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АНОТАЦІЯ 

Іляш С. А. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації 

нерівноважних носіїв заряду в бар‟єрних структурах  InGaAs/GaAs та Ge/Si. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка Міністерства 

освіти та науки України, Київ, 2018. 

 Визначено роль квантово-розмірних станів нанооб‟єктів та 

енергетичного розупорядкування у процесах рекомбінації нерівноважних 

носіїв заряду в бар‟єрних структурах на основі гетеропереходу InGaAs/GaAs і 

Ge/Si. Зокрема, явище довготривалої фотопровідності, виявлене у структурах 

з нанооб‟єктами, пов‟язане з неекспоненціальной релаксацією 

фотозбудження і пояснюється просторовим розділенням зарядів збуджених 

електрон-діркових пар локальними електричними полями в оточенні 

наноструктур. Ретельно досліджені механізми фотопровідності, 

фотоелектрорушійної сили, а також механізми релаксації фотозбудження у 

діодах на основі GaAs з квантовими точками InAs. При цьому визначена роль 

наноструктур у релаксації фотозбудження та описано явище збільшення часу 

спадання фотоелектрорушійної сили і фотоструму при легуванні квантових 

точок InAs домішками донорного типу, що представляє собою важливий 

практичний інтерес у перспективі виготовлення високоефективних сонячних 

елементів. 

 Виконано теоретичні розрахунки просторових розподілів механічних 

напружень та зонних діаграм p-i-n діодів на основі GaAs з квантовими 

точками InAs в області просторового заряду. Вперше показано, що 

впровадження квантових точок InAs в область просторового заряду p-i-n 

діодів обумовлює розширення спектрального діапазону в ІЧ область (до 1.2 
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еВ). Їх легування кремнієм збільшує час життя нерівноважних носіїв заряду 

на порядок, що дозволяє керовано регулювати величину фоточутливості 

сонячних елементів на базі GaAs в ІЧ області за рахунок зміни заселеності 

квантово-розмірних станів електронами та істотно зменшити темп 

рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в області просторового заряду в 

результаті появи локальних електричних полів у оточенні наноструктур. 

 Ключові слова: квантові точки, квантові нитки, гетероструктури, 

процеси рекомбінації заряду, наноструктури, GaAs/InGaAs, Ge/Si, 

фотопровідність, квантово-розмірні стани. 

SUMMARY 

Iliash S. A. Photoconductivity kinetics and recombination mechanisms of 

Ge/Si and InGaAs/GaAs barrier heterostructures. − Manuscript. 

 The thesis for the degree of Candidate of Sciences (Physics and 

Mathematics) in the specialty 01.04.05 − Optics, Physics of lasers. − Taras 

Shevchenko National University of Kyiv. – Kyiv, 2018. 

 The thesis is focused on the complex study of the features of photoexcitation 

relaxation and determination of photoconductivity mechanisms in barrier structures 

with nano-sized objects InGaAs and Ge/Si. 

 The research determines the role of nanoobjects quantum-dimensional states 

and energy disordering in the recombination processes of nonequilibrium charge 

carriers in barrier structures based on the InGaAs/GaAs and Ge/Si heterojunction. 

In particular, the phenomenon of long-time photoconductivity, found in structures 

with nanoobjects, is associated with the nonexponential relaxation of 

photoexcitation and explained by the spatial separation of charges of excited 

electron-hole pairs by local electric fields in the environment of nanostructures. 

The mechanisms of photoconductivity, photo-EMF, and photoexcitation relaxation 

mechanisms in GaAs based diodes with InGaAs quantum dots are thoroughly 

studied. The study determines the role of nanostructures in the relaxation of 
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photoexcitation and describes the phenomenon of the increase in the decay time of 

the photo-EMF and photocurrent upon doping of InAs quantum dots by impurities 

of the donor type, which is of great practical interest in the perspective of 

manufacturing highly efficient solar cells. 

 The thesis performs theoretical calculations of spatial distributions of 

mechanical stresses and band diagrams of p-i-n diodes based on GaAs with 

InGaAs quantum dots in the space charge region. The research shows that the 

introduction of InGaAs quantum dots into the space charge region of p-i-n diodes 

causes the spectral range to expand into the IR region (up to 1.2 eV). Their doping 

with silicon increases the lifetime of nonequilibrium charge carriers by an order of 

magnitude, which makes it possible to control the photosensitivity of GaAs based 

solar cells in the IR region due to changing the population of quantum-size states 

by electrons and substantially reducing the rate of recombination of 

nonequilibrium charge carriers in the space charge region as a result of the 

appearance of local electric fields in the environment of nanostructures. 

 Keywords: quantum dots, heterostructures, carrier lifetime, recombination 

processes, InAs/InGaAs, Ge/Si, nanostructure, semiconductor, photoluminescence, 

photoconductivity recombination, quantum size state. 
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КРС комбінаційне розсіяння світла 
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υ частота фотона 
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EF рівень Фермі 

Eg заборонена зона напівпровідника  

ІЧ інфрачервона область спектру 

x стехіометричний індекс 

НК нанокластери 

КРП контактна різниця потенціалів 
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ВСТУП 

Актуальність теми  

Гетероструктури на основі напівпровідникових наноструктур (квантові 

ями(КЯ), точки, нитки) є привабливими з точки зору фундаментальної фізики 

та їхнього практичного застосування у наноелектроніці та оптоелектроніці. 

Електронний спектр, оптичні та фотоелектричні властивості таких 

гетеросистем головним чином визначаються морфологією та розміром 

нанорозмірних об‟єктів, композиційним профілем, просторовим розподілом 

деформацій та присутністю дефектів поблизу інтерфейсу нанооб‟єктів. 

Останнім часом об‟єктом інтенсивних досліджень є квантові точки(КТ) та 

квантові нитки(КН) на основі сполук AIIIBV, зокрема InGaAs. Значна 

кількість публікацій була присвячена вивченню їх оптичних та електричних 

властивостей, зокрема спектрів інфрачервоного поглинання внаслідок зоно-

зонних та внутрішньозонних переходів, фотопровідності та 

фотолюмінесценції. Показано перспективність їх впровадження в область 

просторового заряду бар‟єрних структур з метою керування властивостями і 

характеристиками оптоелектронних пристроїв: сонячних елементів(СЕ),  

інфрачервоних фотодетекторів та напівпровідникових лазерів. Наприклад, 

розроблено фотодетектори з InGaAs КТ, які фоточутливі в середньому та 

дальньому інфрачервоному діапазоні, в основу роботи яких покладено 

внутрішньозонні переходи за участю квантово-розмірних станів нанооб‟єктів 

InAs. 

Напівпровідникові гетерострутури з нанорозмірними об‟єктами, 

виготовлені методом молекулярно-променевої епітаксії, вирізняють, 

насамперед, неоднорідні поля механічних напружень, неоднорідності 

компонентного складу та розміру нанооб‟єктів, що призводять до появи 

сильних локальних електричних полів, які помітно впливають на 

електропровідність, оптичні та фотоелектричні властивості. До теперішнього 

часу залишається багато невирішених питань, які стосуються фізичних 
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механізмів впливу локалізованих станів оточення та інтерфейсів 

наноструктур на ФП та випромінювальну рекомбінацію бар‟єрних структур 

на основі гетеропереходу InGaAs/GaAs та Ge/Si. Зокрема відсутні кількісні 

дані щодо їх впливу на процеси рекомбінації та захоплення фотозбуджених 

носіїв заряду за участю квантово-розмірних станів та рівнів дефектів.  

Розробка новітніх електронних та оптоелектронних пристроїв, зокрема 

фоточутливих пристроїв з наноструктурами, вимагає інформації щодо 

механізмів електропровідності та фотопровідності, механізмів рекомбінації 

носіїв заряду за участю квантово-розмірних станів та глибоких рівнів 

інтерфейсів InGaAs/GaAs з урахуванням характерного для таких систем 

енергетичного розупорядкування, зумовленого варіаціями розмірів та 

компонентного складу нанооб‟єктів. Провідну роль у визначенні фізичних 

властивостей бар‟єрних гетероструктур з нанооб‟єктами відіграють дефекти з 

глибокими рівнями, що локалізовані у найближчому оточенні нанооб‟єктів. 

Зокрема, заряд, захоплений на пастках поблизу інтерфейсу InGaAs/GaAs 

формує вбудоване електричне поле навколо нанооб‟єктів, яке суттєво 

впливає на обмін носіями заряду між станами наноструктур та станами 

змочувального шару, потенціал локалізації носіїв заряду, а отже, і на оптичні, 

електричні та фотоелектричні властивості бар‟єрних структур на основі 

гетеропереходу InGaAs/GaAs та Ge/Si. У зв‟язку з цим необхідна розробка 

методів, що дозволяють інтерпретувати оптичні та фотоелектричні спектри, 

описувати процеси рекомбінації і транспорту носіїв заряду в 

гетероструктурах з урахуванням співіснування інтерфейсних енергетичних 

рівнів та енергетичного спектра квантово-розмірних станів. Важливою 

проблемою, на розв‟язання якої планується спрямувати дану дисертаційну 

роботу, є те, яким саме чином наявність квантово-розмірних станів та 

інтерфейсних станів впливає на механізми релаксації фотозбуджень, зокрема 

яким чином присутність неоднорідних полів механічних напружень та 
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інтерфейсних пасток впливає на кінетику ФП та час життя нерівноважних 

носіїв заряду. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконувалась в рамках наукових тем №11БФ051-

01 “Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і 

елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ 

новітніх технологій”, номер державної реєстрації 0111U004954 та 

№16БФ051-01 “Формування та фізичні властивості наноструктурованих 

композитних матеріалів та функціональних поверхневих шарів на основі 

карбону, напівпровідникових та діелектричних складових”, номер державної 

реєстрації 0116U004781. 

Мета роботи і завдання дослідженнь 

Встановити механізми фотопровідності та природу релаксації 

фотозбудження у бар‟єрних структурах з нанорозмірними об‟єктами InGaAs 

та Ge/Si. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 1) вивчення 

можливих механізмів релаксації фотозбудження, з‟ясування впливу 

енергетичного розупорядкування та присутності пасток у оточенні 

нанорозмірних об‟єктів на час життя нерівноважних носіїв заряду в 

бар‟єрних структурах InGaAs та Ge/Si з нанорозмірними об‟єктами; 2) 

з‟ясування впливу локалізованих станів у оточенні наноструктур на 

температурні залежності релаксації фотопровідності, фотоЕРС і 

фотолюмінесценції гетероструктур з нанорозмірними об‟єктами InGaAs та 

Ge/Si різної морфології і топології; 3) встановлення механізмів транспорту 

фотогенерованих носіїв вздовж бар‟єрних шарів InGaAs з квантовими 

нитками, квантовими точками та ланцюгами квантових точок; 4) 

дослідження впливу варіацій електростатичного потенціалу і глибоких 

дефектних станів на фотопровідність та фотоЕРС сонячних елементів на 

основі бар‟єрних структур з нанооб‟єктами InGaAs. 
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Для виконання поставлених завдань було заплановано: 

− провести експериментальні дослідження спектральних залежностей 

фотопровідності, фотоЕРС та фотолюмінесценції гетероструктур з 

нанорозмірними об‟єктами InGaAs/GaAs та Ge/Si різної морфології; 

− дослідити часові залежності релаксації фотопровідності та 

фотолюмінесценції гетероструктур при низьких температурах за умов 

збудження квантами світла з різною енергією; 

− провести температурні дослідження темнового струму та 

фотопровідності сонячних елементів на основі гетеропереходу 

InGaAs/GaAs з різними параметрами та зробити висновки щодо впливу 

рекомбінації за участю станів нанооб‟єктів і механізму 

електропровідності у p-i-n структурах; 

− розрахувати просторовий розподіл механічних напружень в оточенні 

нанооб‟єктів InGaAs та Ge, оцінити його внесок у варіації 

електростатичного потенціалу; 

− провести експериментальні дослідження кінетики фотопровідності та 

термостимульованої провідності багатошарових гетероструктур 

InGaAs/GaAs, отримати теоретичну модель кінетики фотопровідності із 

урахуванням енергетичного розупорядкування та обміну електронами 

між центрами прилипання та квантово-розмірними станами 

нанооб‟єктів; 

− з‟ясувати вплив нанооб‟єктів InGaAs, розташованих в області 

просторового заряду p-i-n діодів на основі GaAs, на час життя 

фотогенерованих носіїв заряду та темп рекомбінації носіїв заряду. 

Об’єкт дослідження – взаємодія оптичного випромінювання із 

напівпровідниковими бар‟єрними структурами з нанорозмірними об‟єктами 

InGaAs та Ge/Si. 
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Предмет дослідження – процеси рекомбінації та механізм релаксації 

фотозбудження у бар‟єрних структурах на основі гетеропереходів 

InGaAs/GaAs та Ge/Si з нанорозмірними об‟єктами. 

 

Наукова новизна одержаних результатів 

1. Вперше показано, що релаксація фотопровідності в бар‟єрних 

структурах InGaAs/GaAs з квантовими ямами, нитками та точками InGaAs 

описується розтягненою експоненціальною залежністю внаслідок 

просторового розділення електрон-діркових пар локальними електричними 

полями в оточенні нанооб‟єктів. 

2. Встановлено фізичні механізми, які визначають температурну 

залежність часів релаксації фотопровідності в модульовано-легованих 

гетероструктурах InGaAs/GaAs з нанооб‟єктами InGaAs. 

3. Показано, що в бар‟єрних структурах на основі гетеропереходу 

Ge/Si нанокластери Ge здатні втримувати нерівноважні дірки протягом 

тривалого (~годин) часу, а величина їх заряду визначає амплітуду варіацій 

поверхневого потенціалу. 

4. Вперше показано, що нанокластери Ge здатні втримувати 

надлишкові дірки протягом тривалого часу і, загалом, визначають темп 

рекомбінації електронів та дірок в бар‟єрних структурах на основі 

гетеропереходу ITO-p-Si. 

5. Вперше було виконано теоретичні розрахунки просторових 

розподілів механічних напружень та зонних діаграм p-i-n діодів на основі 

GaAs з InGaAs квантовими точками в області просторового заряду. Показано, 

що наявність механічних напружень та легування КТ кремнієм призводить до 

появи локальних електричних полів в найближчому оточенні InGaAs КТ. 

6. Вперше показано, що легування кремнієм InGaAs квантових точок 

у області просторового заряду p-i-n діода збільшує час життя нерівноважних 
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носіїв заряду за рахунок звуження області просторового заряду та збільшення 

бар‟єрної ємності. 

7. Показано, що легування КТ InGaAs домішками Si дозволяє 

керовано регулювати величину фоточутливості сонячних елементів на основі 

GaAs в ІЧ області шляхом зміни заповнення квантово-розмірних станів 

InGaAs електронами. 

 

Практичне значення одержаних результатів 

1. Спектральні дослідження фотопровідності та фотолюмінесценції в 

гетероструктурах InGaAs та Ge/Si з нанорозмірними об‟єктами у поєднанні з 

вимірюваннями часових залежностей релаксації фотоЕРС, фотопровідності 

та фотолюмінесценції вказують на принципову можливість створення 

інфрачервоних фотоприймачів зі спектральним діапазоном фоточутливості, 

керованим за рахунок зміни компонентного складу та морфології 

наноструктур. 

2. Результати дослідження процесів релаксації фотопровідності в 

бар‟єрних гетероструктурах InGaAs/GaAs та Ge/Si можуть застосовуватись 

для розробки інфрачервоних фоторезисторів з квантовими точками. При 

розробці таких фотоприймачів слід враховувати вплив локальних полів та 

варіацій електростатичного потенціалу в оточенні наноструктур на час життя 

нерівноважних носіїв заряду. 

3. Обгрунтовано перспективу розробки сонячних елементів на основі 

гетеропереходу InGaAs/GaAs з квантовими точками InGaAs в області 

просторового заряду бар‟єрних структур. Запропоновано здійснювати 

легування квантових точок домішками кремнію для збільшення часу життя 

нерівноважних носіїв заряду. 

4. Запропоновано метод дослідження термостимульованої провідності 

шляхом періодичного фотозбудження багатошарових гетероструктур з 

нанооб‟єктами квантами світла різних енергій. 
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Особистий внесок здобувача полягає у приготуванні зразків до 

проведення вимірів; проведенні експериментальних вимірів фотопровідності, 

спектральних досліджень зразків; проведенні АСМ досліджень та обробки 

отриманих зображень; отримання вольт‒амперних характеристик(ВАХ) та 

часових залежностей фотопровідності зразків гетероструктур SiGe/Si та 

InGaAs/GaAs; розробці теоретичних моделей механізмів переносу заряду в 

напівпровідникових гетероструктурах; обробці експериментальних даних; 

підготовленні матеріалів виступів на міжнародних конференціях; підготовці 

матеріалу та написанні наукових статей у провідних світових виданнях. 

 Апробація результатів дисертації 

 За матеріалами дисертаційної роботи були зроблені доповіді на 

міжнародних конференціях та семінарах: 

«NATO Advanced Research Workshop, Functional Nanomaterials and 

Devices for Electronics, Sensors, Energy Harvesting» (Львів, 13‒16 квітня, 

2015 р.); 

«XXII Galyna Puchkovska International School-Seminar, Spectroscopy of 

Molecules and Crystals» (Чинадієво, 27 вересня – 4 жовтня, 2015р.); 

«VII International Conference for Yong Scientists, Low Temperature 

Phisics»(Харків, 6‒10 червня 2016р.); 

«Nanotechnology and Nanomaterials» (Львів, 24–27 серпня 2016р.); 

«Nanotechnology and Nanomaterials» (Чернівці, 23–26 серпня 2017р.); 

«XXIIІ Galyna Puchkovska International School-Seminar, Spectroscopy of 

Molecules and Crystals» (Київ, 20–25 вересня, 2017р.). 

 Публікації 

 За матеріалами дисертації опубліковано 13 наукових робіт, у тому 

числі 7 статей та 6 тез для доповідей на міжнародних наукових конференціях. 

 Структура та обсяг роботи 

 Дисертація складається зі вступу, п‟яти розділів, висновків та списку 

використаних джерел. Вона викладена на 160 сторінках та включає у себе 64 
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рисунка загальним обсягом 30 сторінок, 3 таблиці обсягом 1 сторінка і 

списку використаних джерел кількістю 125 найменувань на 14 сторінках. 

 У вступі обґрунтовується актуальність теми, загальні положення, 

розглядаються новітні технології та методи дослідження нанорозмірних 

напівпровідникових гетероструктур. Ставиться мета і формулюються задачі 

для її досягнення, наводиться наукова новизна та практичне значення 

результатів проведених досліджень.  

 Перший розділ присвячено огляду літературних джерел, який включає 

в себе, як фундаментальні положення явищ переносу носіїв заряду, 

рекомбінації фотопровідності та зонної структури класичних 

напівпровідників, так і новітні методи дослідження опто‒електронних 

властивостей гетероструктур та технології виготовлення нових структур. 

Опис розвитку технологій сонячних елементів та розгляд варіантів їхнього 

виготовлення, перспективи вдосконалення ефективності перетворення 

сонячної енергії. 

 У другому розділі надано розгорнутий опис експериментальних 

установок та досліджуваних гетероструктур, у тому числі сонячного 

елементу на основі p‒i‒n діода. Обгрунтовано вибір методів досліджень та 

описано методики отримання спектральних залежностей фотопровідності, 

фотолюмінесценції, дослідження ВАХ напівпровідникових гетероструктур та 

моделювання зонного енергетичного розподілу. Також описано методику 

електросилової мікроскопії, а саме методу зонда Кельвіна. 

 У третьому розділі експериментально досліджені кремній‒германієві 

гетероструктури з наноострівцями та нанокластерами. Методами АСМ та 

мікроскопією зонда Кельвіна досліджено локальні пастки, утворені 

нанооб‟єктами Ge на кремнієвій підкладці, показано, що керуючи напругою 

зміщення, прикладеною латерально, можна керувати густиною захоплених 

пастками носіїв заряду. Також наведені результати дослідження оптичних 

властивостей тонкої германієвої плівки, а саме визначення шорсткості, 
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рентгенівська рефлектометрія, визначення еліпсометричних параметрів та 

спектроскопія комбінаційного розсіювання. Досліджено релаксацію 

фотопровідності у зразках ІТО‒Ge‒Si. 

 Четвертий розділ присвячено дослідженню механізмів релаксації 

фотозбудження у InGaAs/GaAs гетероструктурах з квантовими нитками, 

квантовими точками та ланцюгами квантових точок. Експериментально 

отримані спектральні залежності фотопровідності та фотолюмінесценції, у 

структурах з КН досліджено явище термостимульованої провідності при 

оптичному збудженні різними довжинами хвиль. Теоретично розраховані 

енергії активації збудження квантових станів для об‟ємної структури та 

квантоворозмірних об‟єктів. За допомогою програмного забезпечення 

розрахована модель енергетичної структури досліджуваних зразків. 

 У п’ятому розділі приведені дослідження фотоелектричних 

властивостей сонячних елементів на основі GaAs наногетероструктур. 

Досліджений сонячний елемент являє собою p‒i‒n діод із додаванням 

квантоворозмірних острівців. Виміряні вольт-амперні характеристики зразка 

при різних температурах та рівнях легування. Отримано температурні 

залежності при поданні різних напруг зміщення, виміряні спектральні 

залежності фотолюмінесценції та фотопровідності. Досліджені часові 

залежності ФП за умов різних температур та збудження імпульсами різної 

інтенсивності. Теоретично розрахована модель зонної структури та карти 

деформації в оточенні нанорозмірних об‟єктів. Підтверджено, що негативний 

вбудований точковий заряд впливає на поглинання інфрачервоного 

випромінювання у забороненій зоні GaAs, та виявлено, що застосування 

домішок Si до КТ знижує втрати рекомбінації зменшуючи темновий струм у 

зворотному напрямку та подовжує релаксацію ФП. 
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РОЗДІЛ 1. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

1.1.Електронний спектр та фотоелектричні властивості 

напівпровідникових гетероструктур із нанооб’єктами 

 

1.1.1.Напівпровідникові гетеропереходи 

 

Гетеропереходом є контакт двох напівпровідників, що відрізняються 

хімічним складом, при якому кристалічна решітка одного матеріалу без 

порушень переходить у решітку іншого. Розрізняють ізотипні та анізотипні 

гетеропереходи. Якщо гетероперехід утворений двома напівпровідниками 

одного типу провідності, це ізотипний гетероперехід. Анізотипні 

гетеропереходи утворюються напівпровідниками з різним типом провідності. 

Існують три моделі гетеропереходу: ідеальний, неідеальний та гетероперехід 

із проміжним шаром. В ідеальному гетеропереході на відміну від 

неідеального на межі розділу матеріалів відсутні локальні енергетичні стани 

для електронів. В гетеропереході з проміжним шаром скінченної товщини 

локальні енергетичні стани можуть існувати як у самому проміжному шарі, 

так і на його межах. 

Для побудови енергетичної діаграми гетеропереходу застосовують 

правило електронної спорідненості (правило Андерсона) [1], згідно якого 

розрив зони провідності дорівнює різниці електронної спорідненості двох 

матеріалів. Для побудови енергетичної діаграми ідеального гетеропереходу 

потрібно знати такі характеристики напівпровідникових матеріалів: 

− ширина забороненої зони(   ,    ). 

− термодинамічна робота виходу (  ,   ). Термодинамічна робота 

виходу залежить від положення рівня Фермі, а значить і від рівня 

легування напівпровідника. 
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− електронна спорідненість (  ,   ). Відстань від дна зони провідності 

до рівня вакууму. 

При побудові діаграми вважається, що ширина забороненої зони і 

робота виходу є однаковими для кожної точки в площині контакту, де вони 

стрибком змінюють свою величину. При цьому, у приконтактному шарі 

кожного з напівпровідників відбувається зміна потенціальної енергії 

електрона. Повна зміна потенціальної енергії дорівнює різниці робіт виходу, 

що є наслідком однакового положення рівня Фермі для матеріалів 

гетеропереходу. До приведення у контакт двох напівпровідників, 

потенціальна енергія електронів у них різна через різну термодинамічну 

роботу виходу. При контакті двох напівпровідників, як і у випадку p-n 

переходу, електрони почнуть переходити з напівпровідника із меншою 

роботою виходу у напівпровідник з більшою. Це буде відбуватись поки 

дифузійний струм не буде скомпенсованим дрейфовим струмом носіїв заряду 

під дією внутрішнього поля, створеного переміщеними носіями заряду. При 

цьому виникає контактна різниця потенціалів: 

   =   -                                                        (1.1) 

і утворюється область просторового заряду, шириною d (Рис. 1.1). Наведена 

побудова показує, що в площині контакту внаслідок різної електронної 

спорідненості напівпровідників дно зони провідності першого 

напівпровідника не збігається з положенням дна зони провідності другого 

напівпровідника. Формується розрив зони провідності, величина якого    : 

    =    -    .                                                    (1.2) 

Аналогічно виникає розрив валентної зони, що дорівнює: 

    =      -      -    .                                          (1.3) 

 Варто відмітити, що розриви зон можуть бути як додатніми так і 

від‟ємними. Як наслідок, існують різні типи вигинів зон поблизу контакту 

двох матеріалів гетеропереходу [2]: 
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1. Розриви зони провідності,    , і валентної зони,    , додатні. Такий 

гетероперехід також називають гетеропереходом І типу. До нього 

відносять гетероперехід InAs/GaAs.  

2. Один із розривів зон додатній, а інший від‟ємний. В такому випадку 

гетероперехід відносять до ІІ типу. Прикладом є гетероперехід SiGe/Si. 

3. Існує випадок гетеропереходу ІІІ типу, коли заборонені зони 

напівпровідників взагалі не перекриваються. за енергіями називають 

гетеропереходом. Прикладом є  гетероструктура InAs/GaSb. 

Таким чином, для побудови енергетичної діаграми гетеропереходу 

потрібно знати концентрації носіїв заряду, контактну різницю потенціалів 

переходу,   , та врахувати величину ширини забороненої зони і 

положення рівня Фермі для кожного напівпровідника [3].   

 

Рис.1.1. (а)Енергетичні діаграми напівпровідників. (б)Діаграма ідеального 

гетеропереходу [4]. 
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1.1.2. Зонні моделі 

 Експериментальні дані щодо явищ переносу можна правильно 

інтерпретувати тільки за наявності деякої моделі електронної структури. В 

ідеальних кристалах хвильова функція електрона може бути подана у вигляді 

функції Блоха [5]. При цьому, в забороненій зоні відсутні енергетичні стани, 

а функція густини станів змінюється стрибком поблизу країв зон. В 

розупорядкованих напівпровідниках для функції густини електронних станів 

N(E) характерно існування локалізованих енергетичних рівнів в забороненій 

зоні. Залежно від матеріалу їх спектр може бути неперервний або містити 

окремі максимуми. Специфічні особливості зонної структури 

розупорядкованих матеріалів є наслідком ідеального ближнього і дальнього 

порядку в кристалі. Наприклад, в аморфному напівпровіднику дальній 

порядок порушений, тоді як ближній порядок (міжатомні відстані і кути між 

зв‟язками) майже не змінився [6].  

 Базуючись на теорії Андерсона [7], Мотт висунув припущення, що 

флуктуації потенціалу, обумовленні конфігураційним розупорядкуванням в 

аморфних матеріалах, викликають утворення локалізованих станів, які 

формують «хвости» поблизу країв зон. При цьому, існує різка границя, яка 

розділяє енергетичні області делокалізованих і локалізованих станів.  

 Було запропоновано кілька моделей зонної структури напівпровідників, 

які можуть бути зведені до одної в тому сенсі, що всі вони засновані на 

уявленні щодо локалізації електронів у «хвостах» функції густини станів [8]. 

На рис.1.2 схематично зображені основні особливості функції густини станів 

для різних моделей. 
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Рис. 1.2. Криві фунції густини станів для розупорядкованих 

напівпровідників. (а) Модель Коена‒Фріцше‒Овшинського. (б) Модель 

Девіса‒Мотта із зоною компенсованих рівнів поблизу середини забороненої 

зони. (в)Модифікована модель Девіса‒Мотта; (г)Експериментально отримане 

скло із дефектними станами [6]. Запозичено з [9]. 

 

 А) Модель Коена‒Фріцше‒Овшинського (КФО). 

 У моделі КФО [10], показаній на рис. 1.2а, вважається, що «хвости» 

функції густини станів перекривають всю заборонену зону, а залежність 

густини станів від енергії неперервна. Поступове зменшення густини 

локалізованих станів згладжує різкі краї зони провідності і валентної зони, 

які б спостерігались для ідеальних кристалів. Модель КФО була створена для 

багатокомпонентних халькогенідних стекол. Аналогічна модель була 

прийнята для розрахунків бар‟єрів і аналізу фотопровідності в кремнії. 

