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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Одним із ключових актуальних питань у багатьох 

прикладних областях опто-, мікро- та наноелектроніки, біоінженерії та 

альтернативної енергетики є визначення можливостей керування тепловими 

характеристиками структурних елементів різноманітних функціонуючих 

приладів, зокрема, створених на основі напівпровідникових матеріалів. Для 

того, щоб забезпечити ефективну та довготривалу роботу даних пристроїв 

необхідно достовірно знати та вміти варіювати їх теплові властивості 

шляхом зміни як геометричних, так і морфологічних параметрів. 

Кремній вважається одним із основних матеріалів сучасної 

напівпровідникової промисловості. Його успішне прикладне застосування 

безпосередньо пов'язане із доступністю вихідної сировини, дешевизною та 

простотою отримання, а також можливістю подальшої технологічної 

обробки. Проте, високе значення коефіцієнту теплопровідності кремнію за 

кімнатних температур (~ 150 Вт/(м·К)) суттєво ускладнює можливість його 

використання як основного функціонуючого елементу для приладів, які 

працюють в режимі критичних теплових навантажень.  

Водночас, останні досягнення в області нанотехнологій відкривають 

перспективи для розв’язання зазначених вище проблем. Відомо, що 

наноструктурування кремнію сприяє суттєвому зменшенню його 

теплопровідності у порівнянні з об’ємним матеріалом. Тому особливі зусилля 

зосереджені на можливості застосування просторово неоднорідних 

наноструктур на основі кремнію, зокрема, впорядкованих масивів кремнієвих 

нанониток (КН) та шарів поруватого кремнію (ПК) з фрактальною 

дендритоподібною морфологією як ефективних функціонуючих компонентів 

термоелектричних холодильників для мікросхем, теплоізоляторів, елементів 

сонячних батарей третього покоління тощо. 

Основним способом зменшення теплопровідності таких структур є 

збільшення величини їх поруватості та суттєве зменшення розмірів 

кристалітів у матриці. Проте, порувата структура при цьому стає більш 

механічно нестабільною у силу втрати значної кількості своєї маси. Таким 

чином, пошук можливості зменшення теплопровідності поруватих структур 

без суттєвих втрат їх механічних властивостей є актуальною, і водночас 

складною задачею. Одним із можливих напрямів вирішення таких проблем є 

пошук нових підходів до виготовлення поруватих матеріалів, а також 

застосування різних процесів модифікації цих структур після їх 

виготовлення, які потенційно можуть призводити до певних змін їх 

морфології, а отже, і зміни її теплофізичних властивостей. Як стохастична 

природа утворення цих структур у процесі їх виготовлення, так і складність 

контролю процесів їх подальшої модифікації також підкреслюють 

важливість та актуальність розробки нових та розвитку існуючих методів та 

підходів для моніторингу теплових властивостей як вихідних, так і 

модифікованих структур. У рамках даної роботи для цього пропонується 

використання фотоакустичного газомікрофонного методу дослідження. 
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Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основні 

експериментальні дослідження проводились в рамках тематики НДЛ 

«Фізичне матеріалознавство твердого тіла» кафедри загальної фізики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. У роботі представлено результати досліджень, отриманих у 

рамках чотирьох держбюджетних НДР, а саме: № 11БФ051-01: 

«Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і 

елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ 

новітніх технологій» (№ держ. реєстрації 0106U006392); № 16БФ051-01: 

«Формування та фізичні властивості наноструктурованих композитних 

матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі карбону, 

напівпровідникових та діелектричних складових» (№ держ. реєстрації 

0108U008563); № 18БФ051-01м: «Особливості фототермічних та 

фотоакустичних процесів в низькорозмірних напівпровідникових системах 

на основі кремнію» (№ держ. реєстрації 0118U000242); ); № 19БФ051-05 

«Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів 

на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого 

кремнію» (№ держ. реєстрації 0119U100303); а також міжнародного проекту 

CARTHER (Дії Марії-Склодовської Кюрі – Горизонт 2020) № 690945 

«Карбонові наноматеріали для застосування в області тераностики». 

Мета і задачі дослідження.  

Метою дисертаційної роботи є з’ясування фізичних закономірностей 

теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі 

кремнію різної морфології, керованої умовами виготовлення та подальшою 

модифікацією структури. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

1. Розробити експериментальний стенд для дослідження теплопровідності 

поруватих напівпровідникових структур на основі кремнію фотоакустичними 

газомікрофонними методами. 

2. Виконати експериментальне дослідження частотних залежностей 

амплітуди і фази фотоакустичного відгуку у випадку періодично 

модульованого опромінення фронтальної або зворотної поверхні структур на 

основі поруватого кремнію. Провести моделювання особливостей 

фотоакустичного перетворення у таких структурах залежно від їх 

теплофізичних параметрів за умов різної геометрії експерименту. 

3. Виявити особливості впливу як параметрів вихідної пластини кремнію, 

так і параметрів процесу її метал-стимульованого хімічного травлення на 

теплофізичні властивості утвореного таким чином масиву кремнієвих 

нанониток. 

4. Встановити фізичні механізми модифікації теплового транспорту в 

частково або повністю аморфізованому поруватому кремнії. 

5. Встановити особливості теплового транспорту в мультишарових 

поруватих структурах на основі кремнію. 

Об’єктом дослідження є особливості теплового транспорту в поруватих 

структурах на основі кремнію з різною морфологією пор. 
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Предметом дослідження є процеси переносу тепла в поруватих 

напівпровідникових системах на основі кремнію при їх опроміненні 

нестаціонарним електромагнітним випроміненням.  

