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АНОТАЦІЯ 

 

Дубик К.В. Особливості формування фотоакустичного відгуку в композитних 

системах на основі поруватої кремнієвої матриці. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

 

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата фiзико-математичних 

наук за спецiальнiстю 01.04.07 «Фiзика твердого тiла» (104 — Фізика та 

астрономія). — Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, 

МОН України, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, 

МОН України, Київ, 2018.  

Напiвпровiдниковi кремнiєві структури є основою мiкро-, нано-, 

оптоелектронiки і по суті визначають базис сучасного матеріалознавства. 

Зважаючи на загальні тенденції в розвитку індустрії високих технологій, що 

пов’язані з підвищенням ступеня інтеграції та мінітюаризації виробів 

техніки, значним чином загострились проблеми, які стосуються оптимізації 

теплових режимів різноманітних високотехнологічних пристроїв. Оскільки, 

кремнієві матеріали є активними елементами діючих пристроїв, розумiння 

фiзичних процесів та явищ, що вiдбуваються у таких структурах за умови 

роботи в режимах критичних нвантажень, є необхiдною умовою для 

забезпечення їх надійної та якісної роботи, ефективного використання та, 

безумовно, є важливою задачею сучасного матерiалознавства. Останнім 

часом велику увагу привертають композитні системи на основі поруватої 

кремнієвої матриці в зв’язку з їх можливим широким застосуванням, зокрема 

в якості сенсорних систем в медицині та бології. Така увага пов’язана з тим, 

що принципово існує низка різноманітних технологічних підходів для 

цілеспрямованого впливу на властивості вказаних систем як шляхом 

модифікування самої матриці, так і шляхом інкорпорування в пори різних 

речовин.  
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З цієї точки зору, використання кремнієвих матеріалів як компонентів 

різноманітних композитних систем на основі поруватої матриці та рідкого 

наповнювача, є безумовно перпективним. Зазначимо, що процеси, які 

протікають на межі поділу фаз «тверде тіло/рідина», грають визначальну 

роль при функціоналізації поверхні поруватих систем з метою їх практичного 

застосування. Враховуючи широкий спектр застосувань композитів на основі 

поруватих кремнієвих матеріалів, досить актуальною є проблема розробка 

нових експериментальних методів дослідження таких систем. Слід зазначити, 

що застосування класичних експериментальних методів для дослідження 

структур на основі поруватого кремнію є проблематичним. Суттєві 

експериментальні труднощі виникають при дослідженні, зокрема, 

теплофізичних, термопружних, оптичних властивостей як самого поруватого 

кремнію, так і композитів на його основі.  

Дисертацiйна робота Дубик К.В. присвячена дослiдженню фiзичних 

закономiрностей фототермоакустичного перетворення в композитних 

системах на основі поруватої кремнієвої матриці, що і визначає її наукову 

актуальність та практичну ціннiсть. В представленій роботі, для проведення 

експериментальних досліджень використано фотоакустичні методи, як 

ефективний інструмент дослідження матеріалів різної структури та 

морфології. Основною перевагою таких методів є те, що вони неруйнівні та 

не потребують спеціальної підготовки досліджуваних зразків, оскільки 

збудження інформативного відгуку відбувається безконтактним чином. 

Експериментально досліджено формування фотоакустичного відгуку в 

поруватих системах на основі кремнію при їх опроміненні періодично 

модульованим та імпульсним лазерними випроміненнями у випадку 

застосування п’єзоелектричного методу реєстрації. Досліджувалися зразки 

поруватого кремнію, що мають фрактальну природу та масиви кремнієвих 

нанониток впорядкованої структури. Зразки поруватого кремнію та 

кремнієвих нанониток було використано також і як компоненти композитних 

систем та при дослідженні інтерфейсів «тверде тіло/ліофобна рідина». 
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Виявлено ряд особливостей на частотних залежностях амплітуди та 

фази фотоакустичного відгуку при п’єзоелектричному методі реєстрації, що 

обумовлені процесами  фототермоакустичного перетворення в 

досліджуваних системах. Зокрема, фазо-частотні залежності акустичного 

сигналу для структур «поруватий кремній/монокристалічна підкладка» 

мають немонотонний характер. Мінімум, що спостерігається на частотах 

порядку 1 кГц, зумовлений термопружними деформаціями різних областей 

мультишарової структури. На низьких частотах відбувається згинання 

кремнієвої підкладки, а на високих частотах – поруватого шару.  

Зміна нахилу кривої на амплітудно-частотних характеристиках 

фотоакустичного відгуку обумовлена різницею термопружних параметрів 

монокристалічної підкладки та досліджуваного шару.  Зауважимо, що 

монотонність фазо-частотних характеристик фотоакустичного відгуку від 

структур «кремнієві нанонитки/монокристалічна підкладинка» пояснюється 

відсутністю тангенціальних деформацій у досліджуваному шарі. Таке 

наближення коректне, оскільки масив поруватого шару представлено 

окремими нанонитками, що не взаємодіють між собою механічно. 