Наприклад, в сплавах халькогенідів структурне розупорядкування є досить 

значним, і, як наслідок, хвости валентної зони та зони провідності 

перекриваються, що призводить до помітної густини станів всередині 

забороненої зони. Внаслідок такого перекриття зон у валентній зоні 

виникають стани (зазвичай заповнені), що знаходяться вище станів у зоні 

провідності (які зазвичай порожні). В такому випадку відбувається 
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перерозподіл електронів за енергіями, внаслідок якого виникають заповнені 

стани в хвості зони провідності, заряджені негативно, а також позитивно 

заряджені порожні стани у валентній зоні. В такому випадку виникає 

самокомпенсація, а рівень Фермі закріплюється поблизу середини 

забороненої зони (закономірність, що випливає з електричних властивостей 

цих матеріалів). Одним із головних заперечень проти моделі КФО була 

висока прозорість халькогенідів в області нижче краю поглинання. Було 

встановлено, що область існування хвостів густини станів у халькогенідах 

суттєво обмежена. Дана модель більш точна у випадку кремнію.  

 Б) Модель Девіса‒Мотта 

 За Девісом та Моттом [11] хвости локалізованих станів повинні бути 

досить вузькими, і поширюватись в заборонену зону на відстані порядку 

кілька десятих еВ. Крім того, ці автори зробили припущення про існування 

зони скомпенсованих рівнів поблизу середини забороненої зони, що 

зумовлені дефектами у випадковій сітці атомів, тобто вільним зв‟язкам, 

вакансіям. Схематична модель представлена на рис. 1.2б, де    і    є 

енергіями, що розділяють області локалізованих і делокалізованих станів в 

зоні провідності та у валентній зоні, відповідно. У центрі цієї зони може 

відбутися розщеплення на донорну і акцепторну зони, що в свою чергу 

призведе до закріплення рівня Фермі поблизу її центру. Мотт висловив 

припущення, що при переході від нелокалізованих до локалізованих станів 

рухливість спадає на кілька порядків, тобто існує поріг рухливості. З 

наведеної моделі випливає, що рухливість дорівнює нулю при Т = 0 К. 

Інтервал енергій між    і     називають щілиною рухливості. Коен 

запропонував дещо іншу картину залежності рухливості від енергії. Зокрема, 

він постулював неперервне зменшення рухливості носіїв для делокалізованих 

станів у області енергій при віддаленні від порога рухливості. В цій 

проміжній області довжина вільного пробігу носіїв заряду стає порядку 

міжатомної відстані, а значить рівняння Больцмана не може бути 
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застосованим. Коен розглядав явища переносу як броунівський рух, при 

якому носії знаходяться під дією неперервних процесів розсіяння. 

 Були отримані експериментальні дані (вимірювання люмінесценції, 

фотопровідності і дрейфової рухливості), що вказують на існування різних 

локалізованих станів, які мають певне розташування у забороненій зоні. Ці 

стани зумовлені дефектними центрами, природа яких не завжди відома. 

Присутність різних типів дефектів з достатньою концентрацією пояснюється 

тим, що більшість аморфних напівпровідників отримується швидким 

осадженням з газової фази або шляхом швидкого охолодження. Вперше 

модель із зонами з донорів та акцепторів у верхній та нижній частинах 

щілини рухливості була запропонована Маршалом і Оуеном в 1971р. На 

сьогодні відомо, що густина станів в «реальних» напівпровідниках не 

зменшується монотонно всередину забороненої зони, а має велику кількість 

екстремумів, які помітно (у порівнянні з величиною kT) відділені один від 

одного, як у випадку деяких халькодегідних стекол. Положення рівня Фермі 

в такому випадку визначається розподілом зарядів по станам у забороненій 

зоні. На рис. 1.2г, як приклад, наведена подібна картина густини станів для 

склоподібного       . 

 За моделю Девіса‒Мотта [11] передбачається три механізми, що 

обумовлюють провідність в аморфних напіпровідниках. Їх відносні внески у 

повну провідність є різними залежно від температурного інтервалу. При 

низьких температурах провідність буде відбуватися переважно шляхом 

термічно-стимульованого тунелювання між станами поблизу рівня Фермі. 

При більш високих температурах носії заряду термічно збуджуються в 

локалізовані стани у «хвостах» зон. Носії, що опинилися в цих станах, 

можуть приймати участь в переносі заряду шляхом стрибків між 

локалізованими станами. При подальшому збільшенні температури носії 

здатні термічно збуджуватись через щілину рухливості в область 

делокалізованих станів. При цьому, рухливість у делокалізованих станах 
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набагато вища, ніж в локалізованих. Із усього сказаного випливає, що для 

вивчення електронної структури аморфних напівпровідників необхідні 

дослідження електропровідності та фотопровідності в широкому 

температурному інтервалі.  

 В) Модель поляронів малого радіусу 

 Роль спотворення решітки у присутності «надлишкового» носія заряду 

в аморфному твердому тілі детально аналізував Емін [12]. В даній роботі 

було показано, що в розупорядкованих напівпровідниках носії заряду можуть 

переходити в авто-локалізований стан (полярон малого радіусу), який 

виникає в результаті поляризації навколишньої решітки атомів. 

Обгрунтовуючи свою гіпотезу, Емін вказував на те, що розупорядкування в 

твердому тілі призводить до сповільнення руху носіїв заряду. Таким 

сповільненням може бути локалізація носія, коли носій заряду залишається 

на даному атомі достатньо довго для того, щоб міг відбутися перерозподіл 

атомів. Іншими словами, може бути індукуване зміщення атомів, що 

призведе до утворення полярону малого радіусу. Оскільки такий полярон за 

своєю природою є локальним, відсутність дальнього порядку в 

некристалічному твердому тілі не буде істотно впливати на його рух. Було 

проаналізувано експериментальні дані по статичній провідності, термо-

електрорушійної сили і холловській рухливості в деяких халькогенідних 

стеклах у рамках існуючих теорій поляронів малого радіусу, розроблених для 

кристалічних твердих тіл [12].  

1.1.3. Ефекти розмірного квантування у напівпровідникових 

нанооб’єктах 

 Сучасний стан розвитку наноелектроніки характеризується тим, що 

основними об‟єктами досліджень є не напівпровідникові кристали, а 

нанорозмірні об‟єкти. Малі розміри даних структур в якому-небудь 

напрямку, порівняні з довжиною хвилі де Бройля, за законами квантової 
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механіки призводять до зміни електронного спектра – він стає дискретним 

для руху вздовж осі, вздовж якої має місце обмеження руху [13-15]. 

У залежності від кількості обмежених напрямків, квантово-розмірні 

структури поділяються на три категорії: квантові ями, квантові нитки та 

квантові точки (табл.1.1). Функція густини станів для різних наноструктур 

наведена на рис. 1.3.  

Таблиця. 1.1. Класифікація квантово-розмірних структур. 

Тип структури Квантове обмеження Кількість вільних 

напрямків руху 

Об'ємний н/п 0 3 

Квантова яма 1 2 

Квантова нитка 2 1 

Квантова точка 3 0 

 

Квантові ями – це системи з двовимірним електронним газом, де рух 

носіїв заряду обмежений лише в одному напрямку. Прикладом є епітаксійні 

тонкі плівки та структури метал-діелектрик-напівпровідник. Структурами з 

одномірним електронним газом, в яких рух носіїв заряду є обмежений в двох 

напрямках називають квантовими нитками (квантові дроти). У квантових 

точках рух носіїв заряду обмежений у трьох напрямках, що призводить до 

дискретного електронного спектру. Формально під терміном «точка» слід 

було б розуміти нескінченно малі розміри об‟єкта. Реальні квантові точки 

можуть містити достатньо високу кількість атомів (~ 10
4
-10

6
) і зберігати 

нанорозмірний масштаб. Такі об„єкти також називають нанокластерами. Як 

приклад, на рис.1.3,б наведено електронно-мікроскопічне зображення 

нанокластера InGaAs в оточенні GaAs.  
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(а) 

 

        (б) 

 

Рис. 1.3. Функції густини станів для різних структур (а). Електронно-

мікроскопічне зображення нанокластера InGaAs в оточенні GaAs (б). 

 

 Використовуючи метод ефективної маси та розв‟язуючи квантово-

механічну задачу про рух частинки у одновимірній потенціальній ямі, 

одержують вирази повної енергії носіїв для різних структур: 

- квантова яма: 

2 2 2 2
2 2

* 2 *
( , ) ( ), ( )exp( )

2 2
n x y x y x y

z

n
E k k k k z ik x ik y

m L m


                               (1.4) 

- квантова нитка: 

2 22 2 2 2

, * 2 2 *
( ) ( ) , ( ) ( )exp( )

2 2

x
n m x x

z y

kn m
E k z y ik x

m L L m


                                 (1.5) 

- квантова точка: 

2 2 2 2 2

, , * 2 2 2
( ), ( ) ( ) ( )

2
n m l

z y x

n m l
E z y x

m L L L


                                          (1.6) 

де n,m,l = 1,2,3…  - цілі числа, , ,x y zL L L  ‒ розміри потенціальної ями.  

1.1.4. Релаксація фотопровідності в неоднорідних (аморфних) 

напівпровідниках 

При вивченні явища фотопровідності велику увагу приділяють 

процесам рекомбінації носіїв заряду та явищу захоплення носіїв пастками. 
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Захоплення пастками є основним процесом накопичення надлишкової енергії 

практично у всіх твердих тілах. При цьому, має місце локалізація у просторі 

фотозбуджених електронів або дірок. Внаслідок цього електрон чи дірка не 

здатні вільно рухатись у напівпровіднику поки не отримають достатню 

енергію, щоб бути звільненими. Ті області напівпровідника, що здатні 

захоплювати носії заряду(електрони чи дірки) та утримувати їх називаються 

пастками. Методами, що дозволяють виявити пастки та вивчити їх 

властивості є: 

1. Динаміка зміни інтенсивності люмінесценції чи ФП після початку 

збудження. Якщо речовину, у якій пастки повністю спустошені 

нагріванням або опроміненням світлом, піддати повторному 

опроміненню то деяка частина збуджених носіїв заряду може бути 

захоплена пастками. Якщо це провести при низьких температурах, 

то захоплені носії не можуть бути звільнені за рахунок теплового 

збудження. Тому можна встановити зв’язок між концентрацією 

захоплених носів площею під кривою наростання та рівноважним 

значенням інтенсивності випромінювання чи фотоструму. 

2. Загасання інтенсивності люмінесценції чи ФП після припинення 

збудження. 

3. Термостимульоване звільнення пасток. 

4. Звільнення пасток внаслідок оптичного збудження. 

5. Дослідження ФП в умовах, коли при зміні інтенсивності світла чи 

температури відбувається перетворення пастки у центр 

рекомбінації. 

6. Залежність струму, обмеженого просторовим зарядом, від напруги. 

7. Фотодіелектричний ефект. 

 При дослідженні фотопровідності в неоднорідних напівпровідниках 

процеси прилипання та захоплення пастками носіїв заряду істотно 
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впливають на форму кривих наростання та релаксації ФП. Також потрібно 

приймати до уваги те, що рекомбінація може бути лінійною або 

квадратичною [16]. Часові залежності концентрації носіїв заряду для різних 

рекомбінаційних процесів наведено у табл.1.2.  

 

Таблиця.1.2. Часові залежності концентрації носіїв заряду при 

мономолекулярній (лінійній) та бімолекулярній (квадратичній) рекомбінації, 

де n ‒ концентрація нерівноважних носіїв, a,b ‒ константи для лінійної та 

квадратичної рекомбінації [16]. 
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 У загальному випадку для апроксимації кривих релаксації ФП 

використовують вираз: 

 
0

1

I
I

ct



 


,                                                 (1.7) 

де I0 ‒ фотопровідність у початковий момент часу, c,   ‒ коефіцієнти, які 

можуть залежати від температури та інтенсивності світла. При аналізі кривих 

наростання та спаду ФП необхідно враховувати процеси захоплення 

пастками зарядів та їх звільнення.  
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 На практиці, при дослідженні неоднорідних напівпровідникових 

гетероструктур, спостерігається довготривале спадання інтенсивності 

фотоструму після припинення збудження [17]. Це пов‟язано з наявністю 

хаотичного потенціального рельєфу, що зумовлений структурними 

неоднорідностями, флуктуаціями концентрації домішок тощо. Це призводить 

до локалізації та просторового розділення фотозбуджених носіїв заряду. 

Внаслідок цього рекомбінація можлива тільки після подолання певного 

енергетичного бар‟єру, що суттєво сповільнює спад фотоструму. У такому 

випадку релаксація фотоструму ( )I t  описується  експоненціальною функцією 

Кольрауша: 

0( ) exp
t

I t I





 
  

 
,                                             (1.8) 

де 0I  ‒ значення струму у початковим момент, τ ‒ середній(характерний час) 

релаксації, β ‒ фактор неідеальності системи(0<β<1). 

 Як приклад, на рис. 1.4 наведено часові залежність фотовідгуку 

гетеросистеми InGaAs/GaAs на збудження світловим імпульсом. При 

фотозбудженні спостерігається збільшення провідності зразка, яке зумовлено 

генерацією нерівноважних електронів та дірок при міжзонному поглинанні 

збуджувального випромінювання. Після припинення фотозбудження 

спостерігається довготривала релаксація фотоструму до «темнового» 

значення. Така крива релаксації описується формулою (1.8). 
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Рис. 1.4. Типовий вигляд нормованого фотовідгуку гетероструктури. 

Штрихована лінія показує імпульс фотозбудження [17]. 

1.1.5. Стрибкова провідність 

 Розглянемо провідність при постійному струмі у невпорядкованих 

структурах, коли енергія Фермі лежить у інтервалі енергій, де стани 

локалізовані. У такому випадку можливі два варіанта провідності: 

1. Збудження електронів до енергії пE , а внесок у провідність 

дорівнює: 

expE
kT


 

 
  

 
,                                               (1.9) 

де E  ‒ провідність, коли cE E , а c FE E   . Така провідність переважає при 

високій температурі та малих  .  
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Рис. 1.5. Схематичний механізм стрибкової провідності. Показано два 

стрибки: із зайнятого вузла А у В та з В у С. Запозичено з [9]. 

 2. Термічно активована стрибки електронів, що знаходяться поблизу 

рівня Фермі (рис. 1.5). Темп рекомбінації в такому випадку визначається 

довжиною стрибка електрона зі стану А нижче рівня Фермі в стан В вище 

рівня Фермі. Ймовірність того, що ця подія відбудеться за одиницю часу, є 

добутком кількох множників: 

− фактора Больцмана ‒ exp(-W/kT), де W ‒ різниця енергій двох станів; 

− множника, що залежить від спектру фононів; 

− фактора, що залежить від перекриття хвильових функцій. 

 У випадку сильної локалізації, електрон, як правило, здійснює стрибки 

між найближчими можливими станами. Такий випадок називається 

«стрибкова провідність між найближчими сусідами», або провідність 

Міллера‒Абрахамса [18]. Описати такий тип провідності можна таким 

чином. Число електронів, які здійснюють стрибки на певну відстань 

визначається числом електронів у одиниці об‟єму в інтервалі kT поблизу 

рівня Фермі та різницею ймовірностей стрибка у двох напрямках. Таким 

чином, стрибкова провідність з експоненціальним множником exp(-W/kT) 

може бути виявлена експериментально, тільки у тому випадку, коли стани 

локалізовані за Андерсоном у всій зоні, а край рухливості знаходиться у 

вищій зоні. Проте, у випадку низьких температур, більш ймовірним є 

спостерігати явище стрибкової провідності зі змінною довжиною стрибка, 

коли довжина стрибка збільшується зі зменшенням температури [19].  
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1.2. Сонячні елементи з нанорозмірними об’єктами 

 Фотоелектричні перетворювачі (сонячні елементи) умовно поділяють 

на пристрої першого, другого та третього покоління, в залежності від 

технології їхнього отримання та фізичних принципів, покладених в основу їх 

роботи. На сьогодні, моно- та полікристалічні кремнієві сонячні елементи на 

основі p‒n переходу є найбільш поширеними перетворювачами сонячної 

енергії. Їхня частка на ринку займає близько 85%. Це так звані пристрої 

першого покоління. Основні проблеми при виготовленні таких систем - це 

високі вимоги щодо рівня домішок у кристалах кремнію, високі температури 

виготовлення та велика кількість матеріалу, необхідна для виготовлення 

панелей. Основою для сонячних елементів (СЕ) другого покоління є тонкі 

плівки, які, як правило, сформовані між прозорою провідною підкладкою та 

контактом. СЕ другого покоління займають близько 15% ринку та в 

основному виготовлені на основі CdTe, CuInS2, CuInSe2, CuInGaSe2 або 

аморфного та нанокристалічного кремнію. 

 Термодинамічна межа для ефективності фотоперетворення для СЕ з 

одним p‒n переходом (1‒го або 2‒го покоління) становить 33,7% [20]. Ця 

межа, також відома як обмеження Шоклі‒Квайссера [21]. Її величина 

обумовлена тим, що фотони з енергіями меншими за ширину забороненої 

зони напівпровідникового матеріалу не поглинаються, в той час як значна 

частина енергії поглинутих фотонів перетворюється у тепло. 
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Рис.1.6. Типи сонячних елементів. 

 Головною метою створення третього покоління сонячних елементів є  

збільшення ефективності перетворення та подолання межі Шоклі‒Квайссера. 

Це стає можливим внаслідок використання нових підходів, зокрема 

виготовлення СЕ з багатошаровими p‒n переходами, використанням 

гетеропереходів, використанням наноструктур та ін. Рекордна ефективність 

перетворення сонячної енергії для багатошарових СЕ була зареєстрована на 

рівні 40%, з використанням концентраторів [22].  

 В останні кілька років велику увагу приділяють сонячним елементам з 

квантовими точками завдяки їх унікальним оптичним і електронним 

властивостям [23-25]. Наприклад, спектр поглинання може змінюватися 

залежно від розміру наноструктур [26,27], що робить їх привабливими для 

ФВ технологій. Наприклад, були запропоновані різні варіанти архітектури 

сонячних елементів з КТ, зокрема фотоелектрохімічні елементи на основі 

широкозонних наноструктур [28,29], плівок з КТ в електроліті [30,31], 

твердотільні СЕ на основі суміші КТ/полімер [32], а також сендвічі з 

багатошарових структур КТ між провідними матеріалами [33,34]. Таким 

чином, сонячні елементи з квантовими точками є найбільш перспективними 
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пристроями третього покоління, в яких можливе досягнення ефективності 

фотоперетворення, що перевищує межу Шоклі-Квайссера. 

1.2.1. Напівпровідникові сонячні елементи з квантовими точками 

У роботі [35] було досліджено СЕ, схематично зображені на рис. 1.7, де 

використано новий підхід щодо оптимізації фотоелектричного перетворення 

з використанням квантових точок із вбудованим зарядом. 

В роботах [21,36] було показано, що введення у область просторового 

заряду СЕ шару квантових точок із вбудованим зарядом призводить до 

розширення спектрального діапазону в ІЧ область та подовження часу життя 

фотогенерованих носіїв заряду. Такі зразки виявили значне зростання струму 

короткого замикання (до 60%) без зменшення напруги холостого ходу. 

 

Рис. 1.7. Схема сонячних елементів з InAs квантовими точками та 

дельта-легуванням [35]. 

У роботі [37] автори дослідили вплив вбудованого заряду на електронні 

процеси, проаналізувавши вольт‒амперні характеристики сонячних 

елементів та їх ефективність (рис. 1.8). Дослідження показали, що легування 

КТ домішками n-типу покращує такі параметри СЕ як фактор неідеальності, 

шунтуючий опір, та зворотній струм насичення сонячних елементів, в той час 

як легування домішками p-типу погіршує зазначені характеристики. Це 
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підтверджує, що від‟ємний вбудований заряд обмежує захоплення 

квантовими точками фотогенерованих носіїв заряду що, в свою чергу, 

призводить до зменшення темпу рекомбінації через рівні КТ. Разом з 

розширенням спектрального діапазону в ІЧ область, легування збільшує 

ефективність перетворення сонячного випромінювання в електричний сигнал 

(див. рис. 1.8). 

 

Рис. 1.8. Темнові вольт-амперні характеристики p-легованого (a) 

n-легованого (б) сонячних елементів з КТ та (в) не легованого p-i-n сонячного 

елементу при різних температурах. (г) Залежність ефективності сонячних 

елементів від прикладеної зовнішньої напруги при освітленні AM1.5G для 

зразків з різним типом та рівнем легування КТ та для не легованого зразка 

[37]. 
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Рис. 1.9. Схематична структура сонячних елементів на основі GaAs з InAs 

квантовими точками [38]. 

 

 

Рис. 1.10. Спектр люмінесценції та квантової ефективності зразків з 

(a)легуванням  та (б)без легування [39]. 

 Аналогічні дослідження [38] також виявили вплив вбудованого заряду 

на фотоелектричні властивості сонячних елементів з квантовими точками 

(рис 1.9). У своїй роботі автори описують винайдений ними метод 

виготовлення сонячних елементів на основі GaAs з безпосереднім 

легуванням квантових точок кремнієм для керування розташування рівня 

Фермі. В результаті, вдалося зменшити рекомбінаційні втрати та, як наслідок,  
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збільшити величину струму короткого замикання. Додаткові дослідження 

фотолюмінесценції та квантової ефективності підтвердили, що легування 

квантових точок суттєво обмежує релаксацію фотозбудження за рахунок 

безвипромінювальних процесів. 

1.2.2. Сонячні елементи з проміжними квантовими станами 

 Сонячні елементи з проміжними рівнями є новітніми 

фотоперетворювачами з потенціалом ефективності у 63,2% [40]. Основою 

таких структур є напівпровідникові матеріали (рис.1.11), в яких у 

забороненій зоні розташовується проміжна зона, наполовину заповнена 

електронами.  

 

Рис. 1.11. Зонна діаграма напівпровідникової структури з проміжними 

станами. Запозичено з [41]. 

 Такий матеріал дозволяє забезпечити поглинання двох фотонів з 

енергією, що нижча за ширину забороненої зони Eg, а також поглинання 

фотонів з енергіями вищими за край фундаментального поглинання. 

Існуванням проміжних рівнів зумовлено введенням квантових точок, 

хвильові функції яких перекриваються та утворюють надгратку. Для 
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розрахунку електронної структури такого типу надкратки застосовуються 

числові методи розрахунку. На рис. 1.12 наведено приклад розв‟язку такої 

задачі з використанням теореми Блоха методом ефективної маси [42].  

 

Рис. 1.12. Структура обчислення енергетичної зонної діаграми на прикладі  

надрешітки з КТ [41]. 

  

Таким чином, для отримання структури підзон En,k та блохівської 

функції uk(r) у k‒просторі, розв„язують рівняння Шредінгера: 

 [
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яке записується всередині елементарної комірки у реальному просторі та 

розв‟язується числовими методами для кожної k‒точки у приведеній зоні 

Бріллюена (n ‒ квантове число). При цьому, густина станів обраховується 

числовими методами, використовуючи вдосконалений метод трикутника, 

який розділяє ПЗБ на велику кількість одиничних трикутників і сумує їхній 

внесок від кожної k‒точки, як показано на рис. 1.12 [43]:  
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Для того, щоб розрахувати вольт‒амперні характеристики та 

ефективність перетворення енергії світла для проміжної зони СЕ, теорія 

Люка [40] доповнюється тим, що враховується густина станів квантових 

точок. Було показано, що просторова відстань у структурі надрешітки, 

впливає як на структуру підзон так і на густину квантових точок. Внаслідок 

флуктуації розмірів та вмісту КТ зростає ширина смуга проміжних рівнів, що 

в свою чергу призводить до розширення робочого спектрального діапазону 

поглинання сонячного елемента. 

1.2.3. Сонячні елементи з квантовими нитками 

 На даний момент СЕ з нанорозмірними нитками на основі кремнію є 

малодослідженими. Насамперед, було проведено моделювання пристроїв з 

КН, які розташовані у перпендикулярному та паралельному до поверхні 

напрямках, [44]. Показано, що масиви кремнієвих квантових ниток можуть 

бути впроваджені у відповідні фотогальванічні пристрої [45]. Крім того, 

використовуючи техніку вологого хімічного травлення, можна виготовити 

масиви кремнієвих КН, що мають дуже низьку відбивну здатність. Таке 

низьке відбиття світла є потенційно цікавою фотоелектрична властивістю для 

використання відповідного матеріалу як антивідбиваючого покриття [46]. 

Більше того, таких структурам властиве широкосмугове оптичне поглинання 

[47], що є необхідним для ефективного поглинання світла у СЕ. До того ж, 

виготовлення сонячних елементів на основі КН Si можливе на тонкій плівці з 

нержавіючої сталі [48]. У роботі [49] було чисельно проаналізовано ефект 

оптичного поглинання в залежності від діаметра КН та їхньої довжини. 

Експериментальні дослідження ядра чи оболонки окремої квантової нитки 

продемонстрували потенціал такої структури як окремої наноелектронної 

системи [50]. 
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Рис. 1.13. Перерізи зображення СЕМ n-Si КН, вирощених на  підкладці p-

типу (а) та на скляній підкладці покритій оксидом бора (б). Запозичено з [44]. 

На рис.1.13. зображені кремнієві квантові нитки вирощені на 

кремнієвій підкладці р‒типу та на скляній підкладці, вкритій оксидом бора. 

Квантові нитки, вирощені на кремнієвій підкладці або на склі, мали довжину 

близько 3‒6 мкм та діаметр 20‒100 нм. Зазначимо, що додавання домішок у 

кремній призводить до варіацій швидкості росту ниток та до зміни 

морфології структури. Квантові нитки, які зображені на рис. 1.13, є 

монокристалічними з аморфною оболонкою SiO2 товщиною порядку ~ 2 нм 

та характеризуються рівномірним розподілом за діаметрами. На рис.1.14 

наведено спектр оптичного поглинання КН на скляній підкладці і на 

підкладці Si. Можна спостерігати сильне широкосмугове оптичне 

поглинання у порівняно тонкій плівці квантових ниток. Таке явище докладно 

обговорювалось у роботі [47], де аналізувалось значне зменшення відбиття і 

сильне поглинання світла нанорозмірними нитками. Збільшене поглинання 

квантовими нитками на склі у порівнянні зі зразком на Si може бути 

пов‟язано з меншим діаметром і більшою густиною ниток, вирощених 

безпосередньо на скляній підкладці та внаслідок наявності дефектів у 

нанокристалічній плівці Au‒Si. 
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Рис. 1.14. Оптичне поглинання структур з КН на склі та на кремнієвій 

підкладці у порівнянні з кремнієвою плівкою, товщиною 375 мкм. 

Запозичено з [44]. 

 Таким чином, було показано, що нанорозмірні нитки, вирощені за 

допомогою технології мокрого хімічного травлення на кремнієвій підкладці 

володіють унікальними оптичними властивостями  та можуть бути 

перспективними для застосування у технологіях виготовлення новітніх СЕ. 

 Основні результати та висновки до Розділу 1 

 Таким чином, незважаючи на велику кількість проведених досліджень 

властивостей СЕ гетеропереходами, зокрема на основі InGaAs/GaAs та Ge/Si, 

що проводились протягом останніх років, залишаються нез‟ясованими такі 

ключові питання: 

1. Механізми релаксації фотозбудження і вплив енергетичного 

розупорядкування за присутності пасток у оточенні нанорозмірних об‟єктів 

на час життя нерівноважних носіїв заряду в бар‟єрних структурах InGaAs та 

Ge/Si з нанорозмірними об‟єктами. 

2. Вплив локалізованих станів у оточенні наноструктур на 

температурні залежності релаксації фотопровідності, фотоЕРС і 
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фотолюмінесценції гетероструктур з нанорозмірними об‟єктами InGaAs та 

Ge/Si різної морфології і топології. 

3. Механізми транспорту фотогенерованих носіїв вздовж бар‟єрних 

шарів InGaAs з квантовими нитками, квантовими точками та ланцюгами 

квантових точок. 

4. Вплив варіацій електростатичного потенціалу і глибоких 

дефектних станів на фотопровідність та фотоЕРС сонячних елементів на 

основі бар‟єрних структур з нанооб‟єктами InGaAs. 

 Крім того, комплексні дослідження фотоелектричних властивостей 

бар‟єрних структур InGaAs та Ge/Si такі як спектральні та температурні 

залежності ФЛ, ФП, ВАХ та фотоЕРС перебувають на початковій стадії, хоча 

такі методи дослідження є перспективними засобами для вивчення 

особливостей механізмів переносу нерівноважних зарядів та побудови 

енергетичних діаграм напівпровідникових гетероструктур. Слід зазначити, 

що основною проблемою для дослідження бар‟єрних гетероструктур є саме 

енергетичне розупорядкування, яке є наслідком умов виготовлення та 

зберігання зразків, а також присутності внутрішніх електричних полів та 

механічних напружень.  
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 Для вивчення оптичних та фотоелектричних властивостей бар‟єрних 

гетероструктур, найоптимальнішим є комплексний підхід дослідження. З 

одного боку такий підхід передбачає моделювання впливу внутрішніх 

електричних та деформаційних полів, пов‟язаних з неоднорідністю 

гетероструктури, на протікання нерівноважних процесів, а з іншого ‒ 

безпосередньо дослідження фотоелектричних властивостей InGaAs та Ge/Si. 