Методи дослідження: 

• фотоакустичні методи із газомікрофонною реєстрацією для 

експериментального дослідження частотних залежностей ФА сигналу; 

• методи Фур’є аналізу, методи кінцевих різниць, наближення 

ефективного середовища, наближення електротеплової аналогії; 

• електрохімічні методи травлення поруватого кремнію з різною 

морфологією пор; 

• скануюча електронна мікроскопія, трансмісійна електронна 

мікроскопія; гравіметричні методи; 

• раманівська спектроскопія, скануюча теплова мікроскопія. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1) узагальнено математичну модель впливу просторового розподілу 

теплофізичних параметрів у структурах на основі поруватого кремнію на 

формування фотоакустичного відгуку при газомікрофонному способі 

реєстрації; 

2) встановлено закономірності впливу параметрів травлення масивів 

кремнієвих нанониток на особливості переносу тепла в них за допомогою 

фотоакустичних газомікрофонних методів. Зокрема, з’ясовано вплив 

концентрації легуючої домішки вихідної пластини та часу травлення на 

коефіцієнт теплопровідності в масивах кремнієвих нанониток; 

3) вперше визначено характер впливу рідинного наповнювача на 

параметри теплового транспорту в поруватій кремнієвій матриці як з 

фрактальноподібною, так і з упорядкованою морфологією пор; 

4) встановлено залежність теплопровідності частково аморфізованої 

поруватої кремнієвої матриці від частки аморфізації. Зокрема, вперше 

отримано значення коефіцієнтів теплопровідності для високоаморфізованих 

зразків та зразків з високою поруватістю;  

5) вперше отримано залежність коефіцієнту теплопровідності 

мультишарової структури на основі поруватого кремнію з періодичним 

розподілом поруватості від параметрів травлення за допомогою 

фотоакустичного методу. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані у роботі 

результати визначають більш глибоке розуміння характеру та особливостей 

теплового транспорту в напівпровідникових матеріалах з поруватою 

структурою, що сприяє створенню на їх основі функціонуючих елементів з 

необхідними теплофізичними параметрами в їх широкому діапазоні значень. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в роботі результати досліджень 

отримані здобувачем за його безпосередньої участі [1-16]. Формулювання та 

обґрунтування задач дослідження, вибір об'єктів дослідження, обговорення 

та узагальнення одержаних результатів проводилось здобувачем разом із 

науковим керівником Р. М. Бурбело. Постановка задач дослідження та 

обговорення одержаних результатів, розробка теоретичних моделей 
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формування фотоакустичного відгуку в поруватих структурах на основі 

кремнію та їх співставлення з експериментальними результатами було 

виконано здобувачем разом із доцентом кафедри загальної фізики 

М. В. Ісаєвим [1-16]. Особистий внесок здобувача полягав у пошуку, 

опрацюванні, та систематизації літературних джерел, а також у проведені 

експериментальних досліджень теплового транспорту в поруватих 

напівпровідникових структурах на основі кремнію фотоакустичними 

газомікрофонними методами. Розробка фотоакустичного стенду, 

виготовлення та юстування характеристик фотоакустичних комірок, аналіз 

експериментальних результатів здобувач проводив разом із 

с.н.с. А. Г. Кузьмичем [4,13] та м.н.с. Д. А. Андрусенко [1,2,6,9-12]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи представлені на міжнародних наукових конференціях: International 

research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials (NANO - 

2013)”, 24 August – 1 September, 2013, Bukovel, Ukraine; International 

Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications 

(CPPTA), 23-26 September 2014, Warsaw, Poland; the 10th International 

Conference “Porous Semiconductors – Science and Technology (PSST-2016)”, 

06-11 March 2016, Tarragona, Spain; Eurotherm Seminar No 108 “Nanoscale and 

Microscale Heat Transfer V”, September 26-30, 2016, Santorini, Greece; V 

International research and practice conference “Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO-2017)”, 23-26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine; VI 

International Scientific – Practical Conference “Structural Relaxation in Solids”, 

22-24 May 2018, Vinnitsia, Ukraine; IEEE 8th International Conference on 

Nanomaterials: Applications & Properties (NAP-2018), 9-14 September 2018, 

Zatoka, Ukraine; V International Conference “Modern Problems of Condensed 

Matter”, 03-06 October 2018, Kyiv, Ukraine. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

16 наукових праць, з них 6 статей [1–6], у тому числі 5 у наукових фахових 

виданнях (з них 5 представлено у наукометричній базі Scopus), 1 розділ 

колективної монографії [7], 1 патент на корисну модель [8], та 8 матеріалів і 

тез доповідей на наукових конференціях [9–16]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, 5 розділів, 5 висновків, списку використаних джерел та додатку. 

Дисертація містить 43 рисунки, 7 таблиць та список використаних джерел із 

173 найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 136 сторінок. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі подано загальну характеристику стану наукової проблеми, 

обґрунтовано актуальність обраної теми та сформульовано мету, об'єкт, 

предмет та методи дослідження. Визначено наукову новизну і практичне 

значення одержаних результатів, відображено особистий внесок дисертанта у 

публікаціях із співавторами. Представлено інформацію про зв'язок роботи із 

науковими програмами та темами, а також про апробацію її результатів. 
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У першому розділі наведено огляд літературних даних про основні 

методи синтезу поруватих напівпровідникових структур на основі кремнію, 

зокрема, шарів поруватого кремнію (ПК) та масивів кремнієвих 

нанониток (КН). Розглянуто основні чинники як у процесі виготовлення, так 

і в подальшій модифікації поруватих структур, які впливають на їх 

результуючу морфологію. Проаналізовано вплив морфології даних структур 

на особливості їх теплофізичних властивостей, зокрема, на зміну величини 

коефіцієнту теплопровідності. Проведено класифікацію основних методів 

дослідження теплофізичних властивостей твердих тіл, описано особливості 

їх реалізації, а також вказано основні переваги та недоліки. Окрему увагу 

акцентовано на відносно простих у реалізації неруйнівних фотоакустичних 

(ФА) газомікрофонних (ГМ) методах, які в рамках роботи було обрано 

основними методами діагностики теплофізичних параметрів неоднорідних 

матеріалів, що містять порувату структуру кремнію на монокристалічній 

підкладці.  

У другому розділі розглянуто основні аспекти застосування ФА ГМ 

методів як базових методів дослідження теплових властивостей однорідних 

та шаруватих кремнієвих структур у рамках дисертаційної роботи. 

Деталізовано характеристики експериментального стенду для аналізу 

амплітудно-частотних і фазо-частотних характеристик ФА сигналу в області 

низьких частот модуляції (< 2,5 кГц) оптичного випромінювання, проведено 

калібрування ФА комірок та аналіз похибок експериментальних вимірювань. 

У роботі використовувались нерезонансні в даному частотному діапазоні ФА 

ГМ комірки в класичній (фронтальній) конфігурації, а при реєстрації 

інформативного відгуку внаслідок проходження теплового збурення крізь 

зразок – у TD конфігурації (рис.1). 

 

                                       (а)                                                        (б)                                    

Рис. 1. Схематичне зображення типових ФА комірок в класичній конфігурації (а) 

та в TD конфігурації (б): 1 – мікрофон, 2 – оптично прозоре вікно, 3 – ФА комірка, 

4 – двошаровий зразок, який складається з поруватого шару кремнію та 

монокристалічної кремнієвої підкладки, 5 – ізольований газ (повітря). 

