин, які 

використовуються в дисертації 
1*,2*

. 

 

1*
Единицы физических величин. Учебное пособие для ВУЗов. - М.: Высшая школа, 1977. - 287 с. 

2*
Бурдун Г. Д., Справочник по Международной системе единиц, М., 1971. К. П. Широков. 
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Ерстед Е (Ое), в системі СІ : 1 Е = 10
3
/(4π) А/м = 79, 5775 А/м 

1 Гс = 10
-4

 Т 

1 Е = 1/4π 10
3 
А/м 

1 А/м = 4π  10
-3

 Е 

1 од. СГСМ = 10
-3

 А·м
2 

Доби = 86400 с 

Температура Цельсія, t = T- T0  , де Т - температура Кельвіна T0 =273, 15 К 

Ангстрем = 10
-10

 м 

 

Таблиця 1. Характеристики кристалів кремнію Si 

Зразки 

Відгуки електронної та 

ядерної спінової 

підсистеми 

• Промислові монокристалічні пластини кремнію, вирощені 

методом Чохральського Cz-n-Si (111), n-типу провідності 

з легуючою домішкою фосфору (4.5 Ohm · cm). На 

поверхні кристалів була природна плівка оксида 

товщиною ~ 1 nm. Концентрація ізотопів в Cz-Si: 92.27, 

4.68, та 3.05% of 28Si, 29Si and 30Si. 

• Кристали кремнію зонної плавки FZ-
29

Si розмірами 1 × 4 × 

16 mm
3
 (довга сторона мала орієнтацію [110], площину 4 

× 16 mm
3
 відповідала площині (111). Концентрація 

ізотопів в Fz-Si: 8.85, 72.76, та 18.39% of 28Si, 29Si та 30Si . 

• Для ініціювання магнітостимульованого окислення 

кристалів зразки поміщались між полюсами постійного 

магніту з індукцією ~ 0.1 - 0.2 Т і витримували при 

нормальних умовах на відкритому повітрі до 20 діб. 

Контрольні зразки цих же двох типів перебували в 

нульовому магнітному полі при тих же умовах. 

• Зразки
 
Fz- 

29
Si  та Сz- 

28
Si контрольні, не деформовані 

Магніто-польовий та 

магніто-ізотопний ефекти  

і спін-залежні процеси на 

поверхні кремнію 

• Монокристали Fz-Si (Si
29

(a)), деформовані 

трьохточковим згином довгого ребра (110) і крученням. 

Температура деформації 950ºС. Щільність дислокацій 

(Nd) ~10
8
 см

-3
. Концентрація ізотопів в Fz-Si: 8.85, 72.76, 

та 18.39% of 28Si, 29Si and 30Si . 

• Зразки
 
Fz- 

29
Si не деформовані, контрольні. 

Вплив пластичної 

деформації на розподіл 

ізотопів 
28

Si, 
29

Si, 
30

Si
 
в 

приповерхневих шарах 

монокристалів кремнію 
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• Монокристали Fz-Si (Si
29

(a)), деформовані 

трьохточковим згином довгого ребра (110) і крученням. 

Температура деформації 950ºС. Щільність дислокацій 

(Nd) ~10
8
 см

-3
. Концентрація ізотопів в Fz-Si: 8.85, 72.76, 

та 18.39% of 28Si, 29Si and 30Si . 

• Зразки
 
Fz- 

29
Si не деформовані, контрольні. 

Вплив пластичної 

деформації на розподіл 

ізотопів 
28

Si, 
29

Si, 
30

Si
 
в 

приповерхневих шарах 

монокристалів кремнію 

• Кристали кремнію зонної плавки (FZ) Si розмірами 1 × 4 

× 16 mm3 (довга сторона мала орієнтацію [110], 

площину 4 × 16 mm3 відповідала площині (111). 

• Зразки
 
Fz- 

29
Si не деформовані, контрольні. Кристали 

кремнію з додатково введеними ~ 10
15 

cm
-3

 

парамагнітними деформаційними дефектами. 