Відомо, що дієвим засобом вивчення нерівноважних процесів та 

енергетичної структури є дослідження спектральних, кінетичних та 

температурних залежностей фотопровідності, фотолюмінесценції, фотоЕРС 

та ВАХ. Тому, для виконання поставлених задач у повному об‟ємі, необхідно 

провести такі експерименти: 

1. Дослідження спектральних залежностей фотопровідності, фотоЕРС та 

фотолюмінесценції гетероструктур з нанорозмірними об‟єктами 

InGaAs/GaAs та Ge/Si різної морфології. 

2. Дослідити часові залежності релаксації фотопровідності та 

фотолюмінесценції гетероструктур при низьких температурах за умов 

збудження квантами світла з різною енергією. 

3. Провести температурні дослідження темнового струму та 

фотопровідності сонячних елементів. 

4. Розрахувати просторовий розподіл механічних напружень в оточенні 

нанооб‟єктів InGaAs та Ge. 

5. Провести експериментальні дослідження класичної та динамічної 

термостимульованої провідності багатошарових гетероструктур 

InGaAs/GaAs. 
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2.1. Експериментальна установка та методи дослідження спектральних 

залежностей фотопровідності. 

Для дослідження спектральних залежностей фотопровідності 

використовувалась експериментальна установка, схема якої наведена на рис. 

2.1. Випромінювання з монохроматора ІКС‒12 (1) потрапляє на зразок (3), 

розташований у кріостаті (2). Зразок приєднувався до холодопроводу 

кріостату за допомогою термопасти. Для зменшення теплообміну 

холодопроводу кріостату із зовнішніми стінками, попередньо проводилась 

відкачка повітря з кріостату за допомогою вакуумного насоса. Контроль 

температури в кріостаті відбувається за допомогою платинового 

терморезистору PT100. На зразок подано напругу зміщення від джерела 

постійного струму (4). Струм через резистор вимірювався за допомогою 

мультиметра Picotest M3510A. Процес вимірювання було автоматизовано за 

допомогою середовища розробки LabVIEW. 

 

Рис. 2.1. Модель експериментального устаткування для вимірювання 

спектральних залежностей фотопровідності. 

2.2. Методика дослідження кінетики фотопровідності  

 На рис. 2.2 зображено схему експериментальної установки для 

вимірювання часових залежностей. Прямокутні імпульси з генератора 

SDG1025 (1) подаються на напівпровідниковий лазер (2) та тригерний вхід 
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осцилографа SDS1072 (7). Зразок (4) знаходиться в кріостаті (3) під напругою 

зміщення від джерела постійного струму (5). Сигнал з резистора 

навантаження (6) подається на осцилограф. Контроль температури 

відбувався за допомогою терморезистора PT100. Процес вимірювання було 

автоматизовано, використовуючи середовище розробки LabVIEW та 

програму OriginLab. 

 

Рис. 2.2. Експериментальна установка для вимірювання кінетик 

фотопровідності. 

2.3. Опис та процес виготовлення зразків структур Si/Ge 

Структури з нанокластерами Ge були отримані в результаті росту методом 

Странскі‒Крастанова [51] та напиленням Ge методом молекулярно 

променевої епітаксії (МПЕ) на легованій бором (Na‒10
15

 см
-3

) підкладці 

Si(001) з питомим опором 7.5 Ом*см. Для контролю осадження, 

використовувався метод відображення високо-енергетичної дифракції 

електронів. Після зняття оксиду на кремнієву підкладку Si(001) напилявся 

буферний шар Si до моменту поки картина дифракції електронів була видна. 

Потім, напилявся Ge зі швидкістю осадження ~ 0.05 Å/с при температурі 

підкладки 600 ºС, що призвело до утворення на поверхні Si шару напружених 

нанокластерів Ge з з діаметром основи від 60 до 450 нм та розподілом висот у 
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межах від 6 до 70 нм [52]. Для проведення електро-оптичних досліджень, 

контакт AuSi був виготовлений на нижній та верхній частинах кремнієвої 

підкладки шляхом вплавлення при температурі евтектики 370 °C. Для 

кількісного визначення вмісту Ge та величин деформацій були виміряні 

спектри комбінаційного розсіювання світла при кімнатній температурі за 

допомогою автоматизованого раманівського спектрометра Т-64000 Horiba 

Jobin-Yvon з охолоджуваним ПЗС детектором. Збудження відбувалось з 

використанням Ar-Kr іонного лазера, з довжиною хвилі 488 нм, та 

потужністю 3 мВт. 

2.4. Методика електросилової мікроскопії 

 Метод електросилової мікроскопії використовує електричну взаємодію 

між зразком та зондом, який повинен мати провідне покриття. Принципова 

схема методу наведена на рис. 2.4. Між зондом та поверхнею має бути 

прикладена постійна напруга U0 та змінна напруга U1sin(ωt).  

 

 

Рис. 2.4. Принципова схема методу електросилової мікроскопії. 

 

 Якщо досліджуваним зразком є напівпровідник або діелектрик, то на 

поверхні зразка існує розподіл потенціалу φ(x,y). В такому випадку 

контактну різницю потенціалів(КРП) між зондом та поверхнею можна 

подати у вигляді: 



 

 

49 

U = U0 + U1sin(ωt) – φ(x,y)    (2.1) 

Система зонд‒зразок характеризується ємністю C, а енергія такої системи 

може бути подана як: 

2

2СU
W        (2.2) 

В такому випадку сила взаємодії є: 

)(WgradF 


     (2.3) 

Її z ‒ складова може бути подана у вигляді: 
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Таким чином, z – складова сили F


 має три складові: 
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 Вимірювання амплітуди коливань на частоті 2  дозволяє дослідити 

розподіл величини 
z

C




 вздовж поверхні. Метод отримав назву скануюча 

ємнісна мікроскопія, який дозволяє досліджувати локальні діелектричні 

властивості приповерхневих шарів. 

 Величина 
z

C




 залежить від відстані між зондом та поверхнею, тому при 

дослідженнях використовують двопрохідну методику. При першому проході 

досліджується топологія поверхні. Після цього зонд підводиться на деяку 

відстань z0, між зондом и зразком прикладається змінна напруга з частотою 

  і здійснюється повторне сканування. При другому проході зонд рухається 

вздовж траєкторії, яка повторює рельєф поверхні зразка, тобто відстань між 

зондом та поверхнею є сталою. При цьому, зміна амплітуди коливань на 
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частоті 2ω буде зумовлена локальною зміною ємності системи зонд – 

поверхня внаслідок зміни діелектричних властивостей зразка. 

 Вимірювання сигналу на частоті ω дозволяє дослідити розподіл 

поверхневого потенціалу φ(x,y) (метод зонда Кельвіна). Метод є 

двопрохідним і ґрунтується на тому, що при другому проході в кожній точці 

реалізується наступна процедура. А саме, підбирається величина постійної 

складової прикладеної напруги U0 таким чином, що амплітуда коливань 

зонда на частоті ω стає рівною нулеві. Як випливає з рівняння (2.6) це 

відбувається якщо  

 yxU ,0         (2.8) 

в даній точці поверхні, що і дозволяє виміряти розподіл поверхневого 

потенціалу. 

2.5. Дослідження енергетичних пасток у структурах Si/Ge методом зонда 

Кельвіна 

Дослідження топографії та поверхневого потенціалу гетероструктур 

Ge/Si проводились одночасно за нормальних умов навколишнього 

середовища використовуючи установку АСМ Asylum Research MFP-3D, 

обладнану сканером з робочим діапазоном 80×80мкм
2
×15мкм та 

люмінесцентним діодом з довжиною хвилі 860 нм для контролю вигину 

кантилівера. Для вимірювання контактної різниці потенціалів між зондом і 

поверхнею використовувались кремнієві зонди з нанесеним провідним 

алмазним покриттям, легованим азотом. Сильне легування алмазного 

покриття забезпечило низький питомий опір зонда (ρ ~ 0.5‒1 Ом*см) [53]. 

Вістря зонда має радіус заокруглення ~ 35 нм, а резонансна частота була у 

діапазоні 190‒325 кГц. До зонда була прикладена змінна напруга з 

амплітудою 1 В. КРП виникає з різниці робіт виходу зонда ϕз та поверхні 

зразка ϕп, КРП = (ϕз- ϕп)/е, де е ‒ елементарний заряд. В наших дослідженнях 

було використано амплітудну модуляцію, коли здійснюється два проходи 

зонда вздовж певного відрізка на досліджуваній поверхні [54]. При першому 
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проході вимірюється топологія поверхні вздовж лінії сканування. Під час 

другого проходу зонда зонд рухається по такий самій траєкторії, і при цьому 

реєструється амплітуда коливань зонда, які зумовлені прикладеною 

напругою. КРП визначають шляхом варіювання постійної складової 

прикладеної напруги зміщення, коли досягається умова відсутності коливань 

зонда на основній частоті у кожній вимірювальній точці. Відповідну висоту 

зонда для вимірювань обирають якомога меншою, щоб мінімізувати похибку 

в сигналі КПР [55]. На великих висотах над досліджуваною поверхнею, АСМ 

зонд «взаємодіє» з поверхнею більшої площі, що дає внесок у корисний 

сигнал [56]. Для оцінки точності наших значень КРП, був проведений 

експеримент, коли вимірювалась залежність сигналу КРП від висоти підйому 

для трьох нанокластерів, висотою 290 нм. Ефективна висота підйому 

визначається з амплітуди коливань кантилівера. Важливим параметром, який 

впливає на роздільну здатність методу і точність вимірів, є радіус 

наконечника зонда. Його збільшення через зношування суттєво зменшує 

роздільну здатність та збільшує похибку вимірювань. Більш того, також 

можливе стирання наконечника об поверхню зразка, в наслідок чого функція 

роботи виходу наконечника може змінюватися протягом вимірювання і 

впливати на результат. Такі зміни зазвичай можна виявити як раптові скачки 

значення КРП з одного рядка розгортки на наступний. Проте, в наших 

вимірюваннях це не спостерігалось через використання зонда з алмазним 

покриттям наконечника (DCP11). Не було виявлено руйнування 

досліджуваної поверхні зразка з нанокластерами Ge. Крім того, при 

вимірюваннях зразка у різних положеннях були отримані схожі значення. 

Таким чином, можна виключити похибку виміру, пов‟язану з роботою зонда 

під час дослідження.  

 Для дослідження енергетичних пасток структури SiGe, зарядка 

індивідуальної германієвої КТ виконувалась за допомогою методу атомно-

силової мікроскопії [57] шляхом утворення контакту провідного АСМ зонда 
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з обраним об'єктом при прикладенні напруги зміщення. Величина 

інжектованого заряду визначалась прикладеною напругою зміщення вістря 

(±10В) та часом проходження струму. Сила притискання зонда становила 

~500 нН. Тривалості контакту в одну хвилину виявилось достатньо для 

інжекції носіїв та встановлення нерівноважного квазі-стаціонарного стану. 

Більший час інжекції ніяк не впливав на створену КРП між зондом і 

поверхнею, тобто спостерігався ефект насичення. При цьому, суттєвих змін у 

морфології структури Ge нанокластерів після інжекції носіїв заряду 

тривалістю 1 хв не спостерігалося. Це також означає, що окислення поверхні 

під час проведення експерименту було незначне. 

2.6. Опис та дослідження зразків структур ІТО‒Si-Ge 

 Для отримання одношарових та багатошарових Ge/Si(100) 

гетероструктур з масивом нанокластерів Ge різного розміру та поверхневої 

густини використовувався метод молекулярної променевої епітаксії (МПЕ) 

на поверхні p‒Si (100) з питомим опором 7.5 Ом*см та діаметром 76 мм. 

Фоновий тиск залишкових газів в установці МПЕ встановлено 6×10
-10 

Торр. 

Після зняття утвореного окислу з підкладки Si, на її поверхню осаджувався 

буферний шар Si, товщиною близько 0.1‒0.5 мкм при температурі 800 °С. Її 

утворення контролювалось за допомогою зміни картини дифракції швидких 

електронів. Після формування плівок Si спостерігався висококонтрастні 2x1 

RHEED рефлекси, типові для Si(100). Нанокристалічні шари Ge наносяться 

при температурі 350 °С. Зі швидкістю осадження 0.15 нм/хв для Si та 5 нм/хв 

для Ge. 

 Плівки ITO (95%In2O3 + 5%SnO2) товщиною 50 нм наносились на 

поверхню Si(001) або на тонку плівку з нанокластерами Ge методом 

вакуумного магнетронного розпилення при температурі 125 °С. АСМ 

вимірювання проводилися за допомогою мікроскопа NT-MDT Ntegra з 
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використанням кантиліверів з радіусом зонда близько 10 нм. На рисунку 2.5а 

наведено типове АСМ зображення поверхні нанокристалічної плівки Ge. 

 

Рис. 2.5. (а)АСМ зображення поверхні гетероз‟єднання ITO-Ge-Si. (б)Схема 

вимірювання фотопровідності. 

 Часові залежностi фотопровідності записуються на цифровий 

осцилограф Siglent з частотою 70 МГц та вхідним опором 1 МОм з 

низькошумним підсилювачем (AD8138), який вимірював падіння напруги 

сигналу на опорі навантаження 47 кОм(рис. 2.2). 

2.7. Процес виготовлення та дослідження зразків InGaAs/GaAs з 

модуляцією легування 

 Нанорозмірні об‟єкти InGaAs (квантові ями, квантові нитки та квантові 

точки) були вирощені на підкладці GaAs(311) методом молекулярно 

променевої епітаксії. На рис. 2.6,в наведено схематичне зображення типової 

гетероструктури In0.38Ga0.62As/GaAs з КН InGaAs. Після утворення буферного 

шару GaAs товщиною 0.5 мкм при 580 °С, температура підкладки 

знижувалась до 520 °С для осадження InGaAs та бар‟єрних шарів GaAs з n‒

типом провідності. Для кожного зразка формувались п‟ять плівок 

In0.38Ga0.62As з ефективною товщиною 6, 8, 9, 10 та 11 моношарів. Кожен 

бар‟єрний шар GaAs мав товщину 40 нм та містив 10 нм нелегованого GaAs, 
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20 нм однорідно легованого GaAs:Si (Nd =5×10см
-3

), а потім знову 10 нм 

нелегованого GaAs. Кожен зразок вкривався шаром квантових ниток InGaAs 

для контролю топології наноструктур методом АСМ. При збільшенні 

ефективної товщини від 6 до 8 МШ спостерігався перехід від 2D до 1D 

нанооб‟єктів. Зразки з 11 та 10 МШ нанесеного InGaAs виявились повністю 

сформованими квантовим нитками. Більш детально морфологія і методика 

виготовлення досліджуваних структур описано в роботі [58]. 

 

Рис. 2.6. (a)АСМ зображення верхнього шару InGaAs, (б)ПЕМ зображення 

InGaAs КТ вздовж [‒233] та (в)діаграма росту гетероструктури InGaAs/GaAs. 

 Для дослідження поздовжньої фотопровідності, напруга зміщення 

прикладалась вздовж кристалографічних напрямків [‒233] або [01‒1]. 

Фоточутлива ділянка обмежувалась шляхом мокрого хімічного травлення 

ділянки поверхні зразка шириною 0.75 мм та довжиною 8 мм. Омічні 

контакти були сформовані на відстані 6 мм шляхом вплавлення індію при 

температурі 420 °С. Спектри ФП вимірюються при збудженні квантами 

світла з енергією у спектральному діапазоні 1.1 еВ ‒1.8 еВ та прикладенні 

напруги зміщення 100 мВ. Темновий струм та фотострум вимірювався у 

діапазоні температур 80К‒290К використовуючи підсилювач струму. 



 

 

55 

 Часові залежності фотоструму записувались на цифровий осцилограф 

Siglent 70‒МГц з попереднім підсилювачем. Вимірювання фотоструму 

здійснювались шляхом прикладення постійної напруги зміщення 100 мВ до 

зразка за допомогою джерела напруги. Зразки збуджувались оптичним 

імпульсом, який створювався лазерним діодом з випромінюванням на 

довжині хвилі 650 нм та шириною імпульсу ~60 мкс з часом наростання та 

спаду порядку ~10 нс. 

 Фотолюмінесцентні вимірювання проводились у широкому діапазоні 

температур, щоб краще зрозуміти вплив розмірності та морфології на 

електричні та оптичні властивості гетероструктур InGaAs/GaAs. Для 

збудження довжиною хвилі 532 нм на подвійній частоті лазер Nd:YAG 

фокусувався на ділянку зразка діаметром ~20 мкм. Зразки поміщались у 

гелієвий кріостат замкнутого циклу, який дає діапазон температур 10‒300 К, 

а сигнал ФЛ зразка диспергувався монохроматором і детектувався матрицею 

детектора, що складається з масиву фотодіодів OMA V:InGaAs, 

охолодженого азотом. 

Зображення просвічувальної електронної мікроскопії з високою 

роздільною здатністю були отримані за допомогою мікроскопа FEI Titan 80-

300 TEM, оснащеного коректором зображення CEOS. Зображення ПЕМ 

безпосередньо записувались на камеру Gatan 2K CCD з програмним 

забезпеченням Digital Micrograph. Форма та поверхнева густина верхнього 

шару InGaAs контролювались за допомогою атомно‒силової 

мікроскопії(АСМ) з мікроскопом NT-MDT Ntegra у напівконтактному 

режимі, використовуючи кремнієві зонди з радіусом ~10 нм. Для зразка з 6 

моношарами покриття InGaAs АСМ показувала рельєфний шар InGaAs 

товщиною 8±1Å. Для зразків від 9МШ до 11МШ висота КН збільшується 

лінійно. Квантові нитки у зразку з 11МШ мали трикутний переріз із 

середньою висотою 39±6Å та шириною основи 555±52Å вздовж напрямку 

[01‒1]. 
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2.8. Опис та процес виготовлення зразків InGaAs/GaAs з ланцюгами 

квантових точок 

 Гетероструктури з квантовими точками InGaAs/GaAs були вирощені 

методом молекулярно променевої епітаксії на напівізоляційних підкладках 

GaAs[100]. Структури складаються з 15 шарів InxGa1-xAs КТ, розділених 

проміжними шарами GaAs  товщиною 60 моношарів(МШ). Вирощені дві 

різні структури з покриттями InxGa1-xAs у 5.7 та 15.5 МШ, та вмістом індію 

х=0.5 та 0.3 відповідно. У першому типі зразку були сформовані квантові 

точки, а у другому ‒ квантові нитки. Процедура росту цих гетероструктур 

детально описана у пункті 2.7. Усі зразки були вкриті шаром InGaAs, 

вирощеними з таким самим складом і покриттям, що і основні шари InGaAs, 

для відповідності наноструктурам та аналізу їх конфігурації за допомогою 

атомно‒силової мікроскопії. 

2.9. Дослідження та процес виготовлення зразків структур сонячних 

елементів InAs/GaAs з КТ 

Сонячні елементи на основі структури InAs/GaAs з квантовими 

точками InAs вирощені методом молекулярно‒променевої епітаксії на 

підкладці n
+
‒GaAs (100). На рисунку 2.7а наведена схема p‒i‒n діода, 

методика виготовлення якого детально описана в роботі [59]. Нелегована i-

область p‒i‒n діода є надграткою, що містить 20 шарів InAs квантових точок, 

розділених проміжними шарами GaAs, товщиною 20нм. Шари InAs КТ 

формувались методом Странські‒Крастанова після нанесення двох 

моношарів InAs на поверхню GaAs за температури 470 °С. У процесі росту 

квантових точок здійснювалось їх пряме легування кремнієм для того, щоб 

забезпечити в середньому 0, 6, 12, 18 і 24 атомів домішки в розрахунку на 

одну КТ. Концентрація домішки розраховувалась з використанням середньої 

висоти квантових точок у 3 нм, середнього діаметру основи 35 нм та 



 

 

57 

поверхневої густини наноструктур 3×10
10

 см
-2

, які визначалися з аналізу 

АСМ зображень (рис. 2.7,б). 

 

Рис. 2.7. (а)Діаграма росту структури InAs/GaAs сонячних елементів з КТ та 

(б)АСМ зображення InAs КТ. 

Після росту структур методом МПЕ, вони були очищені ацетоном 

протягом 10 хв в ультразвуковій ванні, потім процес повторювався із 

застосуванням ізопропанолу. Щоб видалити шар окислу, структури 

занурювались на 20 с у розчин концентрованої хлороводневої кислоти та 

дистильованої води у пропорції 1:1, потім промивались дистилятом та 

висушувались за допомогою азоту. Сплав золота і цинку був термічно 

напилений для того, щоб утворити електрод до матеріалу p‒типу. На задній 

поверхні зразка (шар GaAs n‒типу) був термічно напилений електрод, який 

складався з шарів: нікель/золото‒германій/нікель/золото з товщинами: 5нм/ 

150нм/50нм/200нм, відповідно. Просвітлюючі покриття на структури 

сонячних елементів не напилялись. Досліджувана площа поверхні структур з 

квантовими точками становила 0.7 см
2
. 

Вимірювання фотолюмінесценції проводили з використанням 

випромінювання на подвійній частоті лазера Nd:YAG (довжина хвилі 532 

нм). Сигнал ФЛ зразка розкладався монохроматором та реєструвався 

детектором з масиву фотодіодів OMA V:InAs охолодженим рідким азотом. 
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Криві ВАХ вимірювались за допомогою багатофункціонального 

мультиметру Picotest 3510A. Спектральні залежності фотопровідності та 

напруги холостого ходу досліджувались при збудженні квантами світла у 

діапазоні від 1.1 до 2.0 еВ, використовуючи освітлення галогенної лампи 

розжарювання потужністю 250 Вт. Фотострум або напруга холостого ходу 

вимірювалась або на постійному сигналі або з використанням частоти 

модуляції 80 Гц. Спектральні залежності були приведені до постійного числа 

збуджуючих квантів світла за допомогою неселективного піроелектричного 

детектора. 

 Напруга холостого ходу та часові залежності фотоструму записувались 

за допомогою цифрового осцилографа Siglent 70 МГц із попереднім 

підсилювачем. Перехідні процеси фотоструму вимірювались, застосовуючи 

постійну напругу зміщення до структур, використовуючи джерело напруги. 

Сонячні елементи збуджувались оптичним імпульсом, від лазерного діода з 

випромінюванням на довжині хвилі 650 нм та шириною імпульсу  порядку 

60мкс з часами наростання та спаду ~10 нс. 
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РОЗДІЛ 3. ВАРІАЦІЇ ПОВЕРХНЕВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА 

РЕЛАКСАЦІЯ ФОТОЗБУДЖЕННЯ У БАР’ЄРНИХ СТРУКТУРАХ 

Ge/Si З НАНОКЛАСТЕРАМИ 

 

 При дослідженні оптичних та електричних властивостей таких 

складних напівпровідникових систем, якими є бар‟єрні гетероструктури з 

нанорозмірними об‟єктами, важливо володіти інформацією про особливості 

релаксації фотозбудження, зумовлені квантово-розмірними станами, 

енергетичними рівнями дефектів та інтерфейсів, присутністю локальних 

полів в оточенні наноструктур. У випадку Ge/Si гетероструктур з 

нанокластерами Ge визначальним, з точки зору механізмів рекомбінації 

нерівноважних носіїв заряду, є гетероперехід ІІ типу, коли для дірок 

валентної зони Ge утворюється потенціальна яма глибиною ~ 0.6 еВ. Як 

наслідок, нанокластери Ge можуть утримувати надлишковий додатній заряд 

протягом тривалого часу. До того ж, неоднорідний компонентний склад 

острівців та їх оточення разом з  неоднорідними деформаціями спричинюють 

варіації електростатичного потенціалу поблизу інтерфейсів Ge/Si та варіації 

положення рівнів розмірного квантування Ge. Очікується, що механізми 

рекомбінації та транспорту нерівноважних носіїв заряду будуть головним 

чином визначатися величиною енергетичного розупорядкування 

гетеросистеми.  

 В даному розділі методом зонда Кельвіна досліджено фізичну природу 

варіацій поверхневого потенціалу в системі з нанокластерами Ge на поверхні 

Si(001). Проаналізовано зміни електростатичного потенціалу поблизу одного 

нанокластера Ge після проходження крізь нього локального струму та 

відповідної зміни заповнення дірками станів валентної зони нанокластера Ge 

та поверхневих станів. Продемонстровано здатність нанокластерів Ge 

утримувати нерівноважні дірки протягом тривалого часу і з„ясовано їх вплив 

на темп рекомбінації носіїв заряду, інжектованих електричним полем.  На 
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основі гетеропереходу Ge/Si створено бар‟єрну структуру ITO/Ge/p-Si, для 

якої досліджено кінетику загасання фотопровідності і проаналізовано вплив 

нанокластерів Ge на релаксацію фотозбудження. 

3.1. Варіації електростатичного потенціалу у структурах Ge/Si[60] 

На рис. 3.1 наведено АСМ зображення поверхні з Ge нанокластерами 

(а) та просторовий розподіл контактної різниці потенціалу (див. пункт 2.5) 

між поверхнею Ge  і зондом (б). 

 

Рис. 3.1. (a)АСМ зображення Si/Ge  гетероструктури з Ge  нанокластерами та 

(б)відповідна картина КРП. 

З аналізу отриманих зображень випливає, що досліджувана поверхня 

містить як великі за розмірами НК з діаметром близько ~ 250 нм і висотою ~ 

50 нм, так і менші НК з поперечними розмірами ~ 150 нм і висотою порядку 

10‒20 нм. Форма поверхні нанокластерів Ge виявилась куполоподібною. При 

цьому, утворення пірамід не спостерігається у зв‟язку з тим, що 

виготовлення структур відбувалась при температурі підкладки Si ~ 600 °С, 

що відповідало температурі утворення кластерів саме куполоподібної форми. 

На рис.3.1б, видно відмінності між значеннями КРП у Ge наноструктурах і 

ділянками поверхні підкладки без НК Ge. А саме, германієві нанокластери 

різних розмірів дають помітно різний внесок у просторовий розподіл 

поверхневого потенціалу. На рис.3.2 наведено профілі поверхневого 

потенціалу вздовж двох різних нанокластерів. Було виявлено, що більші 
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нанокластери мають більшу контактну різницю потенціалів з зондом, у той 

час, як потенціал підкладки залишається майже однаковим і становить 

близько 310 мВ. Максимальне значення КРП спостерігалося при 

розташуванні зонда над вершиною нанокластера. Її знак вказує на те, що 

нанокластери Ge захоплюють дірки. 
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Рис. 3.2. Переріз та локальні профілі КРП вздовж великого (А) та малого (Б) 

нанокластерів Ge. Профілі отримані з ліній А,Б на рис.3.1. 

На рис. 3.3  наведено залежність величини ΔКРП (різниця між 

значеннями потенціалу на вершині нанокластера та ділянки поблизу його 

основи) від діаметру кластеру. Для цього були проаналізовані карти КРП для 

окремих нанокластерів на ділянці поверхні площею 1 мкм
2
. Отримана 

залежність була апроксимована прямою. Це свідчить про те, що кількість 

дірок, захоплених окремими германієвими нанокластерами, є значно 

більшою у порівнянні з кількістю дірок, захоплених іншими пастками 

поверхні підкладки. Накопичений заряд захоплених дірок призводить до 

збільшення вигину зон вниз, отже і до зменшення електричного потенціалу 

підкладки (ϕп), а також до збільшення локальної КРП для Ge НК у порівнянні 

з поверхнею підкладки. Слід зазначити, що дірки заповнюють не тільки 

стани глибокої потенціальної ями у валентній зоні Ge, але й інтерфейсні 

стани Ge/Si та поверхневі пастки у Ge нанокластерів. Оскільки ми не можемо 

виокремити внесок об‟ємних та поверхневих пасток, тому для подальшого 
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розгляду будемо аналізувати загальну кількість дірок, захоплених усіма 

типами пасток. 

Оцінимо кількість дірок, захоплених германієвими нанооб‟єктами, 

використовуючи виміряні значення ΔКРП для різних кластерів. Для 

спрощення розрахунків замінимо нанокластери простими дископодібними 

частинками. Як відомо, заряджений нанокластер Ge дископодібної форми 

створює електричне поле, поперечна складова напруженість якого більша за 

складову паралельну напрямку росту внаслідок того, якщо висота острівця h 

<< d, де d ‒ діаметр нанокластера. Досліджувана поверхня містить острівці 

Ge зі співвідношенням діаметру основи до висоти у межах від 5 до 7, що 

дозволяє скористатись виразом для ємності еліпсоїда СНК = 4εε0d з похибкою 

~ 10%, де ε ‒ діелектрична проникненість нанокластерів Ge [61,62].  

Як показали дослідження спектрів комбінаційного розсіювання світла 

(див. пункт 3.2), досліджувані наноострівці є твердим розчином Si1-xGex із 

вмістом Ge х ≈ 90%. В наближенні лінійної залежності діелектричної 

проникненості твердого розчину від вмісту Ge, виходячи з величин 

діелектричної проникливості германію і кремнію (εGe=16 і εSi=12), було 

отримано величину εSiGe=15.4 для твердого розчину Si0.1Ge0.9. Слід зазначити, 

що нанокластер Ge знаходиться на кремнієвій підкладці. Тому, ефективна 

ємність може бути дещо вищою. Таким чином, накопичений германієвим 

наноострівцем заряд може бути оцінений як Q = CНК×ΔКРП. Запропонована 

модель передбачає, що кількість дірок, накопичених нанокластерами Ge, 

зростатиме при збільшенні їх діаметру. Наприклад, для нанокластерів з 

діаметром d = 120 нм, отримуємо ємність CНК = 6.53×10
-17

 Ф і Q/e = 6 дірок, 

тоді як для великих кластерів з d = 250 нм (CНК = 1.36×10
-16 

Ф) було отримано 

значення Q/e = 38 дірок. 