Проаналізовано можливість використання методу чисельного 

моделювання просторового розподілу температурного збурення ( ) в 

двошаровому зразку при його опроміненні прямокутно-модульованим 

випромінюванням в одновимірному наближенні з урахуванням геометрії 

фотоакустичного експерименту. Цей підхід базується на розв’язанні рівнянь 

теплопровідності системи, яка складається з двох шарів, що відрізняються 
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своїми теплофізичними та оптичними властивостями: 
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− = − −  

− =  

,    (1) 

де cj, ρj ,χj – теплоємність, густина, та теплопровідність шару j (j = 1 – коли 

розглядається верхній шар двошарової структури, який опромінюється 

світлом, j = 2 – нижній шар структури, відповідно); α1 – коефіцієнт оптичного 

поглинання шару, що опромінюється світлом; Iо – інтенсивність світлового 

потоку, поглинутого зразком;  ω = 2πf – кутова частота; f – частота; l –

товщина шару, що опромінюється світлом; d – товщина усієї двошарової 

структури. 

Як граничні умови для запропонованої системи рівнянь 

використовувались наближення відсутності відтоку тепла від нижньої і 

верхньої меж досліджуваної структури та умови нерозривності температури і 

потоків тепла на границі поділу між двома шарами системи. Згідно моделі 

Розенцвейга і Гершо, коливання тиску всередині ФА комірки у фронтальній 

конфігурації описуються наступним чином: 

0
( ) (0)exp (0)Г Г Г

Г Г Г

c
P i z dz

i c
      

−   
     

= − ,   (2) 

де індекс «г» вказує на відповідність фізичних величин шару ізольованого 

газу в ФА комірці. У випадку застосування ФА комірки в TD конфігурації 

рівність набуває наступного вигляду: 

0
(( ) ( )exp ) ( )Г Г Г

Г Г Г

c
P d i z d dz d

i c
      

+   
−     

− = .  (3) 

Коефіцієнт теплопровідності досліджуваного поруватого шару 

оцінювався шляхом мінімізації розбіжності між експериментально 

отриманими амплітудно-частотними і фазо-частотними характеристиками 

(АЧХ і ФЧХ відповідно) інформативного відгуку та результатами чисельних 

розрахунків методом кінцевих різниць з використанням рівнянь (2) та (3), 

залежно від використаної конфігурації ФА комірки. Головним маркером для 

процедури співставлення експериментальних та теоретичних кривих є 

частота, при якій відбувається зміна нахилу кривої, а також характер її 

нахилу до та після зміни ходу кривої. 

Достовірність і надійність застосування такого підходу перевірено при 

дослідженні поруватих напівпровідникових структур на основі кремнію, 

зокрема, 50 мкм шару ПК з різною величиною поруватості (48 %, 60 %, 

65 %), отриманих за допомогою методу електрохімічного травлення 

кремнієвих пластин, а також композитних систем на його основі (ПК/Р), в 

яких речовина, що заповнює пори, (масло МБП-12, теплопровідність – 

0,15 Вт/(м·К), питома теплоємність – 1740 Дж/(кг·К), густина – 910 кг/м3), 
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виконує роль ідентифікатора морфології поруватого матеріалу. Вимірювання 

ФА відгуку проводились в ГМ комірці з фронтальною конфігурацією при 

освітленні зразків синім (λ = 460 нм) та червоним (λ = 630 нм) світлодіодами.  

Для прикладу, експериментально отримані АЧХ і ФЧХ ФА відгуку 

зразків ПК з 65 % поруватістю та композитних систем ПК/Р на їх основі, 

апроксимовані модельними розрахунками, зображено на рис. 2.  

Для знаходження коефіцієнта оптичного поглинання шару ПК (αпк) 

використовувалось апроксимаційне співвідношення, що пов’язує цю 

величину з відомими значеннями поруватості шару ( ) та коефіцієнта 

оптичного поглинання монокристалічного кремнію (αс-Si) наступним чином: 

(1 )пк с Si   −= − .              (4) 

Для визначення об’ємної теплоємності ПК (cпк) та композитної системи 

ПК/Р (cпк/р) використовувались наступні наближення: 

(1 )пк пк с Si c Si c Sic с c   − − −= = − ,            (5) 

/
(1 ) м мс Si c Siпк р

c c с       − −= − + ,          (6) 

де значення індексів «пк, пк/р, с-Si, м» вказують на відповідність параметрів 

зразкам ПК, композитній системі ПК/Р, монокристалічному кремнію, та 

маслу, відповідно,  - cтупінь заповнення поруватої матриці маслом (> 95 %). 

Значення теплопровідності зразків, отримані за допомогою запропонова- 

 
Рис. 2. Експериментально отримані АЧХ (зліва) і ФЧХ (справа) ФА сигналу при 

опроміненні синім (λ = 460 нм) та червоним (λ = 630 нм) світлодіодами зразків ПК 

з 65% поруватістю (а) та композитних систем ПК/Р на їх основі (б) у випадку 

застосування ФА комірки в фронтальній конфігурації. Результати моделювання 

представлені лініями. 



8 

 

ного підходу, корелюють із   

результатами   при   використанні 

методу «критичної частоти» 

(рис. 3), згідно якого величину  

теплопровідності  структури  

отримують  з  урахуванням  

відомого значення критичної 

частоти модуляції (fc), при якій 

довжина теплової дифузії зразку 

( )D f =  збігається з його 

товщиною (l). Теплопровідність 

досліджуваного шару зразку 

визначається з наступної рівності: 

cf l c  = .   (7) 

Як видно з рис. 3, 

теплопровідність композитної 

системи ПК/Р зростає до 2 разів у 

порівнянні з величиною 

теплопровідності вихідних зразків ПК. Крім того, різниця між цими 

величинами набагато більша, ніж власне теплопровідність масла, і відчутно 

зростає зі збільшенням поруватості, що говорить про неадитивний характер 

теплопередачі в такій структурі, а отже – про присутність в поруватій 

матриці пор другого порядку. 