Деформація відбувалася трьохточковим згином при 

950
0
С. Зразки Si з концентрацією ізотопів 

28
Si, 

29
Si та 

30
Si - 10%, 75% та 15%, відповідно. 

• Мікрокристалічні порошки Si із середнім розміром 

частинок 45μm, леговані бором (концентрація 2 · 10
14

 

cm
-3

). Концентрації 
28

Si, 
29

Si і 
30

Si - 10%, 75% і 15%, 

відповідно. 

Дослідження, проведені 

методом ЯМР з метою 

створення нових умов 

електронно-ядерної 

взаємодії у системі 
29

Si: 

Р та складній системі 
29

Si: B, що містить 

багаторівневі спінові 

стану і парамагнітні 

центри з різним 

ступенем локалізації. 

• Кристали Si зонної плавки FZ- 
29

Si, деформовані 

трьохточковим згином при 950 º С з ~ 10
8 
см

-2
 

дислокацій. 

• (Cz-Si) з природним вмістом ізотопів, також деформовані 

згином. Температура деформації 1050 º С. Щільність 

дислокацій (Nd) ~ 10
7
 см

-2
. 

Магнітно-резонансна 

спектроскопія ізотопно-

збагачених кристалів Si з 

деформаційними 

дефектами 

• Стандартні односторонньо поліровані пластини 

монокристалічного кремнію, вирізані з 

монокристалічного злитка діаметром 100 mm, 

вирощеного за методом Чохральського з питомим 

опором 1 Ohm · cm (концентрація бору ≈ 1.5  10
16 

cm
-3

), 

з кристалографічною орієнтацією [100]. Введення 

дислокацій здійснювалося за допомогою пластичної 

деформації пластин крученням або згином при Т = 1323 

К протягом t = 15 min. 

• Kонтрольні mонокристали Fz- 
29

Si термообробленого 

кремнію при температурі Т = 1323 К протягом t = 15 min 

за відсутністю деформації і контрольні монокристали 

вихідного кремнію, що не піддавалися обробкам. 

Вплив деформації на 

пара- і діамагнітну 

складові намагніченості 

кремнію. 

Магнітометричні і 

фотолюмінісцентні 

дослідження 

деформаційних дефектів в 

кремнії 
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Таблиця 2. Умови росту і електрофізичні параметри плівок GaSb (59%) - 

MnSb (41%) (питомий опір ρ, концентрація носіїв p, їх рухливість μ). 

Номер Т 

напилення 

Т відпалу Товщина

, нм 

ρ, Ом см p, см
-3

 µ, 

см
2
/В*с 

A11.(но) 200С  130 0,00224 2,91E+20 9,6 

A 13. 300С  80 0,0348 5,27E+19 3,1 

A14.(но) 300С  120 0,0124 4,72E+19 10.7 

A 14.(О) 300С 350С 

(30м) 

120 0,0176 4,8E+19 73,9 

A25.(но) 100C  120 0,0157 1,91E+20 2,1 

A 25.(О) 100C 350С 

(30м) 

120 0,0007 8,14E+19 109,7 

А 1.(но) 200С  135 0,00064 4Е+20 24,4 

А 1. (О) 200С 350С 

(30м) 

135 0,00061 1,44Е+20 71 

А 2.(но) 350С  140 0,026 2,03Е+20 1,2 

А 2. (О) 350С 350С 

(30м) 

140 0,032 5,28Е+19 3,7 

А 27.(но) 250С  130 0,013 1,26Е+20 3,7 

А 27. (О) 250С 350С(30м) 130 0,0156 5,95Е+19 6,7 

А 2.09. 

(но) 

150С  120 0,0033 1,035Е+20 18,3 

А 2.09.(О) 150С 350С(30м) 120 0,00082 6,64Е+19 114 

А 15. (но) 50С  75 9,20Е-04 10Е+20 1,8 

А 15. (О) 50С 350С 

(30м) 

75 5,40Е-04 2,32Е+20 50 

А13Н 100С  120 0,0122 7,61Е+19 6,7 

(О А13 100С 350С(30м) 120 0,0006 9,25Е+19 112 
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Таблиця 3. Значення обмінних інтегралів і температур Кюрі для сингулярних і 

віцинальних гетероструктур. Також наведені коефіцієнти апроксимації 

температурних залежностей сингулярних і віцинальних зразків в рамках 

відповідних моделей магнітного впорядкування. 