Отримані результати показують, що Ge нанокластери накопичують 

додатній заряд, здатний спричинити варіації густини поверхневого заряду ~ 
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(1.07±0.24)×10
-8 

Кл/см
2
. Таке значення відповідає варіації вигину зон у 

приповерхневому шарі збіднення кремнієвої підкладки   0.2 еВ [63]. 
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Рис. 3.3. Залежність ΔКРП від діаметру нанокластерів. Систематична 

похибка ±5 мВ розрахована з профілю поверхневого потенціалу для Ge 

нанокластерів. 

Відомо, що гетероструктура Si/Ge відноситься до II-го типу, коли 

потенціальна яма існує тільки для одного типу носіїв заряду, а саме для дірок 

у валентній зоні нанокластерів Ge. Глибина потенціального бар‟єру  для 

дірок у валентній зоні наноструктур SiGe, залежить від вмісту Ge у 

нанооб‟єктах та їх інтерфейсах, наявності механічних напружень [64]. 

Використовуючи значення пружної деформації εхх = 0.01 та вмісту германію 

в нанокластерах х = 0.91±0.02, отриманого з аналізу спектру комбінаційного 

розсіювання, було оцінено середнє значення (ΔЕv = 0.52 еВ) для розриву 

валентної зони поблизу інтерфейсу Si/Ge [65]. Також були обраховані 

значення енергії зміщення підзон легких та важких дірок, що виявились 

рівними ΔЕv,lh = 0.58 еВ та ΔЕv,hh = 0.63 еВ, відповідно. Зауважимо, що 

зменшення вмісту Ge у нанокластерах SiGe призводить до збільшення 

глибини потенціальної ями для дірок, що сприятиме накопиченню 

додатнього заряду. До того ж, електричне поле дірок, накопичених в об‟ємі 

нанокластерів SiGe, збільшує вигин зон у приповерхневому шарі Si та 
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зумовлює формування потенціальної ями для електронів у кремнієвому 

оточенні поблизу основи Ge нанокластерів.  

На величину вигину зон у кремнії поблизу Ge нанокластерів суттєво 

впливають поля механічних деформацій, максимальна величина яких 

спостерігається поблизу їх основи [66]. Також вигин зон донизу може бути 

збільшений за рахунок накопичення дірок станами інтерфейсів Si/Ge, 

змочувального шару та поверхневих станів, які захоплюють переважно дірки, 

що є основними носіями заряду у досліджених зразках. При цьому, більші за 

розмірами нанокластери та/або нанокластери з більшим вмістом Ge, можуть 

утримувати більший заряд, тим самим створюючи більший вигин зон. Як 

наслідок, нанокластери Ge, заповнені дірками, призводять до варіацій 

поверхневого потенціалу у приповерхневому шарі Si з амплітудою порядка 

десятків меВ (див. рис. 3.2). 

Наявність локалізованих станів інтерфейсів Si/Ge та нанокластерів Ge 

створює сприятливі умови для обміну носіями заряду та змінює розподіл 

поверхневого потенціалу. Загалом, зміну заповнення носіями заряду 

локалізованих станів та зарядку окремого германієвого нанооб‟єкта можна 

здійснити шляхом оптичного збудження [67] або інжекцією носіїв заряду 

електричним полем [68]. В даному експерименті зміна заряду здійснювалась 

шляхом створення контакту АСМ зонда з одним з нанокластерів Ge на 

поверхні та подальшого прикладення різниці потенціалу ±10 В протягом 

однієї хвилини. У роботі [52] було показано, що ВАХ локального контакту п‒

зонд/і‒GeНК/p‒Si утвореного між p‒Si, внутрішнім Ge нанокластером та n‒

типу алмазним АСМ зондом є нелінійною внаслідок існування 

потенціального бар‟єру, тобто присутності вбудованого електричного поля. 

У такій системі можлива інжекція електронів або дірок у Ge нанокластери в 

залежності від полярності прикладеної напруги зміщення.  
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Рис. 3.4. Просторові розподіли КРП для одного Ge нанооб‟єкта перед 

зарядкою (а); після зарядки -10В (б); (с); після зарядки +10В (через 5хв); (д) 

після зарядки +10В (через 26хв). 

На рис. 3.4 наведені просторові розподіли КРП до і після зарядки 

окремого Ge нанокластера шляхом прикладення напруги зміщення -10 В та 

+10 В. Середня зміна  потенціалу поблизу одного нанокластера становила 

10 мВ для +10 В (після накопичення дірок). В той самий час, після 

прикладення напруги -10 В відбувалось вивільнення захоплених дірок, 

значення ΔКРП становило 30 мВ. Для порівняння, значення ΔКРП для Ge 

нанокластерів  до зарядки було ΔКРП = 20 мВ, а абсолютне значення КРП 

становило 310 мВ. При зміщенні в протилежному напрямку (-10 В), що 

відповідало від‟ємному потенціалу, прикладеному до АСМ зонда, коли 

кремнієва підкладка заземлена, локальний бар‟єр п‒зонд/і‒GeНК/p‒Si набуває 

зміщення у прямому напрямку. За таких умов відбувається зниження висоти 

бар‟єру, що підсилює інжекцію електронів з алмазного зонда АСМ п-типу у 

нанокластери Ge, а також інжекцію дірок з підкладки p‒Si. В результаті, КРП 

зображення має вищий контраст із максимальним значенням ΔКРП завдяки 

електронно-дірковій рекомбінації та зменшенню концентрації дірок, 
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захоплених нанокластерами Ge і поверхневими станами. Менше заповнення 

германієвих нанокластерів дірками відповідає більшому значенню 

поверхневого потенціалу підкладки та більш низькому значенню локальної 

КРП, що й спостерігалось у експерименті (рис. 3.4б). 
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Рис. 3.5. (а)Топологія  та (б) профілі КРП вздовж ліній проведених на рис.3.4 

до та після зарядки зондом АСМ (напруга зміщення +10 В та -10 В 

прикладена протягом 1хв). 

Для того, щоб зменшити концентрацію дірок, захоплених Ge 

нанокластерами або поверхневими пастками, була прикладена протилежна 

полярність (+10В), яка відповідала додатньому потенціалу вістря зонда. 

Потрібно звернути увагу на те, що поверхневі потенціальні профілі для 

окремих нанокластерів Ge, які накопичили надлишкові дірки, є практично 

еквіпотенціальними, показуючи найвищу величину середнього значення КРП 

(рис. 3.4с, та відповідні профілі що представлені на рис. 3.5). Це означає, що 

під час прикладення напруги зміщення до системи п‒зонд/і‒GeНК/p‒Si у 

зворотному напрямку, відбувається максимально можливе заповнення 

дірками енергетичних станів германієвих нанокластерів. Дірки, які були 

накопичені Ge нанокластерами, мають можливість додатково заповнити 

поверхневі пастки двовимірного змочуваного шару (ЗШ) та поверхневі стані 

нанооб‟єктів. Таким чином, зміна поверхневого потенціалу, зумовлена 
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прикладенням зовнішньої напруги до одного з нанокластерів, спостерігається 

для ділянки площею близько 1 мкм
2
 навколо місця контакту між зондом і 

нанокластером.  

Для того, щоб пояснити вищезгадані зміни розподілу КРП після 

прикладення напруги зміщення +10 В розглянемо протікання заряду у 

системі п‒зонд/і‒GeНК/p‒Si. Для цієї полярності бар‟єр зміщений у 

зворотному напрямку, тому величина струму визначається темпом теплової 

генерації електрон-діркових пар всередині нанооб‟єктів Ge. Також потрібно 

врахувати, що певний внесок у процес генерації відбувається за рахунок 

збудження лазера системи зворотного зв'язку АСМ (850 нм). Під час інжекції 

носіїв зарядів процеси генерації та рекомбінації відбуваються за участю 

станів нанокластерів, і лише певна частина інжектованих дірок захоплюється 

глибокими потенціальними ямами нанокластерів Ge, в той час коли 

електрони делокалізовані та здатні дати внесок у дифузійно-дрейфовий струм 

на поверхні кремнієвої підкладки. Крім рекомбінації, ефекти 

електростатичного відштовхування накопичених дірок і кулонівської 

блокади обмежують кількість дірок, захоплених нанокластерами. Іншими 

словами, накопичення дірок у транспортному каналі перешкоджає 

подальшому переносу заряду через Ge нанокластери. Беручи до уваги, що 

нанокластер Ge здатний утримувати тільки обмежену кількість дірок, 

вважаємо, що надлишок дірок згодом також заповнює пастки в оточенні 

зарядженого нанокластера. Можна оцінити енергію зарядженого дірками 

нанокластера Ge як: 

                                          

 
2

2c
нк

en
W

C
 ,                                                 (3.1) 

де n ‒ кількість дірок у нанокластері. Зокрема, було розраховано, що 

значення Wc дорівнює 0.6 меВ та 0.8 еВ для кластера діаметром d = 250 нм 

зарядженого п = 1 та п = 38 дірками, відповідно. Це означає, що енергія 

заряду суттєво значно зростає при накопиченні дірок. 
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 Таким чином, заряд накопичених дірок може обмежувати потік заряду 

через нанокластер Ge та сприяти проходженню струму через його поверхню 

та найближче оточення. За таких обставин, можливий транспорт носіїв 

заряду за участю станів змочувального шару або поверхневих станів. У 

роботі [69] було показано, що ЗШ істотно впливає на механізм транспорту 

заряду для Si/Ge p i n   діодів з нанооб‟єктами Ge. Зокрема, обмін дірками 

між сусідніми нанооб‟єктами може відбуватися через стани у змочувальному 

шарі [70,71]. Припустимо, що струм при прикладенні напруги зміщення до 

контакту п‒зонд/і‒GeНК/p‒Si має найбільшу густину у найближчому оточенні 

нанокластерів Ge внаслідок більших величин механічних напружень і 

концентрації дефектів поблизу їх основи, а також внаслідок присутності 

інтерфейсних станів між Ge нанокластерами і шаром оксиду на поверхні 

структури. Цей додатковий канал транспорту зменшує струм інжекції через 

нанокластер і обумовлює великі значення опору НК (від ~28 МОм для 

нанокластера з діаметром основи 300 нм до ~ 50 МОм для нанокластера з 

діаметром 80 нм), визначені у роботі [52]. Більш того, просторовий розподіл 

КРП, виміряний до прикладення напруги зміщення, виявив найменше 

значення різниці потенціалів для області ЗШ поблизу основи нанокластерів 

(рис.3.1 та рис.3.2). Це означає, що в цій області локальна густина 

захоплених дірок і вигин зон донизу є найменшими. Такий результат 

пояснюється більш високою густиною станів внаслідок більших величин 

механічних напружень і більшою концентрацію дефектів поблизу основи 

нанокластерів Ge. Як наслідок, область ЗШ поблизу основи нанокластеру має 

більш високу провідність, що сприяє відтоку зарядів у повздовжньому 

напрямку. 

 З аналізу даних, наведених на рис. 3.5 та рис. 3.6 випливає, що 

величини КРП та ΔКРП повернулися до початкового рівноважного значення 

внаслідок рекомбінації електронів з надлишковими дірками, захопленими 

нанокластерами і поверхневими станами. Зауважимо, що окислення, інші 
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хімічні реакції, генерація дефектів, викликані індукованим струмом інжекції, 

не спричиняли будь-яких істотних деструктивних змін поверхневого 

потенціалу на час проведення експерименту. 
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Рис. 3.6. Кінетика зміни КРП(а) і ΔКРП(б) у залежності від часу після 

інжекції дірок у один Ge наноострівець розглянутий на рис.3.5. 

 При цьому, інжекційні струми можуть досягати величини ~ мкА  при 

напрузі зміщення зонда +10 В. Нажаль, наше АСМ устаткування не дає 

можливості прямих вимірювань контактного опору. Тому ми можемо 

виміряти опір тільки на ділянці контакту вістря і нанооб‟єкта. Радіус 

контакту можна оцінити виходячи з радіусу зонда rзонд, сили контакту Fк, 

коефіцієнту Пуассона υ та модуля Юнга Е для зонда і матеріалу зразка [72]. 

Для υGe = 0.26, EGe = 103 ГПа [73], υDia = 0.2, EDia = 1050 Гпа [74], Fк = 500 нН 

та rзонд = 35 нм, отримуємо радіус контакту rк = 4.7 нм. Для прикладу у роботі 

[52] радіус контакту становив ~1.5 нм, тому і сила взаємодії була значно 

меншою. Для порівняння з даними роботи [52] і за умови, що опір 

визначається площею контакту, отримуємо контактний опір Rк ~ 2.7МОм. 

Потужність, яка розсіюється на такому контакті при І = 5 мкА дорівнює P = 

I
2
Rк = 6.8×10

-5
 Вт. Використовуючи спрощену модель, яка враховує 

теплопровідність матеріалу [75], отримаємо підвищення температури на 

контакті 1/2P(kth×4rK)
-1

 ≈ ΔT ≈ 30К (для Ge kth ≈ 60 Вт×м
-1

×К
-1 

[76]). Навіть за 
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цієї дуже грубої оцінки, нехтуючи варіаціями складу всередині нанокластера, 

квантовими ефектами, зумовленими нанометровими розмірами контакту, 

можна стверджувати, що ефектами, що спричинюють нагрівання 

нанокластерів під час інжекції можна знехтувати. 

На рис. 3.6,б наведено кінетику ΔКРП, що показує експоненціальне 

зростання за законом ΔКРП(0) + А×exp(-t/τ) зі сталою часу τ = (50.1±2.5) хв. 

При цьому, значення КРП для області змочувального шару зменшується 

швидше у порівнянні з нанокластерами Ge. На рис. 3.5 можна бачити, що 

профіль КРП (вимірюється через 26 хвилин після прикладення напруги 

зміщення) спочатку починає зменшуватися в області поза нанокластерами, в 

той час як КРП для нанокластерів не змінилася протягом 62 хв після інжекції 

дірок. Профіль КРП виглядає подібним до рельєфу поверхні. Це означає, що 

заряд надлишкових дірок в областях, прилеглих до заряджених 

нанокластерів, згладжує варіації поверхневого потенціалу. 

Для пояснення зміни профілів ΔКРП і КРП з часом потрібно 

враховувати локальне захоплення носіїв та рекомбінацію у нанокластерах Ge 

та їхньому оточенні. Додатній поверхневий заряд спричиняє вигин зон 

донизу і утворює потенціальну яму для електронів у кремнієвій підкладці. 

Поля механічних напружень навколо нанокластерів також істотно впливають 

на просторовий розподіл електростатичного потенціалу та сприяють 

просторовому розділенню електронно-діркових пар [77]. Як наслідок, в 

областях підкладки під основою нанокластерів Ge будуть накопичуватись 

надлишкові електрони, а нанокластери Ge є довготривалими пастками для 

дірок. За умови просторово розділених електрон-діркових пар, швидкість 

рекомбінації для надлишкових носіїв буде обмежена кількістю неосновних 

носіїв, тобто електронів, що сповільнює рекомбінацію і спричиняє велике 

значення сталої часу в експоненціальному зростанні ΔКРП після інжекції 

дірок. З іншого боку, поверхневі стани підкладки або ЗШ не здатні ефективно 

просторово розділити електрон‒діркові пари, а отже, діють як більш 



 

 

71 

ефективні центри рекомбінації Шоклі‒Ріда‒Холла порівняні з 

нанокластерами Ge. Отже, надлишок дірок буде зникати швидше у 

прилеглих областях, ніж у Ge нанокластерах. 

Таким чином, метод локального зонда Кельвіна був застосований для 

дослідження процесів захоплення та рекомбінації носіїв заряду за участю 

нанокластерів Ge на поверхні Si з нанорозмірним просторовим розділенням. 

Виявлення варіацій поверхневого потенціалу, коли максимальні величини 

спостерігались при розміщенні вістря над вершиною нанокластерів Ge, а 

мінімальні в областях без нанокластерів, є свідченням накопичення дірок Ge 

переважно станами нанокластерів та інтерфейсу Ge/Si. 

 Дослідження зміни поверхневого потенціалу показали, що після 

проходження локального струму через один із нанокластерів Ge відбувається 

зміна його зарядового стану та величини поверхневого потенціалу поблизу 

нього. Зокрема, картина КРП виявила найбільший контраст за умови 

зменшення концентрації дірок, які захоплені нанокластерами та 

поверхневими станами, за рахунок електронно-діркової рекомбінації. При 

прикладенні напруги зміщення у протилежному напрямку до одного 

нанокластеру Ge, інжектуються дірки, які зменшують варіації 

електростатичного потенціалу за рахунок їх поширення у ділянки поверхні 

поблизу нанокластеру. Виявилось, що германієві НК здатні утримувати 

нерівноважні дірки протягом тривалого часу (~ години). У той самий час, 

стани змочувального шару виявились більш ефективними центрами 

рекомбінації Шоклі‒Ріда-Холла у порівнянні з нанокластерами Ge. 

3.2. Оптичні властивості наноплівки Ge вирощеної на кремнієвій 

підкладці 

 Для подальших досліджень процесів генерації та рекомбінації в 

бар‟єрних структурах методом молекулярно-променевої епітаксії були 

виготовлені тонкі плівки Ge з нанокристалами значно менших розмірів, у 
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порівнянні зі структурами, результати досліджень яких описано в п.3.1.  

Детально методику виготовлення структур описано в п.2.6. 

На рис.3.7,а наведені АСМ зображення поверхні структури А, що 

складається з нанокристалічної плівки Ge, вирощеної на поверхні Si(001). 

Середній діаметр нанокластерів становив 28 нм, а їх поверхнева густина ‒ 

1.1×10
11

 см
-2

. Після осадження п‟яти моношарів кремнію на поверхню 

структури A відбулась реконструкція поверхні з нанокристалами (зразок Б), 

яка супроводжувалась об‟єднанням сусідніх нанооб‟єктів, збільшенням 

середнього розміру нанокристалів до 35 нм, а також зменшенням поверхневої 

густини НК до 0.7×10
11

 см
-2

. АСМ зображення поверхні структури Б 

наведено на рис. 3.7,б. Отримані діаграми варіації діаметрів НК були 

апроксимовані розподілом Гаусса з шириною, рівною 28 нм та 35 нм для 

структур А і Б, відповідно (рис. 3.7,в,г). Порівнюючи отримані розподіли за 

розмірами, можна зробити висновок про те, що після осадження кремнію на 

поверхню з нанокластерами Ge зникають переважно менші за розмірами НК.  

 

Рис. 3.7. АСМ зображення (а)нанокристалічних Ge плівок на Si(001) 

(структура A) та (б)після нанесення покриття на поверхню 5МШ кремнію 

(структура Б). Розподіли за діаметрами у структурах А (в) та Б (г). 
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Це може бути пов‟язано з об‟єднанням суміжних нанокластерів, внаслідок 

появи адатомів Si в порожнинах між ними. Очевидно, що цей процес буде 

більш ефективнішим, чим меншого розміру є нанокластери. 

 Крім збільшення ширини розподілу після осадження атомів Si на 

поверхню плівки Ge, спостерігалася зміна форми основи НК. А саме, основа 

сформованих НК після реконструкції поверхні вже не була круглою, а 

приймала форму багатокутника зі сторонами, орієнтованими вздовж 

напрямків [100] та [010]. 

 На рис. 3.8 наведені профілі рентгенівського відбиття для 

нанокристалічних плівок Ge, вирощених на підкладці Si(001). Апроксимація 

вимірюваних профілів дає інформацію про товщину, розподіл маси та 

шорсткість інтерфейсу тонких плівок Ge. Товщину плівки Ge для структури 

A визначено з періоду осциляцій на кривій дзеркального відбиття, виміряну 

методом рентгенівської рефлектометрії. Вона виявилась рівною 59 нм, а 

граничний кут становив 0.216Г
 . Отримане значення граничного кута 

дозволило визначити величину густини плівки за допомогою виразу: 

                                                      
2

A
Г

Z N

M

 



 ,                                               (3.2)  

де М ‒ молярна маса, AN  ‒ число Авогадро,   ‒ довжина хвилі,   ‒ густина 

плівки. 

 Встановлено, що густина плівки для зразка А рівна 2.56 г/см
3
, а АСМ 

зображення її поверхні наведено на рис. 3.7,а. Густина плівки виявилась 

меншою, ніж у об‟ємного кристалу Ge (ρк = 5.35 г/см
3
), що може бути 

зумовлено її пористістю. Пористість P може бути отримана з величини ρ для 

плівки Ge використовуючи рівняння: 

                                                       1к Р   .                                                   (3.3)   

Отже, загальна пористість зразка А виявилась приблизно 50%. 
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Рис. 3.8. Профілі рентгенівського відбиття для нанокристалічних плівок Ge, 

вирощених на підкладці Si(001). 

 Зразок В був отриманий шляхом нанесення на поверхню зразка А шару 

кремнію товщиною 65 нм. Збільшення амплітуди коливань інтенсивності на 

рис. 3.8 (крива В у порівнянні з кривою А) є свідченням різкого зменшення 

шорсткості поверхні плівки з нанокластерами. Різке збільшення 

інтенсивності в області кутів, що більші за граничні (вище 0.3 град.), також 

свідчить про різке зменшення шорсткості поверхні. Швидке загасання 

коливань профілю рентгенівського відбиття та зменшення інтенсивності при 

великих кутах падіння дозволяють оцінити шорсткість досліджуваної плівки 

германію (зразок А). Вона становила приблизно 1.8 нм для інтерфейсу Si(001) 

підкладка/плівка Ge, а для інтерфейсу плівка Ge/повітря становила близько 

2.6 нм. 

 Шорсткість поверхні, яка визначається з аналізу АСМ зображення для 

зразка A, виявилась рівною 3.6 нм для інтерфейсу плівка Ge/повітря. Слід 

зазначити, що величина шорсткості, отримана з аналізу АСМ зображень, 

може бути більшою за величину, визначену з кривих рентгенівського 

відбивання [78] внаслідок присутності оксидної плівки на поверхні 

нанокластерів Ge та присутності аморфної фази в нанокластерах, що не дає 

внеску у вимірювальний сигнал. Таким чином, отримані величини 
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шорсткості для інтерфейсів плівка Ge/повітря та Ge/Si дають підстави 

вважати, що досліджувані плівки переважно складаються з нанокристалів. 

Що стосується зразка Б, то можна зробити висновок, що шорсткість його 

поверхні є порівняною зі зразком В, а відсутність осциляцій на кривій 

рентгенівської рефлектометрії (їх слабка видимість) може бути пов‟язана з 

поверхневою шорсткістю нанокластерів SiGe. 

 При апроксимації кривих рентгенівської рефлектометрії для структури 

В (на основі даних КРС) було враховано наявність проміжного шару Si0.5Ge0.5 

між нанокристалічною плівкою Ge та плівкою Si, що дозволило отримати 

краще узгодження між експериментальними та теоретичними кривими 

дзеркального відбивання. У результаті цього були отримані такі параметри 

структури: товщина проміжного шару Si0.5Ge0.5 (6.5 нм), густина плівки 

(3.076 г/см
3
), шорсткість (4.5 нм), величина деформацій (εхх = -0.009). 

Враховуючи ці параметри плівки Si0.5Ge0.5 була розрахована її пористість Р = 

5% (або коефіцієнт заповнення 95%f  ). 

 Це означає, що при осадженні кремнію, порожнини у плівках Ge 

заповнюються адатомами кремнію, що супроводжується значним кремній-

германієвим перемішуванням та утворенням твердого розчину Si0.5Ge0.5. 

Отримана пористість ~ 5% може бути пов'язана з тим, що частина порожнин 

у плівці залишається незаповненою або її структура не є кристалічною, і 

тому не дає внеску в вимірюваний рентгенівський сигнал. 

 Апроксимація профілю рентгенівського відбиття дає товщину 

кремнієвого шару покриття 65.9 нм та шорсткість інтерфейсу Si/повітря 

близько 1.02 нм. Більш того, у верхньому кремнієвому шарі відсутні 

механічні напруження, а деформація стиснення у проміжному шарі Si0.5Ge0.5 

становить Δа = -6.2×10
-3

 Å або εхх = -0.011. Значення деформації було 

визначено виходячи зі значення сталої решітки твердого розчину Si0.5Ge0.5, 

яке за правилом Вегарда становить 5.494 Å. 
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 На рис. 3.9 наведено карти оберненого простору (КОП) в напрямку 

Si(113) поблизу піку Брегга для всіх зразків ‒ A, Б та В. Оскільки осциляції 

КОП в асиметричних (113) рефлексах, орієнтованих вздовж нормалі до 

поверхні, відбуваються вздовж тих самих напрямків, що і для кремнієвої 

підкладки (рис. 3.9), то можна зробити висновок про те, що досліджувані 

нанокристалічні плівки є псевдоморфними до підкладки Si(001) [79,80]. 

Варто зазначити, що спостереження максимів осциляцій обумовлені не 

дифракцією в тонких плівках Ge, а фазовою модуляцією, викликаною ними. 

У порівнянні з вихідною структурою А, осциляції для структури Б виявилися 

більш чіткими, що є свідченням кристалізації плівки Ge при осадженні на її 

поверхню адатомів Si. 

 

Рис. 3.9. Асиметричні карти оберненого простору для (113) відбиття: (a) 

структура A, (б) структура B, (в) структура В. 

 Після утворення покривного шару структури В, КОП поблизу піку 

(113) є більш подібною до КОП для структурованої поверхні. Помітно, що 

основний пік стає вужчим у повздовжньому напрямку з появою симетричних 
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хвостів у нижній частині, що є ознакою структурованості. Прояв коливань 

виглядає дещо менш зрозумілим через збільшену товщину структури 

(зменшення періоду коливань). 

 Експериментальні кутові залежності еліпсометричних кутів    та 

   наведені на рис. 3.10. Для розрахунку оптичних констант зразка А, була 

використана двокомпонентна модель шару на поверхні підкладки: Ge та 

порожнини, тоді як для зразка Б використовувалася трикомпонентна модель 

(Ge, Si та порожнини). З розв‟язку оберненої еліпсометричної задачі були 

визначені ефективні оптичні константи  n n ik   поверхневого шару з 

нанокластерами Ge та його товщина, d. Отримані наступні константи: 

п = 3.91, k = 0.61, d = 67.8 нм для зразка А і п = 3.94, k = 0.72, d = 80.0 нм для 

зразка Б. Оптичні константи для λ  =  632.8 нм дорівнюють п = 5.29, k = 0.64 

для об'ємного Ge та п = 3.89,  k = 0.01 для об'ємного Si [81]. Дещо менші 

значення ефективних оптичних констант досліджуваних плівок у порівнянні 

з табличними значеннями для Ge обумовлені переважно їх пористістю. 
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Рис. 3.10. Кутові залежності еліпсометричних параметрів (a)Ψ  і (б)Δ. 

 Для опису кутових залежностей та визначення коефіцієнта заповнення 

використано так зване симетричне наближення Бруггемана для ефективного 

середовища у модифікованій формі для сферичних частинок [82]: 
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де if  являє собою частку наповнення та діелектричну проникність i-го 

компонента плівки, eff  ‒ ефективна діелектрична проникність, D ‒ 

розмірність решітки, що пов'язана з коефіцієнтом деполяризації (D=3 ‒ 

переважне значення). На основі експериментальних значень оптичних 

констант плівок були отримані такі значення коефіцієнтів заповнення: 

68.2%Gef   для зразка А та 66.9%Gef   і 3.5%Sif   для зразка Б. Наповнення 

повітряних порожнин поблизу поверхні Ge нанокластерів за допомогою 

адатомів кремнію зменшує коефіцієнт заповнення Ge. 

 Збільшення товщини шару покриття Si призводить до суттєвої зміни 

оптичних констант для структури В за рахунок реконструкції поверхні Ge НК 

при осадженні Si, взаємної дифузії Si‒Ge та заповнення порожнин кремнієм. 

Для визначення параметрів n та k для кожного шару з еліпсометричних даних 

була використана тришарова модель для структури В: покривний шар 

внутрішнього Si, міжфазний шар Si0.5Ge0.5 та механічно напружений 

нанокристалічний шар Ge у середовищі Si. Товщина міжфазного шару 

становила 8.0 нм, співпала з середнім значенням діаметра Ge нанокластера. 

Визначені оптичні константи п = 4.6 та k = 0.26 виявилися порівняними з 

табличними значеннями для твердого розчину Si0.5Ge0.5. Також отримані 

параметри для механічно напруженого нанокристалічного шару з Ge НК: 

п = 4.033, k = 0.018, deff = 52.5 нм. Результуючий показник заломлення для 

цього шару виявився нижчим, ніж табличне значення для об‟ємного 

германію. Проте значення параметру поглинання було близьке до значення 

для кремнію. Причиною цього є те, що порожнини між нанокристалами 

наповнені кремнієм. 