У третьому розділі на основі результатів експериментальних 

досліджень показано можливість застосування ФА методів із ГМ 

реєстрацією для аналізу теплофізичних властивостей КН різної довжини та 

морфології. Досліджувались масиви КН, виготовлені методом метал-

стимульованого хімічного травлення монокристалічних (100)-орієнтованих 

кремнієвих пластин p-типу провідності з різним рівнем легуючої домішки 

бору (табл. 1). Згідно з гравіметричними вимірами поруватість КН становила 

близько 65 ± 7 %, товщина 

шару масивів КН 

контролювалась за допомогою 

СЕМ-зображень. Як видно з 

отриманих ТЕМ-зображень 

нанониток, механічно 

відокремлених від масиву КН 

(рис. 4), їх морфологія 

значною мірою залежить від 

рівня легування вихідної 

кремнієвої пластини. Зокрема, 

слабколеговані КН (сКН) 

мають монокристалічну 

 

Рис.3. Залежність коефіцієнту теплопровід-

ності зразків ПК та композитних систем 

ПК/Р від поруватості, розрахована згідно 

методу «критичної частоти» та чисельних 

розрахунків просторового розподілу 

температурного збурення в структурі. 

  
                 (а)                                     (б) 

Рис. 4. ТЕМ зображення механічно 

відокремлених нанониток з масиву сКН (а) і 

вКН (б), відповідно. 
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структуру, проте з шорсткістю на поверхні, високолеговані КН (вКН) мають 

порувату губчастоподібну структуру.  

Табл. 1. Структурні характеристики зразків КН. 

№ серії 

зразків 

Рівень легу-

вання, см-3 

Час 

травлення, хв 

Товщина 

шару КН, мкм 

Товщина с-Si 

підкладки, мкм 

сКН 
i 1015 15 5,6 ± 0,3 320  

ii 1015 30 19,6 ± 0,4 320  

вКН 
iii 1019-1020 20 3,3 ± 0,3 520  

iv 1019-1020 60 24,8 ± 0,4 460 

Для більш точної оцінки коефіцієнтів теплопровідності вказаних структур 

використовувався комплексний підхід щодо аналізу експериментальних 

результатів з використанням чисельних розрахунків, описаних у другому 

розділі. Розглянуто випадки модульованого опромінення зразків світлом з 

різною довжиною хвилі випромінювання, а також використання ФА комірок 

різних конфігурацій. Аналіз експериментально отриманих АЧХ і ФЧХ ФА 

сигналу проводився у випадку опромінення як вихідних масивів КН, так і 

композитних систем «КН – рідина» (КН/Р) на їх основі (аналогічно 

дослідженням зразків ПК у другому розділі). Значення коефіцієнтів 

теплопровідності та оптичного поглинання для вихідних шарів КН, отримані 

шляхом апроксимації експериментальних АЧХ і ФЧХ ФА відгуку зразків 

модельними розрахунками з використанням рівнянь (2) та (3), наведено у 

табл. 2. Слід відмітити, що у випадку використання ФА комірки у ТD 

конфігурації освітлення структури відбувалось з боку монокристалічної 

кремнієвої підкладки і тому такими факторами, як неоднорідність поверхні 

нанониток, «light-trapping» та іншими явищами, які можуть впливати на ФА 

сигнал в ГМ комірках фронтальної конфігурації, можна знехтувати. 

Табл. 2. Експериментально отримані значення коефіцієнтів 

теплопровідності та оптичного поглинання шарів КН з різною довжиною та 

рівнем легування. 

№ серії 

зразків 

Рівень 

легування, 

см-3 

Коефіцієнт оптичного 

поглинання, см-1 

Теплопровідність, 

Вт/ (м К) 

αblue, 

(λ = 460 нм) 

αred, 

(λ = 630 нм) 

Класична 

конфігур. 

TD 

конфігур. 

сКН 
i 1015 (7 ± 2) ·103 (9 ± 3) ·102 4 ± 2 - 

ii 1015 (2 ± 1) ·103 (7 ± 2) ·102 7 ± 2 6 ± 3 

вКН 
iii 1019-1020 (7 ± 3) ·103 (4 ± 3) ·102 0,22 ± 0,11 - 

iv 1019-1020 (7 ± 2) ·103 (7 ± 2) ·102 0,17 ± 0,04 0,17 ± 0,02 

Встановлено, що збільшення рівня легування пластини кремнію р-типу 

провідності з 1015 см-3 до 1019 - 1020 см-3 призводить до зменшення 

теплопровідності результуючого шару КН ~ у 25 разів. Аналізуючи отримані 

результати, можна зробити висновок, що основним механізмом зменшення 

теплопровідності масивів сКН є фононне розсіювання на бічних поверхнях 

нанониток. Масиви вКН мають значно нижчу теплопровідність, ніж у сКН, 
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оскільки наявність внутрішньої губчатої поруватої морфології даних 

нанониток збільшує їх питому поверхню, а отже - призводить до додаткового 

фононного розсіювання. Низьке значення ефективної теплопровідності вКН 

(~ 0,2 Вт/(м·К)) дозволяє використовувати ці наноструктури як основні 

елементи теплоізоляційних та термоелектричних приладів. 

Заповнення пор масиву сКН рідиною (масло МБП-12) призводить до 

зростання теплопровідності утвореної композитної системи ~ на 20 %, яке 

пояснюються присутністю поверхневої шорсткості у вихідних сКН. Значне 

збільшення теплопровідності вКН після заповнення їх мережі пор рідиною 

(~ у 2 рази) обумовлено поліпшенням теплового контакту в наноструктурах 

внаслідок заповнення пор меншого порядку рідиною, що підтверджує 

наявність значно більшої питомої поверхні у вКН (у порівнянні з сКН) та 

вказує на їх фрактальну морфологію (подібно до зразків ПК). 

В четвертому розділі представлено 

експериментальні дослідження зміни 

теплофізичних властивостей шарів ПК різної 

поруватості (41 % - серія А, 56 % - серія В, 

75 % - серія С), виготовлених методом електро-

хімічного травлення пластин кремнію, внаслідок 

опромінення їх поверхні іонами урану (238U) з 

енергією 110 МеВ з різними дозами опромінення 

(1..70 · 1012 см-2). В усіх досліджуваних зразках 

(див. рис. 5) товщина шару ПК складала 10 мкм. 

Аналіз впливу опромінення на еволюцію 

змін в морфології шарів ПК, проводився з використанням методів скануючої 

електронної мікроскопії та раманівської спектроскопії (для прикладу, 

див. рис. 6). У процесі опромінення ПК важкими іонами урану домінуючим є 

внесок електронного режиму взаємодії. У той час, як режим ядерної взаємодії 

викликає зміну поруватості та пошкодження структури ПК, електронний 

режим лише створює аморфні доріжки вздовж траєкторії руху іонів завдяки 

частковому плавленню кристалітів ПК. Цим пояснюється зміна рівня 

структурної досконалості (рівня аморфізації) опроміненого ПК, яка візуально 

спостерігається на СЕМ зображеннях поперечного перерізу поруватого шару.  