Типи 

зразків 

 

Фізичні 

властивості 

Сингуля

рний 

зразок 

Ga0.949Mn0.051As 

[3*] Віцинальн

ий 

зразок 

Ga0.97Mn0.03As 

[5*] 

Ga0.97Mn0.03As [4*] 

М0, Е 30 ± 4 
290 ± 40 

50 ± 7 - 
16.5 

J, меВ 
0.18 ± 

0.04 

1 
0.72 ± 0.04 15 

- 

(ТС)measure, К 35 ± 5 
87 ± 5 

30 ± 5 100 
37 ± 3 

(ТС)calculate, К 15 ± 3 
- 

5 ± 1 10 
- 

В, 10
-3 

K
-3/2

 5.3 ± 0.1 
- 

- - 
3.2 ± 0.1 

D, 10
-9 

Е · см
2
 

0.36 ± 

0.07 
1 ± 0.4 

- - 

D, меВ · Å
2
 21 ± 4 66 

R/rS -  0.21 ± 0.03 0.1-0.001 

L, Å -  6.5 ± 0.9 - 

3* Зайцев, С.В. Ферромагнитное воздействие δ--слоя в GaAs барьере на спиновую поляризацию 

носителей в InGaAs/GaAs квантовой яме / С.В. Зайцев, М.В. Дорохин, А.С. Бричкин, О.В. Вихрова, 

Ю.А. Данилов, Б. Н. Звонков, В. Д. Кулаковский // Письма в ЖЭТФ. – 2009. – T. 90. – № 10. – C. 730–

735. 

4* Sperl, M. Spin-wave excitations and low-temperature magnetization in the dilute magnetic semiconductor 

(Ga,Mn)As / M. Sperl, A. Singh, U. Wurstbauer, S. Kumar Das, A. Sharma, M. Hirmer, W. Nolting, C. H. 

Back, W. Wegscheider, G. Bayreuther // Phys. Rev. B. – 2008. – V. 77. – P. 125212-1–125212-7. 

5* Kaminski, A. Polaron Percolation in Diluted Magnetic Semiconductors / A. Kaminski and S. Das Sarma 

// Phys. Rev. Lett. – 2002. – V. 88.– P.247202-1– 247202-4.  



363 

 

Si Властивості 

Назва, символ Silicon, Si 

Атомный номер (Z) 14 

Група group 14 (carbon group), p-block 

Період period 3 

Електронна конф-ція  [Ne] 3s
2
 3p

2
 

Електрони на оболонці 2, 8, 4 

Точка плавлення 1687 K (1414 °C) 

Точка кипіння 3538 K (3265 °C) 

Щільність поблизу к.т. 2.3290 g/cm
3
 

Молярна теплоємність 19.789 J/(mol·K) 

Стан окиснення 4, 3, 2, 1
, 
 −1, −2, −3, −4  

Електронегативність Pauling scale: 1.90 

Енергії іонізації 1st: 786.5 kJ/mol,2nd: 1577.1 kJ/mol,3rd: 3231.6 kJ/mol 

Атомний радіус empirical: 111 pm 

Ковалентний радіус 111 pm 

Кристалічна структура face-centered diamond-cubic 

Теплопровідність 149 W/(m·K) 

Електричний опір 2.3×10
3
 Ω·m (at 20 °C)

[4]
 

Заборонена зона 1.12 eV (at 300 K) 

магнітне впорядкування diamagnetic 

Магнітна сприйнятли-

вість(χmol) 

−3.9·10
−6

 cm
3
/mol (298 K) 

Модуль Юнга 130–188 GPa 

Коефіцієнт Пуассона 0.064–0.28 

Ізотопи кремнію 
28

Si 92.2% is stable with 14 neutrons 

29
Si 4.7% is stable with 15 neutrons 

30
Si 3.1% is stable with 16 neutrons 

 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_group
https://en.wikipedia.org/wiki/P-block
https://en.wikipedia.org/wiki/Period_(periodic_table)#Period_3
https://en.wikipedia.org/wiki/Neon
https://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin
https://en.wikipedia.org/wiki/Picometre
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_cubic
https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon#cite_note-Eranna2014-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronvolt
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamagnetism
https://en.wikipedia.org/wiki/Stable_isotope
https://en.wikipedia.org/wiki/Neutron
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