 Також було проведено аналіз зразків із використанням раманівської 

спектроскопії для отримання складу та значення пружних деформацій у 

досліджених гетероструктурах Ge/Si. Фононна смуга Ge‒Ge з максимумом 

при 302.4 см
-1

 спостерігалася для зразка А. Після осадження Si на поверхню 
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Ge НК отриманий раманівський спектр (рис.3.11а) являє собою три різних 

поведінки фононних смуг, які відповідають Ge‒Ge, Si‒Ge та Si‒Si 

коливанням, що є характерними для гетероструктур Si/Ge з нанорозмірними 

об‟єктами. На рис. 3.11б наведено розклад спектрів комбінаційного 

випромінювання на смуги, апроксимовані функцією Лоренца. Зразок A 

демонструє пік з максимумом 302.4 см
-1

 для смуги Ge‒Ge. Подальше 

осадження германію зсуває цей пік до 303.3 см
-1

 (зразок Б). А спектри 

комбінаційного розсіяння для зразка з Ge НК, що вкриті шаром кремнію, 

товщиною 65 нм, містять додаткові піки з максимумами 298.3 см
-1

 для 

зв‟язків Ge‒Ge та 411.0 см
-1

 для зв‟язків Si‒Ge (рис. 3.11б). Смуга Ge‒Ge тут 

може бути подана як сума двох кривих Лоренца з максимумами поблизу 

294.3 см
-1

 та 302.3 см
-1

. 
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Рис 3.11. (а)Спектри комбінаційного розсіювання для нанокристалічних 

плівок  Ge, вирощених на поверхні Si(001). Спектр кремнієвої підкладки 

наведено для порівняння. Умови експерименту: ( , )z x y z , λзб = 488 нм, Т = 300 

К. (б) Раманівський спектр для зразка В з вібраційним піком Ge‒Ge 

розкладеним на дві криві Лоренца з максимумами на 294.3 см
-1

  та 302.3 см
-1

. 

 Визначення складу та пружних деформацій нанокристалітів були 

зроблені в припущенні, що нанокристаліти Ge мають однорідний 

компонентний склад та найближче їхнє оточення ‒ це покритий Si і  

напружений твердий розчин Si1-хGeх. 
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 Частотні положення піків Si‒Ge та Ge‒Ge для напруженого твердого 

розчину Si1-хGeх можна описати наступним чином [83,84]: 

                                     
xxsGeSi bxxxx  

432 1702139529400 ,                         (3.5) 

                                     xxsGeGe bx   165.282 ,                                                    (3.6)          

де sb  ‒ це деформаційний потенціал із залежністю від складу 4

4 0( 1)sb b x b   , 

де 1

4 190b см  , а 0b  дорівнює -400 см
-1

 та -575 см
-1

 для смуг Ge‒Ge та Si‒Ge 

відповідно [85]. Використовуючи частотні позиції фононних смуг Ge‒Ge та 

Si‒Ge, а також співвідношення (3.2) ‒ (3.4), були визначені компонентний 

склад та величини пружних деформацій для всіх досліджуваних структур 

(табл. 3.1). 

 

Таблиця 3.1. Експериментальні фононні частоти (ω) та повна ширина (Γ) 

фононних мод, вміст (x) твердого розчину Si1-хGeх та пружні деформації (εхх) 

нанокластерів. 

Зразок Ge-Ge Si-Ge Si-Si 

xGe εxx cм
-

1
 

cм
-1

 cм
-1

 cм
-1

 cм
-1

 cм
-1

 

A 

 

302.4 11.5 - - - - 1 -0.0136 

Б 

 

303.3 10.3 397.2 48.5 477.2 20.1 - -0.014 

В 

 

294.3 

302.3 

26.5 

10.6 

410.9 25.3 493.5 26.4 0.52 -0.007 

 

 Середній розмір нанокристалів Ge, що визначений з повної ширини 

фононного піку Ge та моделі кореляційної довжини фононного обмеження 

[86], становить 5-6 нм для зразка А та 6-7 нм для зразка Б. Відповідний 

низькочастотний зсув фононної смуги Ge за рахунок ефекту фононного 
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обмеження для зразка A(Б) очікувано має бути близько 3.4(2.8) см
-1

. Проте у 

нашому випадку спостерігається синій зсув 2.4(3.3) см
-1

 відносно фононної 

частоти для об‟ємного Ge (300 см
-1

). Таким чином, загальний зсув становить 

5.9(6.1) см
-1

, що свідчить про існування напруження стискування у 

нанокристалах Ge, що діє у протилежному напрямку до ефекту фононного 

обмеження. Розрахована деформація стиснення складає εхх = -0.0136 та  εхх = 

-0.014 для зразків А та Б відповідно [87]. 

 Отже всі дослідження, тобто атомно силова мікроскопія, рентгенівські 

вимірювання, багатокутова еліпсометрія, а також раманівська спектроскопія 

показали, що тонка плівка Ge, вирощена на підкладці Si(001) методом 

низько-температурної епітаксії германію на поверхню Si(001) при 350 °С і 

високій швидкості осадження близько 5 нм/хв, має кристалічну структуру та 

складається з Ge нанокластерів з розміром 5-6 нм, які є псевдоморфними до 

підкладки. Розмір нанокластерів виявився набагато меншим, ніж товщина 

плівки Ge, що визначена методами еліпсометрії, і середній діаметр 

поверхневих нанооб‟єктів, визначений з аналізу зображення АСМ (рис. 3.7). 

Це означає, що плівки складаються з декількох шарів кристалічних НК, 

простір між ними заповнений повітрям та містить аморфну фазу Ge. Об'ємна 

частка повітря у зразку А, 1 31.8%Gef  , була визначена методом наближення 

ефективного середовища Бруггемана. Ефективний показник поглинання 

плівки (k = 0.61) виявився близьким до табличних значень для кристалічного 

Ge. А от показник поглинання аморфного Ge при λ = 632.8 нм значно 

менший від експериментального значення і становить k = 0.05, можна 

зробити висновок, що плівки характеризуються високим ступенем 

кристалічності. 

 Осадження адатомів кремнію на поверхню плівки стимулює 

реконструкцію поверхні германієвих нанокластерів та збільшує ступінь 

кристалічності Ge. Аналогічна поверхнева реконструкція була описана у 

роботі [88] для Ge нанокластерів, вирощених на окисленій поверхні Si(001). 
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Це підтверджується змінами у спектрах комбінаційного розсіювання та у 

картинах оберненого простору. Крім того, АСМ зображення виявили 

об‟єднання сусідніх нанокластерів, переважно малих розмірів. 

 Проаналізуємо більш детально зміну оптичних властивостей та 

морфологію плівок при осадженні кремнію на поверхню германієвих 

нанокластерів. Для зразка Б спостерігалось підвищення інтенсивності піку 

Ge‒Ge та зменшення повної ширини у порівнянні з початковою структурою 

A. Це пов‟язано з кристалізацією тонких плівок Ge, що виникає при 

осадженні кремнію. Можна припустити, що на початкових етапах епітаксії 

адатоми кремнію селективно зв‟язуються лише з Ge нанокластерами на 

поверхні. Внаслідок невідповідності сталих граток Ge і Si енергія пружної 

деформації накопичується під час усього процесу осадження Si. У той же час, 

відстань між сусідніми нанокластерами Ge зменшується. При досягненні 

критичної величини деформації загальна енергія системи може зменшуватися 

за рахунок зменшення відстані між сусідніми НК та за рахунок зменшення 

поверхневої енергії. Об‟єднання НК виникає тоді, коли сума енергії 

деформації, що генерується на одиниці площі та поверхневої енергії 

нанооб‟єкта дорівнює енергії двох вільних поверхонь окремих 

нанокристалів. Їх агрегація у НК забезпечується осажденням матеріалу 

зв'язку ‒ атомів кремнію. У той же час, буде присутня аморфна фаза Ge, а 

ступінь кристалічності плівок підвищиться. Доказом описаної кристалізації є 

багатогранна основа утворених SiGe нанокластерів (рис.3.7б) та суттєве (у 3 

рази) збільшення площі піку Ge‒Ge у спектрах комбінаційного розсіювання 

для структури Б після осадження Si. Процес кристалізації також 

супроводжувався інтердифузією Si‒Ge, що призвело до утворення твердого 

розчину Si0.08Ge0.92 та появи моди Si‒Ge у спектрі поблизу 410.9 см
-1

. 

Величини амплітуд для піків Si‒Ge та Ge‒Ge зразка Б свідчать про те, що у 

спектрі комбінаційного розсіювання присутні внески як нанокристалів Ge, 

так і інтерфейсних шарів Si0.08Ge0.92. Також, помітно що «вільні» атоми 
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кремнію під час об‟єднання у нанокластери та утворення твердого розчину, 

заповнюють порожнини між нанокластерами. 

 У випадку зі структурою В епітаксія покривного шару Si на 

нанокристалічній поверхні Ge призвела до більш значного змішування Si/Ge 

та утворенню твердого розчину з меншим вмістом Ge, тобто Si0.5Ge0.5. Пік 

Ge‒Ge для цієї структури містить вклад одразу двох фаз: Ge нанокристалів 

близько 302.3 см
-1

 і твердого розчину Si0.5Ge0.5 близько 294.3 см
-1

 (рис. 3.11б). 

Формування твердого розчину відбувалося в процесі заповнення порожнин 

між Ge НК атомами кремнію. Хоча, ядро НК складається з Ge, їхні 

інтерфейси виявилися твердим розчином SiGe. Оптичні константи для цього 

ефективного середовища істотно змінилися і наблизились до значень, 

характерних для плівок кремнію з включеннями германію. Ефективна 

товщина шару Si0.5Ge0.5 (d = 6.5 нм) була визначена на основі вимірювань 

рентгенівського відбивання. Ця товщина відповідає розмірам Ge 

нанокристалів у структурах A та Б. Це означає, що найбільш значне 

змішування Si-Ge відбувалося лише у верхньому шарі нанокристалітів, тоді 

як вміст кристалів Ge у нижніх шарах залишився незмінним. 

3.3. Релаксація фотопровідності у бар’єрних структурах ІТО-Ge-Si з 

германієвими нанокластерами[89] 

 На рис. 3.12 наведені темнові вольт‒амперні характеристики для 

структур ІТО/Ge/р-Si та ІТО/р-Si при кімнатній температурі. Як видно з 

графіку, струм у зворотному напрямку на порядок нижчий, ніж у прямому 

через наявність потенціального бар‟єру гетеропереходу ІТО/рSi. Форма 

кривих була проаналізована в рамках діодної моделі, яка передбачає 

одночасний внесок дифузійного струму та струму, зумовленого 

рекомбінацією носіїв заряду в області просторового заряду. 
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Рис. 3.12. Темнові криві ВАХ для структур ІТО/Ge/р-Si (крива 1) та ІТО/р-Si 

(крива 2). На вставці показані ВАХ, виміряні за освітлення AM1.5G при 290 

К. 

 В такому випадку густину струму можна описати залежністю: 

                           
 

0( ) exp 1
п s

sh

e V IR V IR
J V J

nkT R

   
    

   

  ,                                    (3.7)  

де 0J  ‒ це зворотний струм насичення діоду, n ‒ фактор неідеальності, k ‒ 

стала Больцмана, Т ‒ абсолютна температура, Rs та Rsh ‒ послідовний і 

шунтовий опір, відповідно. Фактор неідеальності діода загалом є 

характеристикою процесів генерації-рекомбінації (Г‒Р), які визначають 

електричні властивості p‒i‒n діодів. Зазвичай прийнято, що  коли п = 1, 

переважає дифузійний струм, а коли п = 2, переважає рекомбінаційний струм. 

З аналізу прямої гілки кривої (2) знайдено, що величина п ≈ 3 у діапазоні 

напруг від 0.2 В до 0.4 В є наслідком суттєвого впливу рекомбінації в області 

просторового заряду гетеропереходу та обмеження прямого струму 

послідовним опором. При значеннях напруги > 0.4 В на величину струму 

суттєво впливав послідовний опір, який виявився рівним 193.4 Ом*см
2
 та 

204.9 Ом*см
2
 при 290 K для структур ІТО/Ge/р-Si і ІТО/р-Si, відповідно. На 

вставці до рис. 3.12 показані ВАХ, що отримані при освітленні зразків 

джерелом світла, що відповідає стандарту AM1.5G. Структура з тонкими 
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плівками Ge виявила більші величини струму короткого замикання та 

фотоЕРС у порівнянні з відповідними структурами ІТО/р-Si внаслідок 

накопичення дірок германієвими нанокластерами та меншою величиною 

послідовного опору Rs. Таким чином, отримані результати вказують на 

суттєвий вплив нанокластерів Ge на провідність бар‟єрних структур 

внаслідок, насамперед, рекомбінації носіїв заряду в області просторового 

заряду. Для того, щоб отримати більш детальну інформацію про вплив 

нанокластерів Ge на темп рекомбінації нерівноважних носіїв заряду були 

проведені дослідження релаксації ФП після імпульсного збудження. 
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Рис. 3.13. Кінетика спаду фотопровідності для структур ІТО/Ge/р-Si (крива 1) 

та ІТО/р-Si (крива 2), отримані за різних температур 85, 155 та 285 К. 

 На рис. 3.13 наведені часові залежності спаду ФП для структур ІТО-Ge-

Si та ІТО/р-Si, отримані після збудження лазерним діодом з довжиною хвилі 

650 нм за різних температур. Отримані криві релаксації у досліджуваному 

діапазоні температур 80 ‒ 290 К апроксимуються експоненціальною 

залежністю: 
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           ~ exp /U t t 
,                                            (3.8) 

де  τ ‒ стала спаду. 

 Температурні залежності сталої загасання ФП, τ(Т), для гетероструктур 

ІТО/Ge/р-Si та ІТО/р-Si наведені на рис. 3.14. Зразок з тонкою 

наноструктурованою плівкою германію виявив більш швидку релаксацію 

фотоЕРС у досліджуваному температурному діапазоні 80–290 К. Це є 

наслідком того, що нанокластери Ge є додатковими центрами рекомбінації. 
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Рис. 3.14. Температурна залежність сталих релаксації ФП для гетероструктур 

ІТО/Ge/р-Si та ІТО/р-Si. 

 Для структури ІТО-Ge-Si величина τ визначалась темпом рекомбінації 

нерівноважних носіїв заряду за участі квантових станів Ge. Якщо при 

зниженні температури від 290 К до 220 К стала спаду показала незначне 

збільшення від 28 мкс до 33 мкм, то у діапазоні температур T < 220 К 

величина τ зростала зі зменшенням температури, що можна описати 

функцією: 

                    0~ exp /T T T 
,                                               (3.9)       

де 0Т  ‒ стала, яка для структури з Ge нанокластерами становила 90.2 К (або 

kT0 = 7.8 меВ). Спостережувану температурну залежність можна пояснити 

особливостями транспорту фотогенерованих носіїв заряду у тонкій плівці 

германію. 
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 У плівці що складається з кристалічних германієвих нанокластерів з 

розмірами 5-6 нм з простором між ними заповненим повітрям і також містить 

аморфну фазу германію, механізмом транспорту носіїв заряду переважно є 

теплова активація в зону протяжних дефектів (багатократне захоплення) або 

стрибки через локалізовані стани. При високих температурах, T > 220 К, темп 

рекомбінації визначається часом захоплення та вивільнення електронів з 

пасток. При зниженні температури НК Ge стають основними пастками для 

дірок, які накопичують позитивний заряд, що спричиняє вигин зон вниз у 

кремнієвій підкладці [90,91]. Можна припустити, що дірки, захоплені 

германієвими нанооб‟єктами є практично нерухомими. А електрони мають 

імовірність зустріти дірку і про рекомбінувати з нею тільки під час їх 

переміщення. У цьому випадку швидкість рекомбінації залежить від 

загальної концентрації дірок та рухливості фотозбуджених електронів. За 

низьких температур переміщення електронів відбувається шляхом стрибка в 

межах смуги локалізованих станів, яка супроводжується рекомбінацією 

делокалізованих електронів з дірками, захопленими Ge нанокластерами. Зі 

зниженням температури кількість захоплених дірок збільшується, а середня 

відстань стрибка електронів стає більшою. Фотозбуджені електрони будуть 

накопичуватись у більш ізольованих ділянках з більшою тривалістю життя, 

що при зменшенні температури призведе до зростання сталої часу (τ) за 

експоненціальним законом [92]. 

Основні результати та висновки до Розділу 3 

 1. Просторовий розподіл поверхневого потенціалу гетероструктур 

Ge/Si з нанорозмірними об‟єктами досліджувався за допомогою метода зонда 

Кельвіна. Максимальна зміна поверхневого потенціалу спостерігалася в 

місцях, де розташовані наноострівці Ge. Показано, що варіації поверхневого 

потенціалу ~ 50 мВ обумовлені зарядом дірок, захоплених квантово-

розмірними станами наноострівців та інтерфейсу Ge/Si. 
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 2. Показано, що зарядження одного нанокластеру призводить до змін 

поверхневого потенціалу та перерозподілу заряду. Картина КРП виявила 

найбільший контраст за умови зменшення концентрації дірок, захопленими 

нанокластерами та поверхневими станами за рахунок електрон‒діркової 

рекомбінації. При прикладенні напруги зміщення у протилежному напрямку 

до одиничного Ge нанокластеру інжектуються дірки, які зменшують варіації 

електростатичного потенціалу за рахунок їх поширення у навколишню 

область. 

 3. Виявилось, що германієві НК здатні утримувати нерівноважні дірки 

протягом тривалого часу (~ години). У той самий час, стани змочувального 

шару виявились більш ефективними центрами рекомбінації Шоклі‒Ріда-

Холла у порівнянні з Ge нанокластерами. 

 4. Показано, що низькотемпературна епітаксія Ge на поверхні Si(001) 

при температурі 350 °С та високій (приблизно 5нм/хв) швидкості епітаксії 

призводить до утворення нанокристалічних плівок, що складаються з 

кристалів Ge, розмірами 5-6нм, які є псевдоморфними до підкладки Si(001). 

Пористість плівок становить близько 50%. Осадження адатомів Si на 

поверхню плівки стимулює реконструкцію поверхні нанокристалітами і 

призводить до збільшення ступеня кристалічності Ge та змішування Si/Ge. 

АСМ зображення виявили з‟єднання сусідніх НК, в основному малих 

розмірів. 

 5. Дослідження кінетики загасання ФП виявили, що германієва плівка 

суттєво впливає на транспорт та рекомбінацію нерівноважних носіїв заряду у 

бар‟єрних структурах на основі гетеропереходу ITO/p-Si. Показано, що 

збільшення величини струму короткого замикання та фотоЕРС у структурах 

з Ge зумовлено більшою величиною бар‟єру у порівнянні з гетероструктурою 

ITO/p-Si без нанесення германію. При цьому стрибковий механізм 

транспорту фотозбуджених електронів у германієвих нанооб‟єктах визначає 

темп рекомбінації у гетероструктурі. 
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РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМИ РЕЛАКСАЦІЇ ФОТОЗБУДЖЕННЯ В 

InGaAs/GaAs ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ З НАНОРОЗМІРНИМИ 

ОБ’ЄКТАМИ 

Оптичні властивості та особливості транспорту носіїв заряду в 

багатошарових гетероструктур з нанооб‟єктами на основі 

напівпровідникових матеріалів III‒V груп широко досліджуються вченими 

протягом останніх років. Інтерес до цих структур насамперед зумовлений 

можливістю впровадження нанорозмірних об‟єктів (квантових точок, ниток, 

ям) у активну область бар‟єрних структур, які є основою для створення 

новітніх електронних пристроїв: інфрачервоних фотодетекторів, сонячних 

фотоелементів та лазерів. Попередні дослідження морфології та оптичних 

властивостей епітаксійних гетероструктур, зокрема InGaAs/GaAs, показали, 

що визначальною особливістю є наявність енергетичного розупорядкування 

внаслідок дисперсії розміру нанооб‟єктів InGaAs, полів механічних 

напружень, а також варіацій величини просторового заряду, захопленого 

рівнями дефектів. Результати досліджень, описані в попередніх розділах 

даної роботи, показали, що таким системам властиві варіації 

електростатичного потенціалу, масштаб яких визначається поверхневою 

густиною нанооб‟єктів. Складний електронний спектр багатошарових 

гетеросистем з нанооб‟єктами, насамперед співіснування підсистем 

квантово-розмірних станів нанооб‟єктів та рівнів дефектів, можливість 

обміну заряду між ними, загалом, визначають механізми транспорту та 

рекомбінації нерівноважних носіїв заряду. 

4.1. Термостимульована провідність у гетероструктурах InGaAs/GaAs з 

КН [93] 

 На рис. 4.1 наведена часова залежність загасання фотопровідності для 

структури InGaAs/GaAs з квантовими нитками InGaAs (див. п. 2.7), отримана 

за різних температур при збудженні світлом hυ1 = 1.35 еВ і hυ2 = 1.65 еВ. 
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Експеримент проводився в умовах лінійного підвищення температури зі 

швидкістю близькою до 0.05 К/с, а отже, зміною температури у процесі 

вимірювання кожної кривої релаксації можна знехтувати (вставка на 4.1,а). 

Кінетика спаду фотопровідності була описана розтягнутою експоненціальної 

залежністю: 

 expФП
tI




 

  

,                                                   (4.1) 

де τ ‒ стала часу, β ‒ фактор неідеальності, який виявився рівним β = 0.7 для 

досліджуваних структур. Зауважимо, що наростання фотопровідності 

описується експоненціальним законом, а відношення сталої часу спаду до 

сталої часу наростання було τсп/τн = 2.52. Це означає, крім центрів 

рекомбінації на спад ФП істотно впливають довгострокові електронні пастки 

(рівні прилипання) [94, 95]. 
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Рис.4.1. Часові залежності релаксації ФП гетероструктури InGaAs/GaAs з 

квантовими нитками InGaAs (11МШ) при оптичному збудженні hυ1=1.35 

еВ(a) та hυ2=1.65еВ(б) за температур 83 ‒ 276 К. Пунктирна лінія відповідає 

температурній залежності темнового струму. 
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 На рис. 4.1.а наведено довготривалу релаксацію фотопровідності, коли 

провідність не повертається до рівноважного значення протягом тривалого 

(~30 с) часу після фотозбудження квантами з енергією hυ1 = 1.35 еВ та при 

температурах 120 ‒ 150 К. Можна виокремити два піки термостимульованої 

провідності на фоні темнової провідності (пунктирна лінія), що вимірювалась 

при таких саме умовах, але без фотозбудження. Енергії квантів hυ1 та hυ2 

були обрані, грунтуючись на аналізі спектральних залежностей 

фотопровідності структури InGaAs/GaAs (рис. 4.2), виміряних при 83 К. 

Спектроскопія фотопровідності виявила кілька електронних переходів, що 

вказують на складний спектр густини станів у досліджуваних зразках 

(вставка на рис. 4.2). Крім електронних переходів між основними станами 

зони провідності та валентної зони InGaAs квантових ниток (стрілка 1), 

фотопровідність у забороненій зоні GaAs є результатом міжзонних переходів 

у буферному шарі GaAs (стрілка 2) та переходів за участю рівнів дефектів 

GaAs (стрілки 4 і 5) [94].  
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Рис. 4.2. Спектр фотопровідності для гетероструктури InGaAs/GaAs з 11 МШ 

InGaAs КН, виміряний при 83 К. Електричне поле було прикладене вздовж 

InGaAs  КН [ ̅33]. 

 Смуга зоно‒зонного поглинання у GaAs спостерігається при збудженні 

квантами світла з енергією понад 1.43 еВ (стрілка 3). Енергія квантів hυ1 = 

1.35 еВ, викликає резонансне збудження InGaAs КН, у той час як енергія 

квантів hυ2 = 1.65 еВ є достатньою для фотозбудження електронно-діркових 
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пар у GaAs. Крім того, ФП у спектральному діапазоні 0.7 ‒ 1.3 еВ 

обумовлена переходами за участю глибоких станів GaAs. Такі енергетичні 

величини є близькими до значень енергій глибоких рівнів дефектів GaAs, 

наведених у роботі [95], і вказують на їхню присутність у досліджуваній 

системі. 

 На рис. 4.3 наведена крива ТСП для структури InGaAs/GaAs з 11 МШ 

КН, виміряна при нагріванні після збудження hυ1 = 1.35 еВ. Ми можемо 

спостерігати широкий пік термостимульованої провідності, проте на відміну 

від динамічного методу, не можна виокремити деталі піка ТСП на фоні 

темнового струму. 
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Рис. 4.3. Класична термостимульована провідність для гетероструктури 

InGaAs/GaAs з 11 МШ квантових ниток. 

 Пік ТСП з максимумом при 160 K спостерігався у діапазоні температур 

від 130 К до 200 К (рис. 4.3). Припускаючи, що було відсутнє повторне 

захоплення носіїв заряду (захоплення центрами прилипання), ми можемо 

оцінити відстань від рівнів рекомбінації до зони провідності GaAs [96]: 

 max23a Bk T  ,                                                 (4.2)  

де kB ‒ стала Больцмана, Tmax ‒ температура у максимумі піка ТСП. Цей вираз 

є спрощеним та дозволяє оцінити енергії активації з похибкою ~20%. 

Використовуючи формулу (4.2), ми можемо дати грубу оцінку глибини 
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залягання рівня центру рекомбінації відносно дна зони провідності εa = 317 

меВ. 

 Аналізуючи вище сказане можна припустити, що неглибокі 

рекомбінаційні центри, локалізовані в оточені квантових ниток, визначають 

провідність гетероструктури у нерівноважному стані. Це є наслідком того, 

що досліджувані структури мають достатню густину глибоких станів для 

реалізації стрибкової провідності в найближчому оточенні КН. 

 Температурна залежність спаду ФП (релаксація ФП після припинення 

фотозбудження) показана на рис. 4.4,а та 4.4,б після збудження hυ1 = 1.35 еВ 

та на рис.4.4,в після збудження hυ2 = 1.65 еВ. Виявилось, що в обох випадках 

спостерігаються два піки ТСП, проте для hυ2 = 1.65 еВ (рис. 4.4,в) піки 

виявились більш широкими та зміщеними у область вищих температур. 

Розрахунок за допомогою виразу (4.2) показав, що енергія активації для 

електронів при збудженні hυ1 = 1.35 еВ дорівнює εa = 218 меВ для першого 

максимуму та εa = 278 меВ для другого. Енергії активації при збудженні hυ2 = 

1.65 еВ дорівнюють εa = 229 меВ для першого максимуму та εa = 337 меВ для 

другого максимуму відповідно. 

 Використання формули (4.2) дає оцінку енергій активації з досить 

великою похибкою, оскільки не враховано повторне захоплення носіїв. До 

того ж, метод ТСП виявив лише глибокі електронні стани при стаціонарному 

заповненні рівнів нерівноважними носіями. 
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Рис. 4.4. (а) Кінетика фотоструму рис. 4.1,а (збудження hυ1 = 1.35 еВ) у 

температурному представленні. Динамічна термостимульована провідність 

зразка InGaAs/GaAs 11МШ для різних інтенсивностей збудження, (б) при hυ1 

= 1.35 еВ, (в) при hυ2 = 1.65 еВ. 
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Рис. 4.5. Енергетична діаграма зони провідності структури 11 МШ InxGa1-

xAs, висота КН становить 3.8 нм, а х = 0.38(пункт 2.7). 

 На рис. 4.5 представлена діаграма електронних енергетичних рівнів 

гетероструктури 11 МШ InxGa1-xAs, розрахована з використанням 
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програмного забезпечення NextNano
3
 з параметрами х = 0.38 та висотою КН 

InxGa1-xAs h = 3.8 нм. Було виявлено, що структура характеризується 

варіаціями потенціалу, викликаними проміжними шарами GaAs з домішками 

Si, які створюють потенціальні параболічні КЯ з амплітудою W = 101 меВ. 

Крім того, внаслідок обмеження руху носіїв заряду у КН InxGa1-xAs 

утворюються квантово-розмірні стани. Таким чином, система містить дві 

підсистеми квантово-розмірних станів внаслідок обмеження руху електронів 

у буферних шарах GaAs та у квантових нитках InxGa1-xAs. Відповідно до 

розрахованих зонних діаграм, енергії активації електронів з квантово-

розмірних станів GaAs та КН InxGa1-xAs становили εa = 87 меВ та εa = 142 

меВ, відповідно. Зауважимо, що електрони, які локалізовані у мінімумах зони 

провідності GaAs, є просторово відокремлені від дірок в InxGa1-xAs КН. За 

таких умов спостерігається тривала релаксація фотоструму, оскільки для 

рекомбінації з дірками, локалізованими у InxGa1-xAs, фотозбуджених 

електронам необхідно подолати потенціальний бар‟єр   
     = 87 меВ (див. 

рис.4.5). 