Запропоновано підхід на основі перерозподілу теплових потоків на 

інтерфейсі «тверде тіло/ліофобна рідина». Такий підхід дозволив оцінити 

теплоємність та теплопровідність поруватих матеріалів. Показано, що при 

визначенні теплоємності масивів кремнієвих нанониток, з урахуванням 

середніх розмірів пор та діаметрів нанониток, можна застосовувати класичне 

наближення, за яким значення питомої теплоємності такі ж, як питома 

теплоємність монокристалічного кремнію. Тому відмінності, що 

спостерігаються в значеннях величини теплоємності досліджуваних зразків 

можуть бути обумовлені незначною зміною поруватості масиву.  

Виявлено відмінності в значеннях теплофізичних параметрів 

досліджуваних композитних систем на основі поруватої кремнієвої матриці. 

Зокрема, теплопровідність масивів кремнієвих нанониток в середньому 

мінімум в два рази більша, ніж теплопровідність поруватого кремнію. Така 
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поведінка пояснюється морфологічними особливостями досліджуваних 

кремнієвих структур. Встановлено, що теплопровідність кремнієвих 

нанониток  зменшується із збільшенням їх довжини, що обумовлено 

неоднорідністю масиву, що виникає під час процесу травлення, а також 

збільшенням числа пошкоджених нанониток для відносно товстих зразків та 

незначного збільшення поруватості в процесі травлення.  

Проведено аналіз процесів формування фотоакустичного відгуку в 

композитних систем «порувата матриця-рідина», індукованого періодично 

модульованим випроміненням. Показано, що використання таких 

композитних систем для формування акустичного сигналу дозволяє в 

декілька разів збільшити його амплітуду. Запропоновано модель формування 

фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі поруватої 

матриці з рідким наповнювачем за умови їх опромінення періодично 

модульованим випроміненням, яка враховує зміну теплофізичних та пружних 

властивостей внаслідок інкорпорування рідини в порувату матрицю.  

Виявлено вплив температурних залежностей коефіцієнтів 

теплопровідності та теплового розширення на формування акустичного 

відгуку в кремнії при його опроміненні лазерним імпульсним 

випроміненням. Встановлено, що така залежність теплофізичних параметрів 

веде до нелінійного характеру залежності амплітуди фотоакустичного 

сигналу від інтенсивності збуджуючого випромінення. Запропоновано 

модель формування фотоакустичного відгуку, за якою амплітуда сигналу 

визначається сумарними термопружними напругами в області нагріву зразка. 

Розрахунки згідно запропонованої моделі в межах похибки узгоджуються з 

результатами експерименту. 

Експериментально виявлено особливості часових залежностей 

фотоакустичних відгуків від зразків поруватого кремнію та кремнієвих 

нанониток у випадку їх імпульсного лазерного опромінення, що зумовлені 

специфікою структури досліджуваних зразків – розгалужеої сітки в шарі 

поруватого кремнію та «гладеньких» прямих циліндрів масиву кремнієвих 



6 

 

нанониток. Експериментально досліджено формування лазерно-

ультразвукового відгуку в композитних системах на основі поруватої матриці 

з рідким наповнювачем. Показано, що використання композитної системи 

«поруватий кремній-рідина» для формування акустичного імпульсу дозволяє 

істотно (як мінімум на порядок) збільшити його амплітуду. Встановлено, що 

сигнал від шару кремнієвих нанониток вище у 2.5 рази, ніж сигнал від 

поруватого кремнію такої ж товщини та поруватості. Це пов’язано зі 

збільшенням оптичного поглинання в шарі кремнієвих нанониток в силу 

багаторазового пере відбивання світла від гладких поверхнь нанониток (так 

званий ефект «лайт трапінг»). В свою чергу, сигнал від композитної системи 

«кремнієві нанонитки-рідина» перевищує сигнал від шару кремнієвих 

нанониток приблизно на два порядки, що пов’язано зі збільшенням 

коефіцієнту теплового розширення досліджуваної композитної системи.  

 

Ключові слова: фотоакустичний відгук, поруватий кремній, кремнієві 

нанонитки, композит «порувата матриця-рідина», інтерфейс «тверде 

тіло/ліофобна рідина», п’єзоелектрична реєстрація.  
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SUMMARY  

Dubyk K.V. Features of photoacoustic response formation in composite systems 

based on porous silicon matrix. – Manuscript.  

Thesis for Candidate of science degree in Physics and Mathematics by speciality 

01.04.07 «Solid State Physics» (104 — Physics and astronomy). — Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kyiv, 2018.  

The semiconductor silicon structures are the basis of micro, nano, 

optoelectronics, and the basis of modern material science at present. Taking into 

account the general tendencies in the development of the industry of high 

technologies, which are connected with the increase of the degree of integration 

and miniteurization of the products of the equipment, considerably intensified the 

problems related to the optimization of the thermal regimes of various high-tech 

devices. Since silicon materials are active elements of existing devices, the 

understanding of physical processes and phenomena occurring in such structures 

under the critical loads is essential for their reliable and high-quality work, 

efficient usage  and, of course, an important task of modern material science. 