Залежність частки аморфізації опромінених зразків ПК від дози 

опромінення оцінювалась шляхом аналізу їх раманівських спектрів (див. 

рис. 6 (б)). Типовий спектр неопроміненого ПК вказує на вузький максимум 

у діапазоні ~ 515 ÷ 520 см-1, що відповідає кристалічній фазі кремнію. Проте, 

у раманівському спектрі, отриманому від опроміненої області зразків з 

максимальною дозою опромінення (7·1013 см-2), цей максимум відсутній, 

однак спостерігається поява широкого максимуму в діапазоні ~ 480 см-1, 

характерного для аморфного кремнію. 

У випадку опромінення зразків ПК проміжними дозами в раманівських 

спектрах присутні максимуми, що відповідають як за кристалічну, так і за 

аморфну фази кремнію, при чому відносна інтенсивність аморфної фази 

зростає з величиною дози опромінення. 

 

Рис.5.  Схематичне 

зображення зразків ПК на 

кремнієвій підкладці (де О 

та Н – опромінена і 

неопромінена області ПК, 

відповідно). 
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Як видно з рис. 7, аналіз 

спектрів вказує на поступове 

зростання величини об’ємної 

частки аморфної фази зі 

зростанням дози опромінення 

для зразків усіх трьох серій. Для 

дослідження теплофізичних 

властивостей зразків 

застосовувалась класична ГМ 

ФА комірка з фронтальною 

геометрією, як джерело 

випромінення використовувався 

синій світлодіод (λ = 455 нм). 

Для прикладу, на рис. 8 

наведено експериментально 

отримані АЧХ ФА сигналу від 

неопроміненої області ПК серії В 

та опроміненої області з дозою опромінення 7·1013 см-2. Подібна лінійна 

залежність спаду амплітуди ФА відгуку в даному діапазоні частот 

спостерігається для всіх досліджуваних зразків зі зростанням частоти 

модуляції. На основі припущень, згідно яких енергія падаючого опромінення 

повністю поглинається на поверхні зразків та перетворюється у тепло, а  

монокристалічна кремнієва підкладка вважається «термічно товстою», 

розв’язок системи рівнянь для збурення температури у зразку в 

одновимірному наближенні набуває наступного вигляду: 

 

Рис. 6.  СЕМ - зображення поперечного перерізу (а) та нормовані за інтенсивністю 

раманівські спектри (б) неопроміненої області ПК та опроміненої області з дозою 

опромінення 7·1013 см-2, отримані від зразку серії В (56 % поруватості). 

Вертикальними штрихованими лініями вказано положення максимуму спектрів. 

 
Рис.7. Залежність величини об’ємної частки 

аморфної фази опромінених зразків ПК 

різної поруватості від дози опромінення. 

(Поруватість: 41% (А1-А6), 56% (B1-B6) та 

75% (С1-С4)) 
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де: I0 – інтенсивність світлового 

потоку, j j j ji c   = .  

У даному випадку було 

застосовано наступні припущення: 

- пк Гc Sib b b− , де: j j j jb c =  – 

теплова активність шару j. 

- ( ) 1пк пкl   – довжина теплової 

дифузії шару ПК для даного 

діапазону частот перевищує 

довжину поруватого шару. 

Враховуючи вказані 

припущення, вираз (8) набуває 

такого вигляду: 

( ) ( / ) Г z
пк пкz I l e     .         (9) 

Отже, згідно представленої моделі, флуктуації тиску всередині ФА 

комірки, які формують ФА сигнал, будуть мати наступний вигляд: 

0
( ) ( , ) пк Г

пк Г Г

l
P z dz

i c


  

  


= = −             (10) 

Звернемо увагу, що згідно виразу (10) спостерігається обернено 

пропорційна залежність амплітуди сигналу від теплопровідності шару ПК. 

Тому, співвідношення між 

амплітудами ФА відгуків 

та значеннями 

коефіцієнтів теплопровід-

ності, отриманих від 

опроміненої (О) та 

неопроміненої (Н) області 

ПК, можна представити 

наступним чином: 

 
( )( )

( ) ( )

( )

( )

он
пк

о н
пк

р

р



 
= .       (9) 

На рис. 9 наведено 

отримані залежності 

коефіцієнтів теплопровід-

ності зразків ПК серії А, В 

та С від частки аморфної 

фази при використанні ФА 

ГМ методу. 

 
Рис.8. Експериментальні АЧХ ФА 

відгуку, отриманого від неопроміненої 

області ПК  серії В (56 % поруватості) та 

опроміненої області з дозою опромінення 

7·1013 см-2 (частка аморфної фази 100 %). 

 
Рис. 9. Залежність коефіцієнту теплопровідності 

зразків поруватого кремнію серії А, В, та С від 

частки аморфної фази, отримана за допомогою ФА 

ГМ методу. 
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З рисунку видно, що збільшення аморфної фази в структурі ПК 

призводить до зменшення його коефіцієнту теплопровідності. Найменше її 

значення (~ 0,3 Вт/(м·К)) одержано для повністю аморфного шару ПК із 75 % 

поруватістю. На основі порівняльного аналізу експериментальних 

результатів показано, що ФА методи дозволяють одержати значення 

теплопровідності для шарів ПК з великою часткою аморфної фази (> 80%), та 

з високою шорсткістю поверхні, що неможливо досягти за допомогою 

раманівської спектроскопії та скануючої теплової мікроскопії. 

У п’ятому розділі представлено результати експериментальних 

досліджень теплового транспорту в мультишарових системах на основі ПК, 

отриманих за допомогою електрохімічного травлення (100)-орієнтованих 

кремнієвих пластин р-типу провідності (питомий опір 0,01 - 0,02 Ом·см, 

товщина 510 ± 10 мкм). Формування мультишарових структур відбувалось 

шляхом стрибкоподібної періодичної за часом зміни прикладеної густини 

струму травлення. Періодична зміна параметрів травлення (щільність струму 

і час травлення кожного шару) дозволила отримати мультишарові структури 

з періодичним просторовим розподілом 30 бі-шарів ПК (періодів 

мультишарової структури), що відрізняються товщиною та поруватістю. 

Значення довжин шарів, що формують мультишарову порувату структуру, а 

також їх поруватості, варіювались за допомогою попередньо встановлених 

гравіметричними та оптичними дослідженнями калібрувальних залежностей. 