 Виявилось, що температурна залежність сталої часу τ для спаду ФП у 

діапазоні температур від 80 до 150 К добре описується експоненціальною 

залежністю, зокрема lnτ(T) ~ εa/kT. З аналізу залежності τ від температури 

для hυ1 = 1.35 еВ та hυ2 = 1.65 еВ були отримані енергії активації εa = 146 меВ 

та εa = 92 меВ відповідно. З урахуванням енергій активації електронів з 

потенціальних ям у GaAs та у КТ, визначених з розрахованої енергетичної 

діаграми, зроблено висновок, що електрони в основному заповнюють 

квантові стани КН при збудженні hυ1 = 1.35 еВ, а при збудженні hυ2 = 1.65 еВ 

електрони заповнюють переважно квантові стани GaAs. Отже, ми отримуємо 

процеси релаксації фотоструму, що включають різні енергетичні стани 

(центри рекомбінації) при фотозбудженні з різними енергіями (1.35еВ та 1.65 

еВ). 
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4.2. Релаксація фотопровідності у гетероструктурах InGaAs/GaAs з 

ланцюгами квантових точок [97] 

4.2.1. Спектроскопія фотопровідності та фотолюмінесценції 

 Спектроскопія ФЛ та ФП виявила наявність кількох електронних 

переходів у досліджуваних структурах. На рис. 4.6,а наведено спектри ФЛ 

зразків, виміряні при 290 К із використанням збудження із густиною 

потужності близько ~0.04 Вт/см
2
 та довжиною хвилі 532 нм. Люмінесценція 

пов‟язана з випромінювальними зона-зонними переходами між основними 

квантово-розмірними станами InGaAs [98]. Для порівняння на рис. 4.6,а 

наведена спектральна залежність фотопровідності, виміряна з прикладенням 

напруги зміщення 50 мВ у діапазоні енергій hυ = 0.6 ‒ 1.8 еВ при 290 К. 

Міжзонні переходи (стрілка 3 на рис.4.6б) між квантово-розмірними станами 

InGaAs обумовлюють фотострум з граничними енергіями hυ = 1.11 еВ та hυ = 

1.12 еВ для зразків з КТ і КН, відповідно. Ця  енергія визначається на основі 

спектрального положення мінімального радіусу кривизни спектральної 

кривої.  
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Рис. 4.6. (а) Спектри ФЛ та ФП для гетероструктур InGaAs/GaAs з КН та КТ 

при 290 К. (б) Електронні переходи в гетероструктурах InGaAs/GaAs: (1) 

GaAs (2) ЗШ (3) Квантово-розмірні стани InGaAs. 
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 Ця компонента фотопровідності пов‟язана з переходами між глибокими 

рівнями у заборонені зоні InGaAs або GaAs. Починаючи з 0.74 еВ ФП 

зумовлена електронними переходами за участю EL2 центрів у GaAs [99,100]. 

Цей глибокий дефект EL2 ‒ відомий донор, який може мати кілька різних 

іонізованих станів заряду: EL2
0
, EL2

+
 та EL2

++
. Переходи з глибоких рівнів, 

Ec - 0.74 еВ, що близькі до середини забороненої зони GaAs [99], призводять 

до появи у зоні провідності вільних електронів та зміни заряду центрів, 

наприклад до фотоіонізації нейтрального центру: EL2
0
 → EL2

+
. У той же час, 

можливі електронні переходи з валентної зони GaAs до рівня Ev+0.67 еВ та 

Ev+0.47 еВ центрів у зарядових станах EL2
+
 та EL2

++
 , відповідно. Такі 

переходи призводять до появи вільних дірок через такі зміни: EL2
+
 → EL2

0
 і  

EL2
++

 → EL2
+
 [101]. Схема електронних переходів у гетероструктурах 

InGaAs/GaAs, отримана за допомогою спектроскопії ФЛ та ФП, показана на 

рис. 4.6,б. Показано, що внесок у фотопровідність від 0.74 еВ до 1.1 еВ дають 

переходи за участю рівнів EL2, що спостерігаються для обох зразків з КТ і з 

КН. Можна зробити висновок, що дефекти EL2 мають суттєвий вплив на ФП 

зразків з різною морфологією нанооб‟єктів (КТ і КН InGaAs). 

4.2.2. Кінетика фотопровідності гетероструктур InGaAs з КН та КТ 

 На рис. 4.7 наведена кінетика релаксації ФП для зразка з КН InGaAs 

при температурах 82 та 290 К. Структури, збуджувались оптичними 

імпульсами з довжиною хвилі 980 нм та 650 нм тривалістю 0.1 мс. 

 Найбільш швидка релаксація спостерігалась при λ = 980 нм, коли 

електрон-діркові пари фотозбуджувались головним чином внаслідок 

міжзонних переходів у квантових нитках InGaAs та у змочувальному шарі, 

тоді як при збудженні λ = 650 нм основний внесок у фотопровідність давали 

міжзонні переходи у проміжних шарах GaAs. Різниці у кривих релаксації не 

спостерігалось, якщо вимірювання фотопровідності проводилось або вздовж 

ланцюгів квантових точок, або у перпендикулярному напрямку. 
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Рис. 4.7. Кінетика спаду ФП для зразка InGaAs/GaAs з КН при температурах 

82 і 290 К, та лазерному збудженні 980 нм і 650 нм. Апроксимація 

розтягнутою експоненціальною функцією з τсп = 3.3±0.4 мс, β = 0.48±0.02 при 

82 К та τсп = 2.1±0.1 мс, β = 0.55±0.02 для 650 нм при 290 К (крива 1 та крива 

2). Для 980 нм, апроксимація розрахована з використанням функції 4.3 з 

часовою сталою τсп = 1.59±0.02 мс при 290 К (крива 3) та τсп = 3.7±0.2 мс при 

82 К (крива 4). 

 Релаксація фотопровідності після збудження довжиною хвилі λ = 650 

нм для обох типів зразків, як з КТ InGaAs (рис. 4.8,а), так і з КН InGaAs 

описувалась розтягнутою експоненціальною функцією (4.1). Такий закон 

зазвичай спостерігається при вивченні релаксації ФЛ та ФП у неоднорідних 

(структурно розупорядкованих) системах з варіаціями електростатичного 

потенціалу [101]. Експериментальні криві для структури з КН були 

апроксимовані з параметрами τсп = 3.3±0.4 мс, β = 0.48±0.02 при 82 К та τсп = 

2.1±0.1 мс, β = 0.55±0.02 при 290 К (див. рис. 4.7). Похибка складала < 0.4%, 

що вказує на вдалу апроксимацію експериментальних кривих розтягнутою 

експонентою. Для зразка з ланцюгами квантових точок криві релаксації 

фотопровідності, після збудження лазерним імпульсом λ = 650 нм(див. рис. 

4.8,а) також були описані розтягнутою експоненціальною функцією з 
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параметрами τсп = 2.7±0.2 мс,  β = 0.53±0.02 при 82 К та з τсп = 1.7±0.1 мс, β = 

0.38±0.01 при 290 К.  
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Рис. 4.8. Кінетика спаду ФП для зразка InGaAs/GaAs з КТ при 82 та 290 К. 

(а)Апроксимація розтягнутою експонентою для збудження довжиною хвилі λ 

= 650 нм з параметрами τсп = 2.7±0.2 мс, β = 0.53±0.02 при 82 К та τсп = 

1.7±0.1 мс, β = 0.38±0.01 при 290 К. (б)Для збудження довжиною хвилі λ = 

980 нм апроксимація експоненціальною кривою з параметрами τсп = 

0.42±0.02 мс при 82 К і τсп = 0.72±0.02 мс при 290 К. 

 Отримані масштаби часу релаксації фотопровідності, ~мс, набагато 

більші, порівняно з часом релаксації фотолюмінесценції ~нс [102], внаслідок 

наявності дефектних станів у проміжних шарах GaAs. Дефекти присутні 

також в КТ InGaAs і у змочувальному шарі. У цьому випадку вони є 

додатковими каналами рекомбінації для електрон-діркових пар, 

локалізованих у КТ InGaAs, що знижує квантовий вихід фотолюмінесценції. 

Проте, вони не можуть бути причиною тривалого часу життя нерівноважних 

носіїв заряду, що дають внесок у фотопровідність. Тільки повільні 

електронні пастки та центри Шоклі-Ріда в оточенні КТ, з різними енергіями 

активації та рівнями рекомбінації/захоплення носіїв, що обмінюються 

електронами з зоною провідності, призводять до значного сповільнення 

релаксації ФП, у порівнянні з типовими часами міжзонної рекомбінації 

електрон-діркових пар у КТ InGaAs та у змочувальному шарі.  
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 Натомість, релаксація фотопровідності після збудження λ = 980 нм не 

описувалась розтягнутою експонентою. Для структур з КН, криві спаду ФП 

були апроксимовані виразом [16]: 

 

  
exp

1 1 exp

сп

ФП

сп

t
I

А t







   
,                                           (4.3) 

що є розв‟язком кінетичного рівняння з урахуванням як лінійної, через 

центри рекомбінації Шоклі-Ріда у проміжних шарах GaAs, так і міжзонної 

(бімолекулярної) рекомбінації через основні квантово-розмірні стани 

нанооб‟єктів InGaAs. У загальному випадку кінетика релаксації 

фотозбуджених електронів описується рівнянням: 

2n
an bn

t


  


,                                                      (4.4) 

де n ‒ концентрація електронів, a ‒ імовірність лінійної рекомбінації, b ‒ 

параметр бімолекулярної рекомбінації. Розв‟язок рівняння (4.4) можна 

подати як: 

   1 exp
n

n at n
n

  



    ,                                        (4.5) 

де   ‒ стаціонарна рівноважна концентрація електронів, b a  , а    

 (   ) . З формули (4.5) легко бачити, що коли 1at  релаксація 

відбувається за гіперболічним законом n, а коли 1at , релаксація 

відбувається за експоненціальним законом. Розтягнута експонента спаду 

кінетики релаксації з‟являється шляхом заміни  спat t


 . Як результат 

миттєву залежність концентрації електронів можна виразити: 

    dec1 exp /
n

n t n
n


   



    .                               (4.6) 

 На практиці ми використовували формулу (4.3), вважаючи, що IФП ~ п і 

А ~ γ∞. Результуюча функція з алометричним індексом  спt


  є 

універсальною якщо   1спt


 , вираз (4.6) стає розтягнутою гіперболою; у 
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іншому випадку, коли   1спt


  ми отримуємо розтягнуту експоненціальну 

функцію. 

 На рисунку 4.7 наведені експериментальні дані для структури з 

квантовими нитками. Криві спаду ФП були апроксимовані 

неекспоненціальною функцією (4.3) зі сталими спаду τсп = 3.7±0.2 мс і τсп = 

1.59±0.02 мс при температурах 82 К та 290 К відповідно. 

 Релаксація фотопровідності структури з КТ, збудженої лазерним 

випромінюванням λ = 980 нм, виявилася значно швидшою порівняно з 

структурами з КН. Вона вдало описується експоненціальною функцією (див. 

рис. 4.8,б). Сталі спаду становили τсп = 0.42±0.02 мс і τсп = 0.72±0.02 мс при 

температурах 82 К та 290 К відповідно. 

 Отже виявилось, що у залежності від довжини хвилі збудження, 

релаксація фотопровідності може бути описана як розтягнутою 

експоненціальною функцією (4.1) при збудженні λ = 650 нм, так і функцією 

(4.3) при збудженні з λ = 980 нм. 

 Існує кілька причин такої поведінки релаксації ФП. Розтягнута 

експоненціальна кінетика виникає за рахунок рекомбінації нерівноважних 

носіїв заряду через різні центри рекомбінації Шоклі-Ріда та за рахунок 

енергетичної дисперсії, викликаної структурним розупорядкуванням. 

Фотозбудження з довжиною хвилі λ = 650 нм утворює електрон-діркові пари 

у InGaAs та в проміжних шарах GaAs, які дають внесок у фотопровідність. 

Після припинення збудження ці вільні електрони через канали провідності 

рекомбінують з дірками й провідність падає. Центри Шоклі-Ріда відіграють 

ключову роль у сповільненні рекомбінації електрон-діркових пар у 

проміжних шарах GaAs внаслідок захоплення електронів пастками глибоких 

рівнів. Як зазначено у роботах [93, 103, 104], найближче оточення КТ InGaAs 

характеризується наявністю дефектних рівнів з різними енергіями та 

флуктуаціями потенціалу у проміжних шарах GaAs та, відповідно, варіаціями 

положення глибоких рівнів у забороненій зоні. Зазначене розупорядкування 
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зумовлено полями деформацій і флуктуаціями компонентного складу 

(концентрації In та атомів Ga) нанооб‟єктів. За таких умов релаксація ФП 

може бути обумовлена одночасним впливом різних каналів рекомбінації 

електрон-діркових пар (наприклад, рекомбінація через різні дефекти), що 

характеризуються різними моно-експоненціальними функціями. Їхній 

сумарний вплив на процеси рекомбінації нерівноважних носіїв заряду 

фактично призводить до спостереження мульти-експоненціальної релаксації 

фотопровідності, яка, як правило, описується функцією Кольрауша, тобто 

розтягнутою експонентою (4.1) [100]. У таких випадках стала часу τсп ‒ це 

середній час рекомбінації усіх носіїв заряду, а коефіцієнт неідеальності β 

обернено пропорційний величині енергетичного розупорядкування. 

 Релаксація ФП виявилась повільнішою для структур з квантовими 

точками, що вказує на триваліший час життя носіїв заряду, фотозбуджених у 

GaAs та у навколишньому оточенні КТ InGaAs. Отримані результати добре 

узгоджуються з вимірами ФП (рис. 4.6,а), коли фотострум був вищий для 

гетероструктур з КН, тобто для зразків з меншим відношенням площі 

інтерфейсу InGaAs/GaAs до об„єму нанооб‟єктів. Структури з ланцюгами КТ 

InGaAs виявили найнижчу фотопровідність, насамперед, внаслідок більших 

величин механічних напружень та більшої площі інтерфейсів InGaAs/GaAs, 

ніж структури з КН. Це призводить до більшої концентрації дефектів, що 

діють як центри рекомбінації та, як наслідок, зменшують фотопровідність та 

збільшують час життя носіїв заряду для обох довжин хвиль лазерного 

випромінювання: λ=650 нм та λ=980 нм. 

 Таким чином, при заповненні фотозбудженими електронами різних 

типів пасток у оточенні нанооб‟єктів було виявлено мультиекспонентну 

релаксацію ФП через рівні центрів Шоклі-Ріда у проміжних шарах GaAs. В 

той самий час, наноструктури InGaAs обумовлюють спостереження меншої 

сталої часу τ у випадку їх селективного збудження випромінюванням з 

довжиною хвилі λ = 980 нм. Крім того, спостереження ефективної 
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випромінювальної рекомбінації за участю квантово-розмірних станів InGaAs 

та нелінійностей ФП [94] є додатковим підтвердженням сильного впливу 

InGaAs на релаксацію фотозбудження. Він врахований у формулі (4.6), яка 

отримала підтвердження при аналізі властивостей кінетик ФП для зразків, 

збуджених випромінюванням λ = 980 нм, коли суттєвий вплив мала 

бімолекулярна рекомбінація. Лазерне збудження з довжиною хвилі λ = 980 

нм (hυ = 1.27 еВ) призводить до виникнення електрон-діркових пар лише у 

InGaAs, тоді як GaAs прозорий у спектральному діапазоні (hυ < 1.43 еВ при 

290 К). Для того, щоб дати свій внесок у фотопровідність, електрон-діркові 

пари, фотозбуджені у КН або у КТ, мають вийти з потенціальної ями InGaAs 

шляхом теплової емісії, емісії Пула-Френкеля [105,106] або шляхом 

тунелювання [107]. Оскільки енергія активації дірок у InGaAs набагато 

менша, ніж енергія активації електронів, міжзонне збудження призводить до 

накопичення електронів у КН або в КТ InGaAs та створення локальних 

електричних полів навколо них. Нанорозмірні потенціальні бар'єри навколо 

інтерфейсів InGaAs/GaAs значно обмежують захоплення електронів у InGaAs 

з GaAs і підвищують фотопровідність [108]. Такий ефект накопичення 

фотозбуджених електронів у нанооб‟єктах InGaAs відомий як ефект 

штучного легування [109]. Таким чином, при вивченні релаксації 

фотопровідності, збудженої міжзонними переходами у InGaAs, слід 

враховувати, що накопичення негативного заряду збільшує ймовірність 

рекомбінації електронів і дірок через квантово-розмірні стани КН, що 

призводить до неекспоненціальної релаксації, яка описується рівнянням (4.3). 

Більш того, швидша релаксація фотопровідності у структурах із КН InGaAs 

зумовлена тим, що ці структури мають більшу ймовірність рекомбінації 

електрон-діркових пар за участю квантово-розмірних станів у порівнянні з 

КТ InGaAs. До того ж, у структурах з КН лінійна рекомбінація через центри 

Шоклі-Ріда в оточенні GaAs, виявилась переважаючим каналом релаксації 

фотопровідності. 
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4.3. Релаксація носіїв заряду в гетероструктурах InGaAs/GaAs з КН[110]  

4.3.1. Спектроскопія фотолюмінесценції та фотоструму 

 Спектри фотолюмінесценції та фотопровідності показують, що 

структури   InGaAs/GaAs з КН або КЯ мають складний електронний спектр. 

На рис. 4.9,а наведені спектри фотолюмінесценції зразків з різною 

ефективною товщиною InGaAs, виміряні при 80 К та збудженні 

випромінюванням з λ=532 нм та густиною потужності ~4.8 мВт/см
2
. 
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Рис. 4.9. (а)Спектри фотолюмінесценції з інтенсивністю збудження Ізб=4.8 

мВт/см
2 

(λ = 532 нм)та (б) спектри повздовжньої ФП для гетероструктур 

InGaAs/GaAs з різною кількістю шарів покриття InGaAs, виміряні при 80 К. 

Прикладена напруга зміщення 50 мВ вздовж напрямку [-233]. 

 Спостережувана фотолюмінесценція зумовлена переходами e1→hh1 

між квантово-розмірними станами наноструктур InGaAs. Спектр 

фотолюмінесценції для всіх зразків можна описати гауссовою кривою [111]: 

                                             
2

2

1/2

4ln2( )
( ) ~ exp max

ФЛ

h h
I h

 


 
 

 
,                             (4.7) 

де hυmax ‒ енергетичне положення максимуму ФЛ, Δ1/2 ‒ напівширина. На 

вставці до рис. 4.9,a наведено ширину піку як функцію кількості осаджених 
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шарів InGaAs. Величина Δ1/2 зростала від 35 меВ для зразків з 6МШ до 60 

меВ для зразків з 11МШ. На рис. 4.9,б показані спектри фотоструму, які були 

отримані при прикладенні напруги зміщення 50 мВ вздовж 

кристалографічного напрямку [-233] у спектральному діапазоні hυ = 1.1‒1.8 

еВ при температурі 80 К. 

4.3.2. Релаксація фотопровідності 

 Для того, щоб зрозуміти фізичні процеси, які визначають транспорт і 

рекомбінацію нерівноважних носіїв заряду, були досліджені процеси 

наростання та релаксації фотопровідності при різних температурах (80 К ‒ 

300 К). На рисунку 4.10 наведені криві наростання та спаду фотопровідності 

для структур InGaAs/GaAs з різною ефективною товщиною осадженого 

InGaAs при освітленні прямокутними імпульсами світла з довжиною хвилі λ 

=650 нм і тривалістю 2 мс при температурі 80 К. Вимірювання ФП 

виконувалися за прикладеної напруги зміщення 50 мВ вздовж напрямку [-

233]. При цьому, найбільш помітним є внесок одновимірних каналів 

транспорту носіїв фотозбуджених вздовж КН [58, 112, 113].  
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Рис. 4.10. Кінетика (а)наростання та (б)спаду фотопровідності структур 

InGaAs/GaAs з різною кількістю моношарів InGaAs при температурі 80 К. 
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Апроксимація зроблена за допомогою розтягнутої експоненціальної функції. 

Прикладена напруга зміщення 50 мВ вздовж напрямку [-233]. 

 Криві наростання ФП добре описуються експоненціальною функцією 

   ~1 exp /ФП нI t t      з параметром τн , який змінювався в межах від 0.025 мс 

для структур з 11 МШ до 0.65 мс для структур 6 МШ InGaAs. У той самий 

час, релаксація фотопровідності виявилась більш тривалою. Її було описано 

за допомогою розтягнутої експоненціальної функції (4.1) [101]. 

 На рисунку 4.11 показані сталі часу наростання і спаду 

фотопровідності та коефіцієнту неідеальності що були отримані з аналізу 

кривих ФП структур InGaAs/GaAs з різною кількістю осадженого InGaAs. 

Зразки з товщиною покриття InGaAs у 9‒11 моношарів виявили на порядок 

менше значення τсп у порівнянні зі структурами з 6 та 8 МШ. При цьому, 

константи наростання та спаду ФП були приблизно однаковими для кожного 

зразка. 
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Рис. 4.11. Залежність (a) сталих часу наростання і спаду фотопровідності та 

(б)коефіцієнту неідеальності для гетероструктур InGaAs/GaAs з різною 

кількістю моношарів InGaAs, що були визначені з аналізу кривих ФП при 

температурі 80 К. 
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 Було встановлено, що релаксація фотопровідності залежить від 

температури та інтенсивності збудження. На рис. 4.12 показано кінетику 

фотопровідності для структур InGaAs/GaAs з 11 МШ нанесеного InGaAs за 

різних температур. Експериментальні криві апроксимовані розтягнутою 

експоненціальною функцією (червона лінія). 
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Рис. 4.12. Кінетика релаксації фотопровідності для структур InGaAs/GaAs з 

11 МШ нанесеного InGaAs за різних температур: 80К, 120К і 140К. 

Експериментальні криві апроксимовані розтягнутою експоненціальною 

функцією (червона лінія). 

 Аналіз кривих релаксації ФП дозволив визначити температурні 

залежності τн(Т), τсп(Т) і β(Т). Температурна залежність β (рис. 4.13а) 

демонструє практично лінійне збільшення при температурах нижче 150 К і 

майже не  залежить від температури у діапазоні за 150 К до 300 К. 
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Рис. 4.13. Температурні залежностi (а) β(Т) та (б) сталої спаду τсп(Т) для 

гетероструктур InGaAs/GaAs з різною кількістю нанесених моношарів 

InGaAs. 

 На рис. 4.14 наведено часову залежність наростання та спаду 

фотопровідності структури InGaAs/GaAs з 11МШ InGaAs. Зразки були 

збуджені лазерним діодом з довжиною хвилі 650 нм і різною тривалістю 

імпульсу у діапазоні від Δt = 0.02 мс до 0.5 мс. Криві фотопровідності після 

збудження були проаналізовані з використанням виразу (4.1) для всіх довжин 

імпульсів. На рис. 4.15 наведено залежність параметрів τсп та β від тривалості 

збудження Δt для структури InGaAs/GaAs з 11МШ InGaAs, яка виміряна при 

температурі 80 К. Отримані дані показують, що параметр спаду τсп 

зменшується з тривалістю імпульсу в діапазоні Δt = 0.02 до 0.1 мс та 

залишається приблизно на одному рівні, при тривалості імпульсу більше ніж 

0.1 мс. До того ж, залежність фактору неідеальності β (рис. 4.15,б) від 

тривалості імпульсу є подібною до залежності параметру спаду в діапазоні 

від Δt = 0.02 до 0.1 мс. При цьому, спостерігалось слабке зростання фактору 

неідеальності між 0.1 мс і 0.2 мс та майже стале значення β для довшого 

імпульсу Δt > 0.2 мс. 
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Рис. 4.14. Часова залежність наростання та спаду фотопровідності структури 

InGaAs/GaAs з 11МШ InGaAs, збудження лазером з довжиною хвилі 650 нм з 

різною тривалістю імпульсу збудження при 80 К. 
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Рис. 4.15. Залежність параметрів (а) τсп та (б) β від тривалості лазерного 

імпульсу для структури InGaAs/GaAs з 11МШ InGaAs при температурі 80 К. 

4.3.3. Релаксація фотолюмінесценції 

 На рис. 4.16,а наведено релаксацію фотолюмінесценції, виміряну при 

збудженні лазерним імпульсом λ = 750 нм з різною інтенсивністю збудження 
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Ізб. Криві релаксації ФЛ зазнають часового зсуву максимуму інтенсивності, 

при її збільшенні, що спостерігався раніше в подібних експериментах зі 

структурами InGaAs/GaAs з квантовими точками InAs [114].  

 

Рис. 4.16. (а)Кінетика спаду фотолюмінесценції структури InGaAs/GaAs з 11 

МШ InGaAs при збудженні лазерним імпульсом λ = 750 нм з різною 

потужністю при температурі 10 К. (б)Залежність параметра τсп від середньої 

потужності лазерного збудження для структури InGaAs/GaAs з 11 МШ 

InGaAs. (в)Залежність параметра τсп від кількості моношарів InGaAs для 

потужності збудження 0.06 Вт/см
2
 та 10.1 Вт/см

2
. 

 Криві релаксації фотолюмінесценції після припинення збудження у 

вимірюваному інтервалі часів релаксації (до 2 нс) були апроксимовані 

експоненціальною функцією:  ІФЛ(t) = А*exp(-t/τсп), де А ‒ константа, а τсп ‒ 

стала спаду. Фотолюмінесценція структур InGaAs/GaAs характеризується 

початковим швидким зростанням за час ~80 пс, а величина τсп спостерігалась 

у діапазоні від 568 пс для 2D структур з 6МШ InGaAs до τсп = 501 пс для 

11МШ квантових ниток. У загальному випадку, спостережувана залежність 
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кінетики релаксації ФЛ від товщини осадженого InGaAs при низькій 

інтенсивності збудження 0.06 Вт/см
2
 корелює з змінами часів релаксації ФП 

(рис.4.11,а). При інтенсивності від 0.06 до 966 Вт/см
2
 стала спаду τсп зростає 

нелінійно з енергією збудження (рис. 4.16,б). Залежність від потужності 

збудження було описано виразом: τсп (Рзб)~(Рзб)
п
 зі сталою п = 0.09. 

4.3.4. Енергетична зонна структура 

 Для інтерпретації процесів релаксації фотопровідності та 

фотолюмінесценції в гетероструктурах InGaAs/GaAs з нанооб‟єктами InGaAs 

та модульованим легуванням проміжних шарів GaAs були проведені 

розрахунки енергетичної діаграми. На рис. 4.17 наведений потенціальний 

рельєф з п‟ятьма періодами героструктури InGaAs/GaAs, розрахований за 

допомогою програми NextNano. Як бачимо, результуючий електростатичний 

потенціал є сумою потенціалу гетероструктури першого типу InGaAs/GaAs 

та електростатичного потенціалу, створеного позитивним зарядом 

іонізованих донорів Si, розміщених у середині проміжних шарів GaAs. 

Електрони, термічно іонізовані з кремнієвих домішок, заповнюють основні 

стани нанооб‟єктів InGaAs та стани зони провідності проміжних шарів GaAs, 

де періодично розташовані області збіднення та збагачення. Енергетична 

структура гетероструктур InGaAs/GaAs була розрахована з урахуванням 

впливу п‟єзоелектричних полів. Максимальна деформація, яка 

спостерігається поблизу інтерфейсів, створює поля ~ 60 кВ/см всередині 

квантових ниток, тоді як сумарні поля у проміжних шарах GaAs були 

порядку 70 кВ/см. 

 Окрім квантових пасток для електронів та дірок у InGaAs, також 

існують потенційні ями для електронів у проміжних шарах GaAs, створені 

електричними полями іонізованих донорів та п‟єзоелектричними полями. Як 

наслідок, створюються умови квантування енергії електронів і утворення 

двовимірного електронного газу (2DEG). Енергія 2D підзон залежить від 
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рівня легування в проміжних шарах GaAs, кількості періодів багатошарової 

структури, величин деформацій та ширини областей з домішками Si. За 

підрахунками, енергії підзони 2DEG слабко залежать від типу зразка 

(рис.4.17,г). Наприклад, для зразка з покриттям 11 моношарами InGaAs 

отримані енергії активації   
  = 91 меВ,   

  = 62 меВ,   
  = 35 меВ для підзон з 

квантовими числами п = 1, п = 2 та п = 3, відповідно. 

 

Рис. 4.17. (а)Густина станів та (б)діаграма зони провідності у напрямку росту 

для зразка з п‟ятьма періодами та покриттям 11МШ InGaAs, рівень легування 

кремнієм Nd = 5×10
17

 см
-3

. (в)Енергетична діаграма зони провідності та 

валентної для структури 11МШ. (г)Енергії активації для підзон 2DEG з 

квантовими числами п = 1, п = 2 та п = 3 від основного стану КН. 

 Енергія активації електронів з основних станів наноструктур InGaAs, 

зростає при збільшенні ефективної товщини осадженого InGaAs від 23 меВ 

для 6МШ до 90 меВ для зразка з 11МШ. На рис. 4.17,а показана схематична 
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функція густини станів для зразка 11МШ, з урахуванням присутності 

глибоких рівнів дефектів GaAs, що спостерігаються в гетероструктурах 

InGaAs/GaAs [115] та варіацій положення основної підзони КН InGaAs 

внаслідок флуктуацій розміру та вмісту нанооб„єктів, що має наслідком, 

наприклад, розширення смуг фотолюмінесценції (рис. 4.9,а). Як випливає з 

проведених розрахунків в досліджуваних структурах можливе перекриття 

хвильових функцій підзон розмірного квантування InGaAs та підзон 2DEG 

GaAs. Наприклад, основні стани 2DEG проміжних шарів GaAs виявились 

близькі до положення основного стану підзони InGaAs КН для зразка з 

11МШ. Таким чином, в досліджуваних гетероструктурах ефективний обмін 

електронами між підсистемами КН та 2DEG GaAs стає можливим завдяки 

резонансному тунелюванню. 

4.3.5. Механізми рекомбінації нерівноважних носіїв заряду у структурах 

InGaAs/GaAs 

 Cпектроскопія фотопровідності виявила кілька типів електронних 

переходів, які вказують на немонотонну залежність густини станів. Міжзонне 

поглинання у GaAs спостерігається при збудженні квантами світла з 

енергією, більшою за 1.49 еВ при температурі 80 К (див. рис. 4.9,б). 

Зменшення ефективної товщини осадженого InGaAs від 11МШ до 6МШ 

викликає явище «блакитного зсуву» у спектрах ФЛ та ФП, це є наслідком 

квантового обмеження електронів та дірок у напрямку росту, тобто квантово-

розмірного ефекта у наноструктурах InGaAs. З результатів досліджень ФЛ та 

ФП випливає що, енергія переходів між квантово-розмірними станами 

нанооб‟єктів InGaAs має розкид внаслідок флуктуації розмірів, 

компонентного складу та існування неоднорідних полів деформацій [116]. 

Окрім переходів e1→hh1, внесок у ФП при фотозбудженні нижче 

забороненої зони GaAs дають електрони фотозбуджені внаслідок переходів 

за участю станів ЗШ так рівнів дефектів GaAs [94]. 
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 Таким чином, проведені дослідження, зокрема вимірювання релаксації 

фотопровідності та фотолюмінесценції, залежності часу спаду від 

інтенсивності збудження та температури, разом зі спостереженням 

розтягнутої експоненціальної залежності релаксації фотопровідності, 

вказують на сильний вплив на транспорт носіїв заряду і кінетику 

рекомбінації нерівноважних носіїв заряду енергетичного розупорядкування 

(варіацій положення енергетичних рівнів) у структурах з нанооб‟єктами 

InGaAs та модульованим легуванням проміжних шарів GaAs. Основним 

джерелом енергетичного розупорядкування є неоднорідний розподіл розмірів 

та компонентного складу нанооб‟єктів InGaAs, внутрішні п‟єзоелектричні 

поля у наноструктурах та навколо них. Наприклад, неоднорідне розширення 

смуг ФЛ спостерігається для всіх досліджених зразків з різною ефективною 

товщиною осадженого InGaAs. Спостерігається зростання повної ширини на 

половині амплітуди піка ФЛ при переході 2D → 1D, зокрема, від зразка 6МШ 

InGaAs із системою 2D квантових ям до зразка 11МШ КН (вставка на 

рис.4.9,а). Слід зазначити, що після формування квантових ниток 

спостерігалось зменшення сталих спаду ФЛ та ФП у порівнянні зі зразками, 

де КН не сформувались. 

 Проаналізуємо залежність кінетики релаксації ФЛ та ФП від 

ефективної товщини осадженого InGaAs після збудження світлом, що 

генерує електрони та дірки переважно у проміжних шарах GaAs. У 

загальному випадку, релаксація ФЛ залежить від імовірності рекомбінації у 

InGaAs, ефективності обміну носіями між станами КН, величини легування 

проміжних шарів GaAs та ЗШ і наявності центрів рекомбінації у оточенні 

InGaAs. Дослідження кінетик релаксації фотолюмінесценції при температурі 

10 К відбувалось за умов коли термоемісія та безвипромінювальна 

рекомбінація через дефектні стани навколо InGaAs мінімально впливають на 

тривалість життя носіїв заряду та ефективність фотолюмінесценції. Час 

релаксації ФЛ для наноструктур InGaAs виявив слабку температурну 
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залежність часу життя носіїв у діапазоні температур від 10 К до 80 К. Крім 

того, залежність кінетики релаксації від інтенсивності фотозбудження також 

виявилась слабкою (рис. 4.16,б), що є результатом впливу ефектів заповнення 

станів поблизу мінімумів потенціальної енергії, а отже, екранування 

внутрішніх п‟єзоелектричних полів вільними носіями. 

 Спостережувана поведінка дозволила порівняти релаксацію ФЛ та ФП, 

незважаючи на певну різницю у температурах та інтенсивностях 

фотозбудження. В експериментах при температурі 80К сталі спаду ФП 

виявились на 3‒4 порядки більшими, ніж часи життя нерівноважних носіїв 

заряду, отримані з дослідження низькотемпературної ФЛ. Причиною цього є 

те, що деяка частина носіїв залишатиметься захопленою повільними 

пастками або просторово відокремлена від дірок у InGaAs потенційними 

бар‟єрами проміжних шарів GaAs після фотозбудження [94, 113]. Як 

результат, ці носії мають можливість дати внесок у ФП, а потім 

рекомбінувати безвипромінювально через стани проміжних шарів GaAs, 

змочувального шару, інтерфейсів та дефектів. 

 Часові сталі наростання та спаду ФП показують суттєве зменшення зі 

збільшенням товщини InGaAs (рис.4.11,а). Така поведінка обумовлена 

транспортом носіїв заряду та їх рекомбінацією, що залежить від ефективності 

обміну носіїв між станами InGaAs КТ, GaAs або ЗШ, наявності локальних 

електричних полів та глибоких пасток. Наприклад, зразки з КН, 9‒11МШ, 

показали більш швидку релаксацію ФП завдяки додатковому одновимірному 

каналу транспорту носіїв уздовж квантових ниток. Ці результати 

узгоджуються з роботою [58], де гранична товщина осадженого шару InGaAs, 

для якої спостерігається утворення окремих квантових ниток, становить 

7.5МШ. Більш того, сильне перекриття хвильових функцій станами КН та 2D 

підзон розмірного квантування GaAs робить обмін електронами більш 

ефективним, що сприяє їх рекомбінації з дірками. 
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 Для кращого розуміння процесів рекомбінації був розрахований 

електронний спектр гетероструктур InGaAs/GaAs з квантовими нитками та 

модульовано легованими проміжними шарами GaAs. Як бачимо з 

розрахунків, наведених на рис. 4.17,б для зразка з 11МШ, в гетероструктурах 

InGaAs/GaAs із КН та вбудованими бар'єрами модульовано-легованого GaAs 

перша 2D‒підзона GaAs перекривається з першою підзоною зони провідності 

InGaAs КН. Це робить можливим ефективний обмін електронами шляхом 

резонансного тунелювання за участю квазі-зон, утворених підсистемами 2D‒

станів GaAs та квантових станів КН (або КЯ) InGaAs. Ширина першої квазі‒

зони КН, яку можна оцінити, використовуючи значення повної ширини на 

половині максимуму ліній фотолюмінесценції, показує зростання зі 

збільшенням покриття InGaAs. Таким чином, створюється більше каналів для 

обміну фотозбудженими електронами між квантовими нитками та 

проміжними шарами GaAs. Як наслідок, спостерігається більш ефективна 

рекомбінація через зона-зонні (міжзонні) переходи у нанооб‟єктах InGaAs. 

Більш того, КН InGaAs мають більш високу густину станів на одиницю 

об‟єму в порівнянні з КЯ, що також сприяє більш ефективному електронному 

тунелюванню між підсистемами. 

 Внесок у провідність станів різної розмірності має суттєвий вплив на 

релаксацію фотопровідності, яка на відміну від експоненціальної релаксації 

фотолюмінесценції, описується розтягнутою експоненційною функцією. Така 

поведінка часто спостерігається при вивченні фотолюмінесценції та 

перехідних процесів фотопровідності у неупорядкованих структурах: 

квантових ямах InGaAs, пористому кремнії та у аморфних твердих тілах. 

Дисперсійний транспорт в таких системах зумовлений енергетичним 

розупорядкуванням у структурах InGaAs/GaAs внаслідок флуктуацій 

розміру, компонентного складу InGaAs, полів локальних деформацій, 

неоднорідностей інтерфейсів, а також флуктуацій відстаней між 

нанооб‟єктами InGaAs. Іншим джерелом розупорядкування є глибокі стани, 
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які можуть захоплювати електрони або бути центрами рекомбінації, що 

призводить до флуктуації кількості електронів, що захоплюються як 

квантовими, так і дефектними станами. Таким чином, фотозбуджені 

електрони з енергією, яка перевищує край рухливості, переміщуються у GaAs 

оточенні квантових точок або у змочувальних шарах з неоднорідними 

локальними електричними полями, що суттєво впливає на термалізацію 

носіїв заряду та рекомбінаційні процеси [93]. Окрім центрів рекомбінації в 

InGaAs, ЗШ або GaAs, також існують повільні пастки (рівні прилипання) з 

різними енергіями активації та ймовірностями захоплення/вивільнення носіїв 

заряду, які обмінюються електронами тільки з зоною провідності та 

збільшують тривалість життя носіїв заряду [104]. Електрони можуть 

протягом тривалого часу локалізуватись на рівнях таких пасток, тим самим 

подовжуючи релаксацію фотопровідності. У цьому випадку квазі-зона, що 

складається з рівнів глибоких пасток і розташована нижче за квантово-

розмірні стани КН InGaAs, підзон 2D електронного газу GaAs, може 

обумовлювати спостереження мульти‒експонеціальної або розтягнутої 

експоненціальної релаксації фотопровідності з параметрами спаду, які на 

порядки більші, ніж характерні часи релаксації фотолюмінесценції. 

Електрони, термічно збуджені з локалізованих станів у делокалізовані стани 

в каналах провідності, що знаходяться вище краю рухливості, мають 

можливість повторно захопитися локалізованими станами з меншою 

енергією, що у свою чергу подовжує релаксацію ФП та робить фактор 

неідеальності значно меншим за одиницю. Такий механізм багатократного 

захоплення‒вивільнення носіїв заряду передбачає лінійне збільшення β з 

температурою та експоненціальну залежність сталої τсп від температури (

~ ln a
сп kT


  
 

 ) [117]. За цією моделлю, зростання фактору неідеальності з 

температурою обумовлене зростанням внеску фотозбуджених електронів, які 

«заморожені» у станах нижче краю рухливості. 
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 Оскільки не тільки один механізм релаксації призводить до 

розтягнутого експоненціального спаду, необхідно дослідити релаксацію 

фотопровідності при різних температурах, щоб вивчити можливі механізми, 

які відповідають за релаксацію носіїв заряду у структурах InGaAs/GaAs. 

Ширина смуги локалізованих станів Δε = kT0 визначається з нахилу прямої 

β(T) = T/T0 при T < 150K (рис. 4.13). Як бачимо з розрахунків, значення Δε 

зменшились з 66 меВ для 6 МШ до 53 меВ для зразка 11МШ (рис. 4.18). 

Поведінка сталої часу для спаду за законом lnτсп(T) ~ εa/kT, спостерігається 

для всіх досліджених зразків при температурах T < 150K. Результати 

розрахунків наведено на рис. 4.18. Розрахована енергія активації εa 

варіюється від 107 меВ для зразків з 6МШ InGaAs до 78 меВ для зразків з 

11МШ. 
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Рис. 4.18. Енергія активації та ширина зони локалізованих станів для 

структури InGaAs/GaAs з різною товщиною покриття InGaAs. 

 Значення Δε ≈ 60 меВ, визначене з аналізу залежності β(T) при T < 

150K, є грубою оцінкою середньої ширини смуги локалізованих станів у 

хвості зони проміжних шарів GaAs в оточенні квантових ниток. Звернемо 

увагу на те, що чим менше значення β (рис. 4.11,б), тим більший розкид 

енергій пасток. У зразках з 11МШ величина такого розкиду виявилась дещо 

вищою, ніж у зразках з квантовими ямами (рис.4.11,б) внаслідок вищої 

локальної неоднорідності в оточенні квантових ниток у порівнянні з 2D 
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системами InGaAs. У той самий час енергія активації εa, отримана з аналізу 

температурної залежності сталої часу спаду ФП за експоненціальним 

законом визначає положення зони глибоких рівнів відносно дна першої 

підзони КН (рис.4.17,а). Помітно, що при збільшенні ефективної товщини 

осадженого InGaAs величина εa показує тенденцію до зменшення. Ці дані 

добре узгоджуються з вимірами фотолюмінесценції. Наприклад, смуги ФЛ 

для зразків з 10МШ та 11МШ виявились найбільш зміщені у область менших 

енергій (див. рис. 4.9) внаслідок найнижчого положення основної підзони 

зони InGaAs КН відносно дна зони провідності GaAs. У такому випадку 

основна підзона КН InGaAs виявляється найближчою до глибоких рівнів 

GaAs. Глибина цієї зони відповідає значенню енергії активації, яке виявилось 

рівним 70 меВ та 78 меВ для зразків з 10МШ та 11МШ відповідно. 

 При підвищенні температури в області T < 150K енергії електронів, 

захоплених локалізованими станами, стає достатньо для того, щоб дати 

внесок у провідність шляхом стрибків між 1D та 2D станами підзон і зоною 

дефектних станів. Модель стрибків між локалізованими станами не 

передбачає температурної залежності параметрів β(T) та τсп(T). При цьому, 

параметр β визначається в основному розкидом енергій у межах смуги 

локалізованих станів. Зазначений механізм може реалізуватися за умови 

такої густини локалізованих станів, коли ймовірність тунелювання між 

сусідніми станами значно перевищує ймовірність захоплення пастками. 

 Іншим свідченням сильного впливу глибоких пасток та енергетичного 

розупорядкування на електрон‒діркову рекомбінацію є результати 

дослідження релаксації фотопровідності при різних рівнях фотозбудження 

(рис. 4.14). Отримані залежності від тривалості імпульсу пояснюються 

наступним чином. При низькій інтенсивності збудження, коли ширина 

імпульсу невелика, фотозбуджені електрони термалізуються та 

захоплюються глибокими пастками з енергетичними рівнями, що 

розташовані нижче за край рухливості. Ці електрони дають незначний внесок 
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у фотопровідність. Більш того, квантові нитки InGaAs оточені 

відштовхуючим потенціальним бар‟єром, що створений потенціальним 

рельєфом шарів з домішками п‒GaAs, п‟єзоелектричними полями та 

зарядами, захопленими рівнями прилипання (рис. 4.17,б). Такі бар‟єри при 

низьких температурах ефективно запобігають захопленню фотозбуджених 

електронів нанооб‟єктами InGaAs та збільшують їх час життя за умови, коли 

фотозбуджені дірки заповнюють стани валентної зони квантових ниток. Для 

рекомбінації через стани КН електрони, фотозбуджені у GaAs, мають 

потрапити в нанооб‟єкти InGaAs шляхом термічного збудження або шляхом 

тунелювання через бар‟єр, висотою Vб. Важливо, що величина, Vб як і 

концентрація захоплених електронів сильно залежить від розміру та вмісту 

InGaAs. Враховуючи те, що час життя електронів збільшується за законом 

exp бV
kT

 
 
 

 можна припустити, що суттєвий вплив на дисперсію кількості 

захоплених фотоелектронів зумовлений варіацією Vб для ансамблю 

нанооб‟єктів InGaAs. Таким чином, варіації висоти бар‟єру також можуть 

зумовлювати спостереження розтягнутого експоненціального спаду 

фотопровідності. 

 Таким чином, локальні електричні поля навколо InGaAs просторово 

відокремлюють нерівноважні дірки від електронів і зменшують імовірність 

рекомбінації. Кількість вільних електронів, що знаходяться поблизу 

мінімуму потенціального рельєфу зони провідності п‒GaAs, зростає при 

збільшенні тривалості імпульсу, у той самий час наповнюються глибокі 

локалізовані стани (дефекти та стани домішок) у GaAs або ЗШ. Надлишок 

вільних електронів та дірок призводить до екранування локальних полів та 

більш швидкої електрон‒діркової рекомбінації через стани КН та інші центри 

у проміжних шарах GaAs або в області змочувального шару. У результаті, 

швидкість рекомбінації нерівноважних носіїв заряду збільшується з 

інтенсивністю збудження і, таким чином, значення сталої часу τсп 



 

 

121 

зменшується (рис. 4.13,б). При низьких інтенсивностях фотозбуджені 

електрони термалізуються і заповнюють глибокі стани дефектів. Тому стани 

КН, проміжних шарів GaAs та 2D змочувального шару вищі за край 

рухливості дають слабкий внесок у фотопровідність. 

 З аналізу кінетики ФП та ФЛ для зразків із різною морфологією 

наноструктур InGaAs, зроблено висновок про те, що час релаксації ФП 

залежить від транспорту носіїв заряду та темпу рекомбінації за участю 

центрів, локалізованих у каналах провідності. Час релаксації суттєво 

залежить від енергетичного розупорядкування гетеросистеми, яка зумовлена 

неоднорідним розподілом деформацій, розмірів та вмісту наноструктур та 

п‟єзоелектричними полями у наноструктурах та у їх найближчому оточенні. 

В свою чергу, такого типу неоднорідності значно впливають на ефективність 

обміну носіями заряду між рівнями InGaAs КН, GaAs або ЗШ, внаслідок 

впливу локальних електричних полів і глибоких пасток. Наведена модель 

узгоджується з даними кінетики та спектроскопії, де системи з КН показують 

швидший спад ФЛ і ФП через ширшу зону, відповідальну за релаксацію 

фотозбуджених носіїв, у порівнянні з 2D структурами. 

Основні результати та висновки до Розділу 4 

1. Проаналізовано термостимульовану провідність гетероструктур 

InGaAs/GaAs з квантовими нитками, виміряну класичним і динамічним (з 

періодичним освітленням зразка) методами. Показано, що довготривала 

релаксація фотопровідності та термостимульована провідність у діапазоні 

температур від 100 до 200 К зумовлена електронними пастками з енергіями 

залягання рівнів відносно дна зони провідності GaAs: 90, 140 і 317 меВ. 

2. Показано, що кінетика спаду фотопровідності при збудженні λ = 

650 нм описується розтягнутою експоненціальною залежністю, характерною 

для систем з випадковим розподілом енергій пасток і відстаней між 

локалізованими станами. При збудженні λ = 980 нм, коли фотогенерація 
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електрон-діркових пар відбувалась лише у нанорозмірних об'єктах InGaAs, 

часова залежність фотопровідності, описується кінетичним рівнянням, яке 

враховує лінійну рекомбінацію за участю центрів Шоклі-Ріда в оточенні 

GaAs та бімолекулярну рекомбінацію через квантові стани КН InGaAs. 

Швидша релаксація фотопровідності в структурах з КН у порівнянні з КТ 

вказує на більш високу ймовірність електрон-діркової рекомбінації. 

3. Результати розрахунку діаграми енергетичних зон модуляційно 

легованих InGaAs/GaAs низькорозмірних структур з квантовими нитками 

показали, що підзони 2D електронного газу GaAs та InGaAs квантових ниток 

перекриваються, утворюючи квазі-зони, які дають можливість резонансного 

тунелювання електронів з однієї підсистеми до іншої, а отже суттєво 

впливають на провідність та час життя нерівноважних носіїв заряду. 

 4. Виходячи з результатів експериментальних досліджень релаксації 

фотопровідності та фотолюмінесценції при різних температурах, 

запропоновано модель, яка описує рекомбінацію нерівноважних носіїв 

заряду в модуляційно легованих InGaAs/GaAs низькорозмірних структурах з 

квантовими нитками. Показано, що кінетика загасання ФП добре описується 

розтягнутою експоненціальною функцією. Аналіз температурної залежності 

сталої спаду виявив, що в залежності від морфології InGaAs шару і 

температурного діапазону, домінуює певний механізм рекомбінації носіїв 

заряду. А саме, у діапазоні температур 150 – 290 К переважає стрибковий 

механізм провідності, за яким електрони тунелюють між енергетичними 

рівнями зони локалізованих станів, що й спричиняє температурно-незалежну 

релаксацію ФП. При низьких температурах T < 150K багаторазові процеси 

захоплення-вивільнення нерівноважних електронів 1D станами InGaAs КН, 

2D підзонами модуляційно легованих проміжних шарів п‒GaAs, а також 

дефектних станів у GaAs обмежують темп релаксації фотозбудження. 
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РОЗДІЛ 5. ФОТОЕЛЕКТРИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СОНЯЧНИХ 

ЕЛЕМЕНТІВ НА ОСНОВІ GaAs НАНОГЕТЕРОСТРУКТУР 

Одним зі шляхів підвищення коефіцієнта корисної дії сонячних 

елементів є використання наноструктур в бар‟єрних структурах на основі 

напівпровідникових матеріалів. Оптичні переходи за участю рівнів квантових 

точок, квантових ниток або рівнів дефектів розширюють діапазон 

фоточутливості гетероструктур InGaAs/GaAs та Ge/Si. Згідно теоретичних 

розрахунків максимальний коефіцієнт корисної дії такого типу сонячних 

елементів становить 63.2%, що значно перевищує теоретичну межу 40.7% 

для сонячних елементів на основі лише одного матеріалу [21]. 

 Введення квантових об‟єктів у бар‟єрний шар напівпровідника, є 

перспективним для розширення спектральної чутливості СЕ у ІЧ діапазон та 

збільшення струму короткого замкнення без втрат напруги холостого ходу. 

Проте, незважаючи на низьку концентрацію дефектів у квантових системах 

та їх навколишньому напівпровіднику, ефективність сонячних елементів з 

квантовими об‟єктами зазвичай нижча, у порівнянні з еталонним p-i-n 

діодом. Це пояснюється тим, що введення наноструктур у внутрішні шари p-

i-n діодів призводить до збільшення концентрації нерівноважних носіїв( 

центрів рекомбінації) заряду та збільшення темного струму. Що у свою чергу 

веде до збільшення швидкості рекомбінації ФП та зменшення квантової 

ефективності СЕ. Такий ефект нівелює підвищення ефективності за рахунок 

розширення спектрального діапазону чутливості, а приріст ефективності 

перетворення СЕ не перевищує декількох відсотків [36]. 

 Вирішенням цієї проблеми може бути легування гетероструктур 

електронами [38, 40, 59]. У роботі [59] показано, що легування квантових 

гетеросистем, призводить до підвищення напруги холостого ходу (до 105 

мВ). Одна з основних причин полягає в тому, що негативний заряд, 

захоплений станами КТ при легуванні, запобігає захопленню 

делокалізованих електронів чим зменшує рекомбінацію ФП. Для подальшого 
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вивчення процесу рекомбінації нерівноважних носіїв заряду був досліджений 

вплив введення КТ InAs у СЕ на основі p-i-n діода GaAs на процеси 

рекомбінації та фотогенерації використовуючи дослідження ВАХ, 

вимірювання часових, температурних та спектральних залежностей ФП та 

ФЛ. 

5.1. Фотоелектричні властивості сонячних елементів на основі GaAs 

наногетероструктур[118] 

 На рис. 5.1 наведені темнові ВАХ для структур InAs/GaAs (сонячні 

елементи) з різними рівнями легування квантових точок InAs, виміряні при 

кімнатній температурі. Струм у зворотному напрямку виявився на порядок 

меншим, ніж струм у прямому напрямку. 
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Рис. 5.1. Темнові ВАХ InAs/GaAs сонячних елементів з квантовими 

точками(КТСЕ) із легованими кремнієм КТ InAs( 0,6,18,24 електрона на КТ), 

виміряні при 290 К.  

 Форма кривих була проаналізована в рамках діодної моделі з 

врахуванням дифузійного і рекомбінаційного струмів, відповідно. В такому 

випадку густина струму J визначається виразом (3.7). У той самий час 

коефіцієнт неідеальності діода характеризує процеси генерації-рекомбінації 

(Г‒Р) в області просторового заряду, які визначають електричні властивості 
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p-i-n діодів. Зазначимо, що коли переважає дифузійний струм, то п = 1. У 

випадку, а коли  переважає рекомбінаційний струм в області просторового 

заряду, то п = 2. Для p-i-n діодів з КТ, розташованими у i-області, процеси Г‒

Р за участю станів квантових точок призводять до зростання фактору 

неідеальності до 3 і більше [119]. 
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Рис. 5.2. Темнові криві ВАХ, виміряні для нелегованих зразків КТСЕ за 

різних температур. Вставка показує температурну залежність фактора 

неідеальності. 

 При прикладенні напруги величиною V > kT/e = 25 мВ пряма гілка 

ВАХ визначається експоненціальним доданком рівняння (3.7), що дозволяє 

провести аналіз ділянки експериментальної кривої та визначити коефіцієнт 

неідеальності n. Для сонячних елементів з домішками кремнію у InGaAs КТ 

фактор неідеальності виявив слабку температурну залежність. У той же час, 

для нелегованих СЕ фактор n зменшується лінійно у діапазоні температур від 

п = 2.4 при 85 К до п = 1.8 при 290 К (вставка на рис.5.2) за рахунок 

збільшення рекомбінаційного струму за участю рівнів КТ. Встановлено, що 

фактор неідеальності для зразка з рівнем легування 6 електронів/КТ 

змінюється немонотонно, і набуває найвищого значення п = 3.4 при 290 К. 

Для такого рівня легування за кімнатної температури деяка частина станів КТ 
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не зайнята електронами, а практично всі домішки Si у КТ є термічно 

іонізованими. В цьому випадку, крім станів КТ, домішки є додатковими 

центрами рекомбінації для електрон-діркових пар у області просторового 

заряду, що призводить до збільшення n до 3.4 для  зразка з 6e/КТ, порівняно з 

п = 1.8 для нелегованого СЕ при 290 К. Такі великі (п > 2 ) значення фактора 

неідеальності для СЕ з квантовими точками, насамперед для зразків з 6e/КТ, 

обумовлені домінуванням рекомбінації в області просторового заряду i-GaAs 

за участю квантово-розмірних станів КТ InAs та рівнів домішок Si (процес 

Шоклі-Ріда-Холла). За таких умов рекомбінаційний струм може бути 

набагато більшим, у порівнянні з величинами дифузійних та дрейфових 

складових для СЕ з низьким рівнем легування [121]. При подальшому 

збільшенні концентрації домішок Si, для зразків з 18 або 24 електронами в 

середньому на одну КТ, фактор неідеальності є меншим і знаходиться у 

діапазоні 2.0 ‒ 2.2 при 290 К. Це спостереження є явним свідченням того, що 

сильне легування домішками n‒типу зменшує імовірність рекомбінації за 

участю квантово-розмірних станів КТ та домішок Si. Заповнення основного 

стану КТ InAs обмежує потік електронів з n-GaAs до шару просторового 

заряду i-GaAs за рахунок кулонівського відштовхування, що призводить до 

зменшення імовірності рекомбінації електронів з дірками за участю станів 

КТ InAs та зменшення фактору неідеальності. 

 Зразок із рівнем легування 6е/КТ, який виявив найвище значення 

фактора неідеальності n, також показав найвищий зворотній струм 

насичення. Загалом, зміна зворотного струму насичення при легуванні може 

бути описана наступним чином. Теплова іонізація неглибоких домішок Si 

призводить до збільшення концентрації електронів у квантових точках та в 

області просторового заряду i-GaAs. Як наслідок, зворотний струм діода буде 

зростати при збільшенні рівня легування КТ домішками n‒типу. У той же час 

таке легування обмежує генерацію електрон-діркових пар безпосередньо в 

КТ за рахунок заповнення електронами основного стану КТ. За умови 
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заповнення станів зони провідності квантових точок електронами, міжзонні 

переходи електронів з валентної зони в зону провідності КТ стають 

заборонені, а швидкість генерації електрон-діркових пар у області 

просторового заряду різко зменшується. Як наслідок, концентрація носіїв, що 

вивільняються з КТ у область просторового заряду p‒i‒n діода стає 

обмеженою. В результаті описаних процесів зворотний струм спочатку 

зростає зі збільшенням легування, досягає максимуму і потім зменшується 

внаслідок заповнення КТ електронами. Підтвердженням часткового 

заповнення основного стану КТ при їх легуванні домішками n‒типу є те, що 

у зразках 18е та 24е спостерігався найменший внесок у фотопровідність 

міжзонних переходів за участю основних станів валентної зони та зони 

провідності. 
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Рис. 5.3. (а) Температурні залежності струму для нелегованих зразків КТСЕ 

при поданні різного зворотного зміщення. (б) Енергії активації   
   та   

   для 

різних зворотних напруг зміщення. 

 На рис. 5.2 наведені ВАХ для нелегованого зразка, виміряні при різних 

температурах. Можна бачити, що як прямий, так і зворотній струми 

зростають з температурою. Густина струму, при зворотному зміщенні p‒i‒n 

діода залежить від ефективної теплової емісії електронів зі станів у зоні 

провідності КТ та/або 2D змочувального шару. Оскільки квантування у InAs 

КТ є значно більшим у напрямку росту нанооб‟єктів, то швидкість емісії 
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електронів може бути проаналізована з використанням наближення 

двовимірного електронного газу  як для підсистеми КТ, так і для станів ЗШ. 