За допомогою проведеного математичного моделювання просторового 

розподілу температурного збурення у зразку в наближенні двошарової 

системи  (перший шар якої – мультишарова порувата структура на основі 

кремнію товщини 1 2( )l w l l= + , де w  – кількість бі-шарів ПК, з ефективною 

густиною та поруватістю, другий шар – монокристалічна кремнієва 

підкладка) описано експериментальні АЧХ ФА відгуку вказаних 

мультишарових поруватих систем при опроміненні їх поверхні УФ 

світлодіодом (λ = 395 нм), що дало змогу визначити ефективну 

теплопровідність мультишарової поруватої системи. Використання УФ 

джерела випромінювання дозволило застосовувати наближення, згідно з 

яким при опроміненні мультишарової поруватої системи світло поглиналося 

у першому шарі ПК. Дане наближення дало змогу отримати коефіцієнт 

оптичного поглинання верхнього шару ПК, використовуючи модель 

Бругемана на основі наближення ефективного середовища.  

 Отримані експериментально 

значення ефективної теплопровідності 

мультишарових поруватих зразків за 

допомогою ФА ГМ методу (χм-пк) значно 

нижчі, ніж теоретично розраховані в 

рамках моделі електротеплової аналогії 

(χеф) двошарової поруватої структури в 

межах періоду мультишарової системи 

(див. рис. 10), що містить шари ПК із 

 

Рис. 10. Схематичне представлення 

моделі електротеплової аналогії для 

оцінки ефективної теплопровідності 

в мультишаровій поруватій системі. 
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відомими значеннями поруватості 𝜙1 та 𝜙2, теплопровідності 
1  та 2 , 

теплового опору 1 1 1/R l  =  та 
2 2 2/R l  = , відповідно:  

1 2 1 1 2 2( ) / ( / ) ( / )
еф

l l l l  + = + .     (10) 

Для мультишарових 

поруватих структур, що містять 

періодично розташовані 

моношари ПК з 46 % та 64 % 

поруватістю, різниця між 

теоретично розрахованими і 

експериментально отриманими 

ефективними значеннями 

коефіцієнту теплопровідності 

поруватої системи зростає зі 

збільшенням густини 

інтерфейсів між шарами ПК 

(див. рис. 11).  

Запропоновано модель, яка 

пов’язує розбіжність отриманих 

значень із присутністю 

граничного теплового опору (R) 

між шарами ПК у 

мультишаровій системі, який 

суттєво впливає на збільшення 

ймовірності розсіяння фононів на інтерфейсах. Згідно даної моделі, значення 

величини R отримувалось з наступного рівняння, враховуючи, що '
еф еф

 = : 

1 2 1 1 2 2'( ) / ( / ) ( / ) 2
еф

l l l l R  + = + + .    (11) 

 Встановлено прямо 

пропорційну залежність між 

розрахованою аналогічним 

чином величиною 

граничного теплового опору 

та різницею поруватостей 

шарів ПК в межах періоду 

мультишарової поруватої 

системи (див.  рис. 12).  

Показано,  що  така  

поведінка залежності  

відповідає моделі 

акустичного імпедансу на 

інтерфейсах між шарами 

мультишарової системи, в 

рамках якої вираз, що 

описує ймовірність 

 
Рис. 11.  Порівняльні залежності експеримен-

тально отриманих (χ) та розрахованих  згідно  
електротеплової аналогії (χеф) ефективних 

значень коефіцієнтів теплопровідності зразків 

(напів зафарбовані та зафарбовані крапки, 

відповідно) від довжини періоду 

мультишарової системи, що містить шари ПК 

з 46 % та 64 % поруватістю. 

 
Рис. 12. Залежність теплового граничного опору 

(R) та відбивної здатності інтерфейсу 

(1-τ) від різниці поруватості сусідніх шарів ПК. 
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проходження фононів (τ) через інтерфейс між шарами ПК різної поруватості, 

виглядає наступним чином: 

2
1 2 1 24 / ( )Z Z Z Z = + ,         (12) 

де j j jZ  =  – акустичний імпеданс (акустичний опір) 

j - ого шару ПК, ,j j   – густина та швидкість поширення фононів в j-ому 

шарі ПК, відповідно. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

На основі проведених експериментальних досліджень особливостей 

фототермічного перетворення та індукованого електромагнітним 

випромінюванням теплового транспорту в неоднорідних системах на основі 

поруватого кремнію було: 

1. Запропоновано модель формування фотоакустичного відгуку в системах 

на основі поруватого кремнію з неоднорідним просторовим розподілом 

теплофізичних та оптичних параметрів при газомікрофонному методі 

реєстрації в класичній конфігурації. Модель дає змогу визначити 

коефіцієнти температуропровідності та теплопровідності структур в 

більш широкому діапазоні значень, чим напівемпірична модель 

«критичної частоти». Зокрема, було отримано значення коефіцієнту 

теплопровідності для впорядкованих масивів кремнієвих нанониток, 

критична частота яких була поза діапазоном частот, які можна було 

експериментально досягнути при газомікрофонному методі реєстрації. 

2. Встановлено характер впливу наповнювача поруватої кремнієвої 

матриці на зміну теплофізичних параметрів досліджуваної системи з 

різною конфігурацією пор. Зокрема, показано, що приріст 

теплопровідності при інкорпоруванні рідини в пори у системах з 

наявною фрактальною морфологією значно вищий, ніж у системах з 

впорядкованою структурою. 

3. З’ясовано фізичні механізми модифікації теплопровідності поруватого 

кремнію при опроміненні його поверхні іонами урану з енергією 

110 МеВ з різними дозами опромінення. Зокрема, за допомогою 

фотоакустичного методу показано, що зменшення теплопровідності 

поруватого кремнію при збільшенні дози опромінення його поверхні 

пов’язано зі збільшенням частки аморфної фази в структурі. 

4. Експериментально встановлено вплив просторового розподілу 

поруватості в періодичних мультишарових структурах на основі 

поруватого кремнію з субмікронною товщиною шарів та визначено 

величину ефективного коефіцієнту теплопровідності в них. 

Запропоновано модель зміни теплопровідності в таких структурах, яка 

ґрунтується на наявності теплового опору інтерфейсу між шарами з 

різною поруватістю. 
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5. Отримано залежність теплового опору інтерфейсу між шарами 

поруватого кремнію від різниці поруватості між шарами. Встановлено, 

що така залежність корелює з залежністю відбивання фононів від 

інтерфейсу між шарами поруватого кремнію з різною поруватістю, яка 

була отримана в рамках моделі акустичних імпедансів. 

 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації: 

 

1. Thermal conductivity of partially amorphous porous silicon by photoacoustic 

technique / M. Isaiev, P. J. Newby, B. Canut, A. Tytarenko, P. Lishchuk, D. 

Andrusenko, S. Gomès, J.-M. Bluet, L. G. Fréchette, V. Lysenko, R. Burbelo 

// Materials Letters – 2014 – Vol. 128. – P. 71–74 

2. Investigation of Thermal Transport Properties of Porous Silicon by 

Photoacoustic Technique / P. Lishchuk, D. Andrusenko, M. Isaiev, 

V. Lysenko, R. Burbelo // International Journal of Thermophysics – 2015 – 

Vol. 36 – no. 9 – P. 2428–2433 

3. Особливості теплового транспорту у композитних системах на основі 

кремнійових нанониток / П.О. Ліщук, Р.М. Бурбело, М.В. Ісаєв // 

Наносистеми, Наноматеріали, Нанотехнології – 2018 – т. 16 – №. 2 – 

С. 313-321 

4. Interfacial thermal resistance between porous layers: Impact on thermal 

conductivity of a multilayered porous structure / P. Lishchuk, A. Dekret, 

A. Pastushenko, A. Kuzmich, R. Burbelo, A. Belarouci, V. Lysenko, 

M. Isaiev // International Journal of Thermal Sciences – 2018 – Vol. 134 – P. 

317-320 

5. Photoacoustic characterization of nanowire arrays formed by metal-assisted 

chemical etching of crystalline silicon substrates with different doping level / 

P. Lishchuk, M. Isaiev, L. Osminkina, R. Burbelo, T. Nychyporuk, V. 

Timoshenko // Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures – 

2019 – Vol. 107 – P. 131-136 

 

Праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації: 

 

6. Дослідження теплофізичних властивостей у композитах на основі 

поруватого кремнію фотоакустичними методами / Р.М. Бурбело, 

В.Б. Горшколепов, С.І. Глухов, М.В. Ісаєв, Д.А. Андрусенко, П.О. Ліщук 

// Збірник Наукових Праць ВІКНУ – 2014 – В. 47 – С. 10-14 

7. A. Assy, S. Gomès, P. Lishchuk, M. Isaiev. Thermal wave methods // 

Nanostructured semiconductors: amorphisation and thermal properties. Edited 

by K. Termentzidis, Boca Raton: CRC Press – 2017 – ch. 18 – P. 493-516 



17 

 

8. Спосіб зменшення теплопровідності напівпровідникових структур на 

основі кремнію: пат. 130023 Україна. u 2018 04935; заявл. 04.05.2018; 

опубл. 26.11.2018; бюл. № 22 (кн. 1), С. 102 (патент на корисну модель) 

9. Thermal conductivity study of nanostructured porous Si on monocrystalline 

Si substrate by photoacoustic technique / A. Tytarenko, P. Lishchuk, 

M. Melnichenko, D. Andrusenko, M. Isaiev, R. Burbelo // Book of abstracts, 

The International research and practice conference Nanotechnology and 

Nanomaterials (NANO - 2013), 24 August – 1 September, 2013, Bukovel, 

Ukraine – P. 265 

10. Investigations of thermal transport properties in porous silicon by 

photoacoustic technique / P. Lishchuk, D. Andrusenko, M. Isaiev, 

V. Lysenko, R. Burbelo // Book of abstracts, Conference on Photoacoustic 

and Photothermal Theory and Applications (CPPTA), 23-26 September 2014, 

Warsaw, Poland – P. 58-59 

11. Features of thermal transport in porous silicon based nanocomposite 

systems / P. Lishchuk, D. Andrusenko, L. Osminkina, M. Isaiev, V. Lysenko, 

V. Timoshenko, R. Burbelo // Extended Abstracts of the 10th International 

Conference Porous Semiconductors Science and Technology (PSST – 2016), 

6-11 March, 2016, Tarragona, Spain – P. 202-203 

12. Thermal Conductivity Evaluation of Silicon Nanowires Arrays with 

Photothermal Techniques / O. Didukh, O. Ilchenko, P. Lishchuk, 

A. Salnikova, D. Andrusenko, L. Osminkina, V. Timoshenko, 

T. Nychyporuk, V. Lysenko, and M. Isaiev // Book of abstracts, Eurotherm 

Seminar No 108 “Nanoscale and Microscale Heat Transfer V”, Santorini, 

Greece, 26-30 September, 2016 – P. 124 

13. Features of photoacoustic transformation in multilayer silicon-based porous 

structures / A. Dekret, A. Pastushenko, A. Kuzmich, R. Burbelo, P. Lishchuk, 

M. Isaiev // Book of abstracts, The International Research and Practice 

Conference “Nanotechnology and Nanomaterials” (NANO-2017), Chernivtsi, 

Ukraine, 23-26 August, 2017 – P. 162 

14. Оптичні властивості пористого кремнію p-Si (100) / П.О. Генцарь, 

О.І. Власенко, М.В. Вуйчик, М.В. Ісаєв, П.О. Ліщук // Матеріали 6 

Міжнародної науково-практичної конференції “Структурна Релаксація у 

Твердих Тілах”, 22-24 Травня, 2018, Вінниця, Україна – С. 233-237 

15. Characterization of Porous Silicon Based Composite Nanostructures by 

Means of Photoacoustic Technique / P. Lishchuk, M. Isaiev // Proceedings of 

The 2018 IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications 

& Properties (NAP-2018), 9-14 September, 2018, Zatoka, Ukraine – 

P. 01SPN11 1-5 

16. Особливості теплового транспорту в мультишарових системах на 

основі поруватого кремнію / П.О. Ліщук, М.В. Ісаєв // 5 Міжнародна 

конференція. Сучасні проблеми фізики конденсованого стану, 03 - 06 

Жовтня, 2018, Київ, Україна – С. 114 



18 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Ліщук П. О. Особливості теплового транспорту в поруватих 

напівпровідникових структурах на основі кремнію. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 

Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена експериментальним дослідженням 

особливостей теплового транспорту в напівпровідникових структурах на 

основі поруватого кремнію (ПК) фотоакустичними (ФА) газомікрофонними 

методами. Запропоновано модель формування ФА відгуку в структурах з 

різною конфігурацією пор при застосуванні ФА методів у фронтальній 

конфігурації, яка дозволяє визначити їх коефіцієнт теплопровідності (ТП) в 

більш широкому діапазоні значень, ніж модель «критичної частоти». 