Враховуючи це, вираз для густини струму, зумовленого  електронною 

емісією з 2D локалізованих станів можна подати у вигляді [121]: 

2e T DJ e n  ,                                                      (5.1) 

де еТ ‒ коефіцієнт теплової емісії з локалізованих станів КТ та/або ЗШ, а п2D ‒ 

двовимірна концентрація електронів. У результаті, температурна залежність 

густини струму при зміщенні в зворотному напрямку може бути описана 

рівнянням [122]: 

  1/2~ exp
КТ

а
eJ T T

kT

 
 
 

,                                           (5.2) 

де    
   = Ec - EKT ‒ енергія активації з рівня КТ до краю зони провідності 

GaAs. Зазначимо, що рівняння, подібне до рівняння (5.2) з енергією активації 

  
   = Ec – EЗШ, повинно бути також записано для врахування внеску теплової 

емісії електронів зі станів ЗШ. Вставка на рис. 5.4 показує профіль зони 

провідності для одного шару квантових точок, де енергії активації,    
   і    

   

позначені стрілками. 

 Енергії активації були отримані з аналізу форми кривої температурної 

залежності струму, побудованої в координатах ln(1×T
-1/2

) від 1/kT (див. рис. 

5.3а). Зокрема, зазначені енергії активації були отримані використовуючи  

апроксимацію дво-експоненціальною функцією C1exp(    
  /kT) + 

C2exp(   
  /kT), де C1 та C2 є константи. Аналіз температурною залежності 

темнового струму виявив дві енергії активації 51 меВ і 250 меВ при 0.1 В. 

Значення 250 меВ відповідає електронній емісії з основного рівня КТ у 

делокалізовані стани зони провідності GaAs. Енергія активації 51 меВ 

відповідає тепловій емісії зі станів зони провідності ЗШ у делокалізовані 

стани GaAs. Виявилось, що обидві енергії активації зменшуються при 

збільшенні зворотного зміщення (див. на рис. 5.3б). Спостережувані 

залежності пояснюються ефектом Пула-Френкеля, тобто впливом 
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прикладеного електричного поля на форму потенціальної ями і відповідним 

зростанням імовірності теплової емісії електронів з її основного стану. 

 

 

Рис. 5.4. Розраховані зонні структури зразків КТСЕ з різною концентрацією 

домішок Si в КТ уздовж напрямку росту. На вставці показано профіль зони 

провідності для одного шару КТ, енергії активації позначено стрілками. 

 Для опису оптичних властивостей та механізму транспорту 

нерівноважних носіїв заряду досліджуваних сонячних елементів була 

розрахована енергетична діаграма p‒i‒n діоду з КТ, використовуючи 

програмне забезпечення Nextnano [123]. Результат розрахунку енергетичних 

профілів зони провідності та валентної зони наведено на рис. 5.4. Виявилось, 

що у нелегованій структурі, 0е, область просторового заряду 

характеризується сталою величиною напруженості електричного поля 22.4 

кВ/см, тоді як для легованих зразків характерними є неоднорідні поля за 

рахунок впливу заряду іонізованих домішок. Крім того, локальні електричні 

поля навколо окремих квантових точок, зумовлені неоднорідними полями 

механічних напружень та просторовим розподілом заряду пасток, суттєво 

впливають на електронні властивості, транспорт та рекомбінацію носіїв 

заряду [113]. Для їх кращого розуміння було розраховано 3D механічні 
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напруження навколо КТ, використовуючи модель рівномірного половинного 

еліпсоїда, розміщеного на 2D змочувальному шарі. Рисунок 5.5а являє собою 

двовимірний поперечний переріз InAs КТ та змочувального шару, і показує 

просторовий розподіл деформації у напрямку росту нанооб‟єктів, εzz. 

Можемо бачити, що деформація всередині КТ є найбільшою і становить 

близько ~ 5%. Крім того, в оточенні GaAs величина εzz значно змінюється на 

відстанях порядку кількох десятків нанометрів. Аналогічні карти деформацій 

навколо КТ експериментально спостерігались у роботі [113], де 

аналізувалось зображення TEM високої роздільної здатності для 

гетероструктур InGaAs/GaAs з квантовими точками InGaAs. Попередні 

дослідження [113] виявили, що деформації здатні змістити мінімуми зони 

провідності та максимуми валентної зони у оточенні наноструктур, які у 

свою чергу зумовлюють варіації забороненої зони GaAs порядку 100 меВ і 

появу локальних електричних полів ~ 10
4
 В/см в оточенні КТ. У загальному 

випадку локальні поля, зумовлені механічними напруженнями, 

сповільнюють швидкість рекомбінації завдяки просторовому розділенню 

електрон‒діркових пар. У той самий час, іонізовані донори також здатні 

створювати сильні електричні поля навколо нанооб‟єктів InAs. Для того щоб 

порівняти ці ефекти, була розрахована діаграма енергетичних зон для зразків 

з нелегованими та легованими (24e) квантовими точками, із урахуванням 

просторових розподілів деформацій. 
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Рис. 5.5. (а)Розрахована карта деформації  та (б)діаграма енергетичних зон 

для КТ InAs у матриці GaAs. 

 На рис. 5.5б наведено діаграму енергетичних зон для діодів з 

нелегованими та легованими (24е) InAs КТ, що розрахована шляхом 

розв‟язку тривимірного рівняння Шредінгера з урахуванням полів 

деформацій. Як можна бачити, електричне поле, створене зарядом 

іонізованих донорів усередині КТ, виявилось на порядок вищим, ніж 

локальні поля, зумовлені деформаціями. Наявність нелегованих КТ створює 

неоднорідні електричні поля у КТ та навколо них, зумовлені деформаціями, 

проте їх присутність практично не впливає на профіль електростатичного 

потенціалу в області просторового заряду p‒i‒n діода. Навпаки, легування 

InAs КТ кремнієм різко змінює потенціальний профіль. А саме, i-область 

легованих діодів (див. рис. 5.4) містить дві області з різними напруженостями 

електричного поля. Одна область характеризується сильним нахилом зони у 

напрямку шару p‒GaAs з набагато вищими напруженостями електричними 

полями, ніж у нелегованих СЕ. Друга область має майже плоский профіль 

зони із слабкою модуляцією електростатичного потенціалу у КТ та навколо 

них, яка створена іонізованими домішками кремнію(рис.5.5). Результуюче 

сильне електричне поле запобігає рекомбінації електронів, а також сприяє 

захопленню дірок, що у свою чергу суттєво впливає на рекомбінацію 

нерівноважних носіїв заряду та ефективність СЕ. 
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Рис. 5.6. Спектри (а)ФЛ  та (б)ФП, виміряні для зразків КТСЕ з різними 

рівнями легування за температури 290 К. 

 Спектроскопія фотопровідності та фотолюмінесценції виявила кілька 

електронних переходів у наших зразках. Більш того, форма спектрів ФЛ та 

ФП залежить від рівня легування. На рис.5.6а наведено спектри 

фотолюмінесценції сонячних елементів, виміряні при 290 К з використанням 

Nd:YAG лазера з довжиною хвилі 532 нм і потужністю збудження 28 

мВт/см
2
. Низько-енергетичний пік пов'язаний з переходами за участю 

основних квантово-розмірних станів InAs КТ, а пік люмінесценції поблизу hυ 

= 1.33 еВ зумовлений міжзонними переходами у ЗШ [59]. На рис. 5.6б 

наведено спектри ФП сонячних елементів із КТ з різним рівнем легування. 

Фотопровідність при збудженні квантами світла з енергію, більшою за 1.43 

еВ зумовлювало зонно-зонне поглинання у GaAs. Поглинання у 

змочувальному шарі давало внесок у ФП у діапазоні енергій 1.33 еВ ‒ 1.43 

еВ, а міжзонні переходи у квантових точках InAs відповідали за 

фотопровідність в спектральній області hυ  < 1.33 еВ. 
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 Для того, щоб дати внесок у ФП, електрон‒діркові пари, фотозбуджені 

у квантових точках, мають вийти з потенціальної ями нанооб‟єкта внаслідок 

теплової емісії, ефекту Пула-Френкеля, тунелювання за участю фононів або 

прямого тунелювання [124], і надалі бути розділеними електричним полем p‒

i‒n діода. Як видно з рис. 5.6б, легування КТ монотонно зменшує 

довгохвильову (нижче забороненої зони GaAs) фотопровідність. У той же час 

найбільші зміни спостерігалися для ділянки спектра поблизу hυ = 1.33 еВ,   

що пов‟язані з міжзонними переходами у ЗШ. Основна причина такої 

поведінки полягає у тому, що легування зменшує імовірність 

фотогенерування електрон‒діркових пар у InAs КТ внаслідок збільшення 

заповнення електронами основних станів КТ. Це явище у сильно легованих 

напівпровідниках відоме як ефект Бурштейна. 

1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0
0

100

200

300

0.46

0.90

1.47

Ф
о

т
о

п
р

о
в

ід
н

іс
т
ь

 (
м

В
)

Енергія (еВ)

2.22 Вт/см2

 

Рис. 5.7. Спектри ФП для нелегованих КТСЕ при різній інтенсивності 

освітлення, отримані за температури 290 К. 

 Електрони у n‒легованих СЕ заселяють головним чином стани КТ, що 

призводить до появи внутрішніх полів у їхньому оточенні. Вплив таких полів 

на процеси генерації‒рекомбінації, вивільнення носіїв з КТ та перетворення 

ІЧ енергії є значним. Щоб краще зрозуміти вплив вбудованого заряду на 

фотогенерацію електрон-діркових пар у InAs КТ та їхній подальший внесок у 

сигнал ФП, були виміряні спектри ФП для нелегованих InAs/GaAs сонячних 

елементів з КТ при різних інтенсивностях фотозбудження (рис.5.7). Нелінійні 
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зміни форми спектральних залежностей ФП спостерігаються в 

низькоенергетичній області, де ФП насамперед зумовлена поглинанням 

квантовими точками. Наприклад, при інтенсивностях менше 0.46 мкВт/см
2
 

фотопровідність, обумовлена поглинанням квантовими точками (енергії 1.21 

еВ), становить лише близько 3.3%, у порівнянні з внеском електрон‒діркових 

пар, збуджених в GaAs квантами з енергією 1.45 еВ. Проте, при вищих 

інтенсивностях збудження (2.22 мкВт/см
2
) ФП у області поглинання КТ сягає 

приблизно 12% від внеску в області фундаментального поглинання GaAs. 

0 20 40 60 80

10
-1

10
0

0 5 10 15 20 25
5

10

15

20

25

24e18e6e

Н
о

р
м

о
в

а
н

и
й

 ф
о

т
о

ст
р

у
м

Час (мкс)

0e

Ч
а
со

в
а
 с

т
а
л

а
 (

м
к

с)

Густина легування (e/КТ)

 

Рис. 5.8. Кінетика спаду фотоструму для СЕ з 0e, 6e, 18e і 24e на КТ після 

збудження імпульсом LED з довжиною хвилі 650 нм і тривалістю 20 мкс, 

виміряна при температурі T = 290 К. На вставці показані сталі часу τ для всіх 

зразків. 

 При аналізі отриманих залежностей для СЕ з різним рівнем легування 

постає важливе питання ‒ якою є різниця між впливом оптичної накачки та 

легування на заселення КТ, а отже форму спектрів ФП і час життя 

нерівноважних носіїв заряду. Оскільки енергія активації дірок у КТ є значно 

меншою, ніж енергія активації електронів, то зонно-зонне збудження 

призводить до накопичення електронів у КТ та утворення навколо них 

областей збіднення. Локальні потенційні бар‟єри поблизу інтерфейсів 
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КТ/GaAs суттєво зменшують імовірність захоплення електронів у КТ з 

матриці GaAs та підсилюють фотовідгук. Цей ефект для низькорозмірних 

гетероструктур InAs/GaAs відомий як «штучне легування», коли ІЧ-відгук 

збільшений резонансним оптичним накачуванням електронів в КТ завдяки 

додатковим міжзонним переходам [125]. Як наслідок, при дослідженні ФП, 

викликаної зонно-зонними переходами у InAs КТ, слід враховувати, що 

накопичення негативних зарядів сприяє електронній емісії з КТ, обмежує їх 

повторне захоплення, що в свою чергу призводить до нелінійного збільшення 

внеску у ФП носіїв, фотогенерованих у квантових точках. Слід зазначити, що 

поява надлишкових носіїв як у локалізованих станах КТ, так і в матриці GaAs 

та просторовий перерозподіл електрон‒діркових пар призводить до зміни 

профілю потенціалу навколо КТ, контактної різниці потенціалів p‒i‒n діоду, 

а отже нелінійних змін форми спектра фотопровідності. За таких умов можна 

очікувати вплив оптичного накачування на рекомбінацію за участю станів 

КТ, ЗШ та GaAs , що є важливим для розуміння роботи СЕ з квантовими 

точками і потребує подальших досліджень. 
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Рис. 5.9. (а) Залежність сталої часу спаду ФП від зовнішнього опору 

навантаження для нелегованого сонячного елемента при 290 К. (б) 

Залежність сталої часу спаду фотоструму від напруги зміщення, виміряна з 

опором навантаження 430 Ом. 

 Для подальшого розуміння особливостей генераційно-рекомбінаційних 

процесів у легованих КТСЕ були досліджені спектри ФП, а також кінетика 
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фотоЕРС і фотоструму. На рис.5.8 наведено кінетика спаду фотоструму для 

СЕ після освітлення світлодіодним  імпульсом з довжиною хвилі 650 нм і 

тривалістю 20 мкс. Виміри проводились при температурі 290 К без 

прикладання напруги зміщення та опорі навантаження 430 Ом. Релаксація 

фотоструму виявилась експоненціальною зі сталою часу спаду, яка, як 

виявилось, лінійно зростала з концентрацією домішки Si у КТ (вставка на 

рис.5.8). Релаксація ФП була виміряна також для різних величин опору 

навантаження. Залежність сталої τ від опору навантаження виявилась 

лінійною для всіх досліджених СЕ. Це вказує на те, що перехідні процеси 

релаксації можуть бути добре описані впливом RC-ланки з ємністю С = τ/Rн, 

де  Rн ‒ опір навантаження. Величину C було отримано з нахилу прямої 

залежності τ (Rн) (рис. 5.9а). Виявилось, що ємність СЕ лінійно зростала з 

концентрацією Si у КТ від С = 11.89 нФ(17.00 нФ/см
2
) для нелегованого 

зразка до С = 47.74 нФ для зразка 24e. Спостережене збільшення ємності 

з‟єднання пояснюється зменшенням ширини шару збіднення діоду при 

легуванні внаслідок впливу заряду іонізованих донорів у i-області (див. рис. 

5.4б). 

  Перехідні процеси фотоструму були досліджено у діапазоні напруг 

зміщення від -1.6 В до +1.2 В, що дозволило проаналізувати зміну сталої часу 

залежно від напруги зміщення. Отримані результати для всіх СЕ наведено на 

рисунку 5.9б. Спостережувана поведінка прямо вказує на те, що походження 

цієї ємності пов‟язане з властивостями області просторового заряду p‒i‒n 

діодів. Таким чином, для напруг зворотного зміщення та малого прямого 

зміщення переважала бар‟єрна ємність. 
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Рис. 5.10. (a)Наростання і (б) спад фотопровідності для зразків КТСЕ після 

збудження імпульсом LED 650 нм і тривалістю 20 мкс при температурі T = 

290 К. 

 При збільшенні напруги зміщення в прямому напрямку відбувається 

перерозподіл неосновних носіїв заряду в квазі‒нейтральній області, і 

бар‟єрна ємність зменшується. За умови, коли напруга прямого зміщення 

перевищує висоту бар‟єру V > Vб, то час спаду різко зменшився, а стала 

спаду при цьому прямує до мінімального значення, яке визначається темпом 

рекомбінації носіїв заряду в області просторового заряду. Точка на кривій 

τ(V), де стала часу починає різко зменшуватися, відповідає напрузі, при якій 

внутрішнє поле p‒i‒n діода компенсується зовнішнім, тобто відповідає висоті 

бар‟єру. Отримані висоти бар‟єрів становили Vб = 0.79±0.10 В і Vб = 

0.81±0.10 В для нелегованих зразків та зразків з 24е на КТ, відповідно. Ці 

значення для прямого бар‟єру добре узгоджується зі значеннями напруги 

холостого ходу від 0.78 В до 0.89 В, спостережуваних для КТСЕ при 

збудженні джерелом AM1.5G [59]. 

 На рис. 5.10 наведено перехідні процеси ФП для усіх зразків, отримані  

після збудження імпульсом світлодіода 650 нм і тривалістю 20 мкс при 

температурі T = 290 К. Порівнюючи результати, наведені на рис. 5.10а та 

рис.5.10б,  можна зробити висновок, що час наростання ФП виявився 

приблизно на порядок меншим, ніж час спаду для усіх досліджених сонячних 

елементів. Також видно, що сигнал ФП досягає більшого значення для 
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нелегованих СЕ і зменшується при збільшенні рівня легування. Це 

пояснюється тим, що, як і раніше, відносно повільний час наростання 

фотопровідності для СЕ з КТ є недостатнім для того, щоб досягти насичення 

протягом освітлення імпульсом з тривалістю 20 мкс. 

 У той же час криві спаду ФП, наведені на рисунку 5.10б, можуть бути 

добре описані однією експонентою для кожного з сонячних елементів. У 

порівнянні з часом наростання фотопровідності, релаксація виявилась значно 

повільнішою. В нелегованих СЕ стала часу виявилась значно меншою (τсп = 

0.62 мс) у порівнянні з легованими структурами, де при збільшенні легування 

стала часу збільшувалася і становила, наприклад, τсп = 2.34 мс для зразка з 

24е / КТ. 
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Рис. 5.11. (а)Наростання та (б)спад фотопровідності для нелегованого КТСЕ 

після збудження імпульсом LED 650 нм, тривалістю 20 мкс з різною 

інтенсивністю при температурі 290 К.  

 На рисунках 5.11а та 5.11б наведено наростання та спад 

фотопровідності для нелегованих InAs/GaAs сонячних елементів з КТ після  

збудження імпульсом LED 650 нм та тривалістю 20 мкс та інтенсивністю 

фотозбудження від 3 до 11.4 мкВт/см
2
 при 290 К. Висота бар‟єру p‒i‒n діоду 

може бути оцінена, виходячи зі значення насичення напруги холостого ходу 

при 0.66±0.01 В. Найкраще це помітно на часовій залежності фотоЕРС, що 
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виміряна при максимальній інтенсивністю збудження 11.4 мкВт/см
2
 після ~ 

0.01 мс. Висота бар‟єру відповідає максимальній величині фотоЕРС Vб = 

0.7±0.1 В. 

 Величина насичення при спостереженні кінетики напруги холостого 

ходу при збудженні світлом з довжиною хвилі 650 нм виявилась меншою за 

величину напруги холостого ходу СЕ (0.78 В) при освітленні AM1.5G 

внаслідок впливу поверхневої рекомбінації. А саме, збудження КТСЕ 

імпульсом світла з довжиною хвилі 650 нм призводить до появи електрон‒

діркових пар у p-GaAs на відстані порядку глибини проникнення світла ~ 330 

нм. Деякі з них рекомбінують через поверхневі стани або рівні центрів у i-

області структури. Інші електрон-діркові пари виявляються розділеними 

внутрішнім електричним полем p‒i‒n діода, що призводить до появи 

надлишку електронів поблизу n-GaAs, тоді як фотогенеровані дірки 

зміщуються у напрямку до p-GaAs. 

 Слід також зазначити, що при збудженні з імпульсами з інтенсивністю 

~3.0 мкВт/см
2
 наростання фотопровідності виявилось лінійним, проте при 

більших інтенсивностях наростання показало нелінійну (неекспоненціальну) 

поведінку (рис. 5.11). Це вказує на те, що наростання та спад ФП у цьому 

випадку не можна описати лише за допомогою еквівалентної схеми з одним 

RC ланцюгом.  За таких умов стала спаду визначається швидкістю 

перенесення носіїв через шар збіднення p‒i‒n переходу, де відбувається 

електрон‒діркова рекомбінація, насамперед за участю станів КТ. Як 

наслідок, темп рекомбінації визначається швидкістю потрапляння дірки в 

область просторового заряду, яка є набагато меншою, ніж швидкість 

потрапляння електронів. Як було описано вище, внутрішнє електричне поле 

p‒i‒n діода збільшується при легуванні, тоді як область збіднення стає 

вужчою (рис. 5.4). Без дрейфової складової потоку струму потік дірок 

сповільнюється і, значить, сповільнюється спад напруги холостого ходу. До 

того ж, спостережувані варіації потенціального профілю у КТ та навколо 
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них, а також присутність пасток, уповільнюють рекомбінацію через 

квантово-розмірні стани InAs, що у свою чергу, збільшує сталу спаду 

фотопровідності при легуванні КТ. 

 Проведені дослідження, а саме вимірювання ВАХ, перехідних процесів 

фотоструму та фотопровідності при різних напругах зміщення та 

інтенсивностях збудження, моделювання профілю потенціалу p‒i‒n діоду,  

просторового розподілу деформацій та енергетичної діаграми однієї КТ у 

матриці GaAs, виявили сильний вплив легування кремнієм нанооб‟єктів на 

темп рекомбінації через стани КТ, а отже, і на час життя фотозбуджених 

електрон‒діркових пар завдяки появі локальних електричних полів в окремих 

КТ та навколо них. Як було показано у роботі [59], додавання шарів з КТ 

InAs всередину СЕ призводить до зменшення квантової ефективності з 11% 

до 9.1%, а напруги холостого ходу від 0.92 В до 0.78 В внаслідок додаткової 

рекомбінації через стані інтерфейсу КТ/об‟ємний напівпровідник і меншої 

контактної різниці потенціалу p‒i‒n діода внаслідок зростання темпу 

теплової емісії носіїв заряду з КТ до i‒GaAs. Подібна проблема є спільною 

для різних типів СЕ з КТ, і є однією з основних перешкод для створення 

високоефективних СЕ на основі гетероструктур з нанооб‟єктами. Проведені 

дослідження вказують на те, що втрати рекомбінації за допомогою станів КТ 

можуть бути зменшені локальними електричними полями введенням 

домішок кремнію, а також  присутністю полів механічних напружень, що 

просторово розділяють електрон‒діркові пари, збільшуючи їх час життя та 

подовжуючи спад напруги холостого ходу. Звуження області збіднення 

призвело до появи частини i-області без вигину зон, де має місце модуляція 

електростатичного потенціалу в КТ і навколо них, створеного іонізованими 

домішками Si, що в свою чергу сприяє збільшенню ефективності СЕ. У той 

же час така важлива властивість КТСЕ як ефективність перетворення ІЧ 

випромінювання втрачається при легуванні Si внаслідок заповнення 

основних станів КТ. Тому контроль за концентрацію домішок n‒типу, так 
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само як за локальними бар'єрами поблизу інтерфейсу КТ/GaAs і КТ/ЗШ є 

вкрай важливим для виробництва високоефективних сонячних елементів. 

Основні результати та висновки до Розділу 5 

 

1. Було виконано теоретичні розрахунки просторових розподілів 

механічних напружень та зонних діаграм p-i-n діодів на основі GaAs з InGaAs 

квантовими точками в області просторового заряду. Виявилось що КТ 

InGaAs та змочувальний шар зазнають деформацій стискання, а оточення 

зазнає деформації розтягу, які є максимальними під основою та над 

верхівкою КТ. Деформація в GaAs спадає при збільшенні відстані від КТ на 

характерних відстанях порядку 10 нм. Показано, що наявність механічних 

напруг та легування КТ призводить до викривлення зонних діаграм 

структури в околі КТ та появи локальних електричних полів. 

2. З аналізу спектральних залежностей фотоструму, фотоЕРС та 

фотолюмінесценції визначено ідентифіковано та визначено енергії 

міжзонних переходів які визначають спектральну чутливість сонячних 

елементів. Показано, що впровадження КТ InGaAs призводить до 

розширення спектрального діапазону в ІЧ область.  

3. З аналізу вольт-амперних характеристик та температурних 

залежностей темнового струму було визначено, що фактор неідеальності 

зростає при додаванні КТ в область просторового заряду, а легування КТ 

кремнієм призводить до його зменшення. Встановлено, що КТ є центрами 

рекомбінації, які суттєво впливають на форму прямої гілки вольт-амперної 

характеристики та величини струмів в прямому та зворотному напрямку 

зміщення p-i-n діодів. 

  4.  Показано, що легування КТ кремнієм істотно знижує темп 

рекомбінації за участю квантово-розмірних станів InGaAs та подовжує 

релаксацію фотопровідності й фотоЕРС. Показано, що збільшення часів 
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релаксації фотозбудження та збільшення бар‟єрної ємності при легуванні 

відбувається внаслідок зменшення ширини шару збіднення та присутності 

додатнього заряду іонізованих донорів у i-області, що сприяє більш 

ефективному просторовому розділенню нерівноважних носіїв заряду 

локальними полями поблизу КТ.  
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ВИСНОВКИ 

1. Показано, що варіації поверхневого потенціалу гетероструктур 

Ge/Si обумовлені зарядом дірок, захоплених квантово-розмірними станами 

наноострівців та інтерфейсу Ge/Si. Виявилось, що германієві нанокластери 

здатні утримувати нерівноважні дірки протягом тривалого часу (~ години). У 

той самий час, стани змочувального шару виявились більш ефективними 

центрами рекомбінації Шоклі‒Ріда-Холла у порівнянні з Ge нанокластерами. 

 2. Показано, що нанокластери Ge в бар‟єрних структурах ITO/Ge/p-Si 

визначають темп рекомбінації фотозбуджених носіїв заряду. З аналізу 

температурних залежностей сталої спаду фотопровідності визначено 

механізм рекомбінації носіїв заряду за яким нанокластери Ge є центрами 

прилипання для нерівноважних дірок, а перенос фотозбуджених електронів в 

напрямку нанокластерів визначається стрибками між локалізованими 

станами.     

3. Проаналізовано термостимульовану провідність гетероструктур 

InGaAs/GaAs з квантовими нитками, виміряну класичним методом і 

динамічним (з періодичним освітленням зразка). Показано, що довготривала 

релаксація фотопровідності та термостимульована провідність у діапазоні 

температур від 100 до 200 К зумовлена електронними пастками з енергіями 

залягання рівнів відносно дна зони провідності GaAs: 90, 140 і 317 меВ. 

4. У структурах InGaAs/GaAs кінетика спаду фотопровідності 

описується розтягнутою експоненціальною залежністю, характерною для 

систем з випадковим розподілом енергій пасток і відстаней між 

локалізованими станами. Показано, що при зона-зонному збуджені 

InGaAs/GaAs часова залежність фотопровідності описується кінетичним 

рівнянням, яке враховує лінійну рекомбінацію за участю центрів Шоклі-Ріда 

в оточенні GaAs та бімолекулярну рекомбінацію через квантові стани КН 

InGaAs. 
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5. Результати розрахунку діаграми енергетичних зон модуляційно 

легованих InGaAs/GaAs низькорозмірних структурах з квантовими нитками 

показали, що підзони 2D електронного газу GaAs та КН InGaAs 

перекриваються, утворюючи квазі-зони, які дають можливість резонансного 

тунелювання електронів з однієї підсистеми до іншої, а отже суттєво 

впливають на провідність та час життя нерівноважних носіїв заряду. 

 6. Показано, що кінетика загасання ФП у модуляційно легованих 

InGaAs/GaAs низькорозмірних структурах з квантовими нитками добре 

описується розтягнутою експоненціальною функцією. Аналіз температурної 

залежності сталої спаду виявив, що в залежності від морфології InGaAs шару 

і температурного діапазону, домінуює певний механізм рекомбінації носіїв 

заряду. А саме, у діапазоні температур 150 – 290 К стрибковий механізм 

провідності, за яким електрони тунелюють між енергетичними рівнями зони 

локалізованих станів, спричинює температурно-незалежну релаксацію ФП. 

При низьких температурах Т < 150 K, багаторазові процеси захоплення-

вивільнення нерівноважних електронів 1D станами InGaAs КН, 2D підзонами  

модуляційно легованих проміжних шарів n-GaAs, а також дефектних станів у 

GaAs обмежують темп релаксації фотозбудження. 

7. З аналізу спектральних залежностей фотоструму, фотоЕРС та 

фотолюмінесценції визначено енергії міжзонних переходів які визначають 

спектральну чутливість сонячних елементів. Показано, що впровадження КТ 

InGaAs призводить до розширення спектрального діапазону в ІЧ область.  

 8. Встановлено, що у p-i-n структурах GaAs квантові точки InGaAs є 

додатковими центрами рекомбінації, а їх легування кремнієм знижує темп 

рекомбінації за участю квантово-розмірних станів InGaAs та подовжує 

релаксацію фотопровідності й фотоЕРС. Показано, що збільшення часів 

релаксації фотозбудження та збільшення бар‟єрної ємності при легуванні 

відбувається внаслідок зменшення ширини шару збіднення та присутності 

додатнього заряду іонізованих донорів у i-області, що сприяє більш 
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ефективному просторовому розділенню нерівноважних носіїв заряду 

локальними полями поблизу КТ. 
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