Встановлено, що збільшення рівня легування вихідних пластин кремнію на 4 

порядки зменшує ТП утвореного масиву нанониток у 25 разів. Показано, що 

приріст ТП при інкорпоруванні рідини в пори у системах з фрактальною 

морфологією значно вищий, ніж у системах з впорядкованою структурою. 

Експериментально встановлено залежність ТП аморфізованого ПК різної 

поруватості від частки аморфізації. Показано, що застосування ФА методу 

дозволяє визначити коефіцієнт ТП зразків з високими значеннями 

поруватості та частки аморфізації (> 70 %). Експериментально отримано 

залежність ТП мультишарової системи на основі ПК від просторового 

розподілу періодично розташованих субмікронних шарів ПК різної 

поруватості. Запропоновано модель, яка вказує на наявність теплового опору 

інтерфейсу між шарами ПК різної поруватості. Отримано залежність 

величини цього опору від різниці поруватості між шарами ПК. 

Ключові слова: теплопровідність, поруватий кремній, кремнієві 

нанонитки, композитна система «порувата матриця - рідина», аморфізований 

поруватий кремній, мультишарові поруваті системи на основі кремнію, 

фотоакустичні газомікрофонні методи. 

 

АНОТАЦИЯ 

 

Лищук П. А. Особенности теплового транспорта в пористых 

полупроводниковых структурах на основе кремния. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН 

Украины, Киев, 2019. 

Диссертационная работа посвящена исследованию особенностей 

теплового транспорта в пористых полупроводниковых структурах на основе 

кремния с разной морфологией пор, контролируемых как условиями 
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изготовления, так и процессами последующей модификации структур. Для 

исследования коэффициента теплопроводности структур использовались 

фотоакустические (ФА) газомикрофонные (ГМ) методы. К их 

преимуществам относятся характерно малые размеры рабочей области 

исследований, относительная простота та низкая себестоимость 

экспериментального стенда в сравнении с другими методами исследования. 

Кроме того, характерное для ФА методов возбуждение информативного 

отклика образцов происходит во время их бесконтактного нагрева 

нестационарным излучением менее, чем на один градус Цельсия, что 

позволяет более точно определять его коэффициент теплопроводности. 

Для аппроксимации результатов экспериментальных исследований 

предложено модель формирования ФА отклика в системах с неоднородным 

пространственными распределением теплофизических и оптических 

параметров при регистрации информативного отклика ГМ методом, с учётом 

воздействия на поверхность образцов светом с разной длиной волны 

излучения, а также использования разной геометрии ФА эксперимента. В 

результате получено значения коэффициента теплопроводности для структур 

с разной конфигурацией пор, в частности шаров пористого кремния (ПК) з 

фрактальной дендритоподобной морфологией с разным значением 

пористости, а также упорядоченных массивов кремниевых нанонитей (КН) 

разной длины и морфологии. В частности, показано, что увеличение уровня 

легирования исходных пластин кремния на несколько порядков уменьшает 

эффективную теплопроводность полученных массивов КН в 25 раз. Показано 

возможность использования комплексного подхода к анализу ФА отклика 

как исходных пористых структур, так и композитных систем «пористая 

матрица - жидкость» на их основе, с помощью которого углубляется 

понимание влияния морфологии структуры как на ее теплопроводность, так 

и на увеличение этого значения в полученных композитных системах. 

Проведено экспериментальные исследования ФА отклика частично и 

полностью аморфизированного ПК разной пористости, полученного путем 

облучения структур ионами урана с энергией 110 МэВ с разными дозами 

излучения. Анализ полученных результатов указывает на существенное 

уменьшение коэффициента теплопроводности модифицированного таким 

образом ПК с увеличением части аморфной фазы (до 3 раз в сравнении с 

необлученными шарами ПК). Показано возможность использования ФА 

метода для исследования теплового транспорта в образцах с высоким 

значением пористости и части аморфной фазы. 

Экспериментально получено амплитудно-частотные зависимости ФА 

отклика мультислоистых систем, содержащих периодическое 

пространственное распределение субмикронных шаров ПК с разной 

пористостью. Для анализа полученных результатов предложено подход, 

который объясняет уменьшение эффективного значения теплопроводности 

системы присутствием теплового сопротивления интерфейса между шарами 

ПК разной длины и пористости. Показано, что линейная зависимость 

величины теплового сопротивления интерфейса между шарами ПК от 
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разницы значений их пористости качественно коррелирует с зависимостью 

вероятности отражения фононов на интерфейсе между шарами ПК с разной 

пористостью в рамках модели акустических импедансов. 

Ключевые слова: теплопроводность, пористый кремний, кремниевые 

нанонити, композитная система «пористая матрица - жидкость», 

аморфизированный пористый кремний, мультислоистые пористые системы 

на основе кремния, фотоакустические газомикрофонные методы. 

 

SUMMARY 

 

Lishchuk P. O. Features of thermal transport in porous silicon-based 

semiconductor structures. – Manuscript. 

Thesis for the Candidate of science in Physics and Mathematics by specialty 

01.04.07 – solid state physics. – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the experimental study of thermal properties of porous 

silicon (PSi) based structures by photoacoustic (PA) gas-microphone technique. A 

theoretical model describing the formation of PA response in PSi structures with 

different pore morphology by the PA gas-microphone method in classical 

configuration is proposed. The model allows to determine thermal conductivity 

(TC) of porous structures in a wider range of values than by the «critical 

frequency» model. It was stated that increasing of doping level of the initial Si 

wafers by 4 orders of magnitude reduces the TC of formed silicon nanowire arrays 

by 25 times. It was shown that the TC rise of PSi with fractal morphology after the 

incorporation by liquid is much higher than in systems with well-ordered structure. 

The TC dependence of amorphous PSi with different porosity on the amorphous 

fraction was experimentally obtained. It was shown that PA method allows 

evaluating TC values of PSi with both high porosities and amorphous phase values 

(> 70%). The dependence of TC of multilayer PSi based systems on the spatial 

distribution of periodical submicron PSi layers with different porosities was 

experimentally obtained. The model describing TC of such systems by presence of 

interfacial thermal resistance between PSi layers is proposed. The dependence of 

thermal resistance values on differences in porosity values of PSi is obtained. 

Keywords: thermal conductivity, porous silicon, silicon nanowires, composite 

system «porous matrix – liquid», amorphous porous silicon, multilayer porous 

silicon based systems, photoacoustic gas-microphone methods. 