Recently, composite systems based on porous silicon have attracted great attention 

in connection with their possible wide application, in particular as sensory systems 

in medicine and biology. This attention is connected with the fact that in principle 

there are a number of different technological approaches for the purposeful 

influence on the properties of these systems, both by modifying the matrix itself 

and by the incorporation into pores of different substances. 

From this point of view, the use of silicon materials as components of 

various composite systems based on porous matrix and liquid filler is definitely 
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perspective. It should be noted that the processes occurring at the interface between 

the solid/liquid phases play a decisive role in the functionalization of the surface of 

the porous systems with a view to their practical application. Given the wide range 

of applications of composites based on porous silicon materials, the problem of 

developing new experimental methods for researching such systems is very 

relevant. It should be noted that the use of classical experimental methods for the 

study of structures based on porous silicon is problematic. Significant experimental 

difficulties arise in the study, in particular, of thermophysical, thermoelastic, 

optical properties of both porous silicon and composites on its basis. 

The thesis Dubyk K.V. is devoted to study of the physical pecularities of 

photothermoacoustic transformation in composite systems based on porous silicon 

matrix, which determines its scientific relevance and practical value. In the 

presented work, photoacoustic methods, as an effective tool for study materials 

with different structures and morphologies. The main advantage of such methods is 

that they are non-destructive and do not require the special preparation of the 

samples under study, since the excitation of the informative response is non-

contact. 

The formation of a photoacoustic response in porous silicon-based systems 

during their irradiation by periodically modulated and pulsed laser radiation in the 

case of applying a piezoelectric recording method has been experimentally 

investigated. Samples of porous silicon with fractal nature and arrays of silicon 

nanowires of ordered structure were studied. Samples of porous silicon and silicon 

nanowires were also used as components of composite systems and for the study of 

the interfaces "solid/lyophobic fluid". 

Features on the frequency dependences of the amplitude and phase of the 

photoacoustic response in the piezoelectric registration method, which are due to 

the processes of photothermoacoustic transformation in the studied systems, are 
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revealed. In particular, the phase-frequency dependencies of the acoustic signal for 

the structures "porous silicon/monocrystalline substrate" have non-monotonic 

character. The minimum observed at frequencies of the order of 1 kHz is due to the 

thermoelastic deformations of the various regions of the multilayered structure. At 

low frequencies there is a bend of the silicon substrate, and at high frequencies - a 

porous layer. 

The change of curve slope on the amplitude-frequency characteristics of the 

photoacoustic response is due to the difference between the thermoelastic 

parameters of the monocrystalline substrate and the investigated layer. Note that 

the monotonicity of the phase-frequency characteristics of the photoacoustic 

response from the structures of "silicon nanowires/monocrystalline substrate" is 

explained by the absence of tangential deformations in the studied layer. This 

approximation is correct, since the array of the porous layer is represented by 

separate nanowires that do not interact mechanically with each other. 

The approach based on the redistribution of heat fluxes on the interface 

"solid/lyophobic fluid" of the surface of the studied structure is proposed. This 

approach allowed estimating of the heat capacity and thermal conductivity of 

porous materials. It is shown that in determining the heat capacity of silicon 

nanowires, taking into account the average pore size and diameter of nanowires, a 

classical approximation can be used, according to which the values of the specific 

heat are the same as the specific heat of monocrystalline silicon. Therefore, the 

differences in the heat capacity of the studied samples may be caused by a slight 

change in the array porosity. 

Differences in values of thermophysical parameters of studied composite 

systems based on porous silicon matrix are revealed. In particular, the thermal 

conductivity of arrays of silicon nanowires in the average is at least twice as large 

as the thermal conductivity of porous silicon. This behavior is explained by the 
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morphological features of the investigated silicon structures. It is established that 

the thermal conductivity of silicon nanowires decreases with an increase of their 

length, which is due to the heterogeneity of the array arising during the etching 

process, as well as the increase of the number of broken nanowires for relatively 

thick samples and a slight increase in porosity during the etching process. 

The analysis of the processes of photoacoustic response formation in 

composite systems "porous matrix-liquid", induced by periodically modulated 

radiation is carried out. It is shown that the use of such composite systems for the 

formation of an acoustic signal allows several times to increase its amplitude. A 

model is proposed for the formation of a photoacoustic response in composite 

systems based on a porous matrix with liquid filler provided that they are irradiated 

by periodically modulated radiation, which takes into account the change in the 

thermophysical and elastic properties due to the incorporation of the liquid into the 

porous matrix. 

The influence of the thermal dependence of the thermal conductivity and the 

thermal expansion coefficient on the formation of acoustic response in silicon with 

its irradiation by laser pulsed radiation was revealed. It is established that such a 

dependence of thermophysical parameters leads to a nonlinear behaviour of the 

dependence of the photoacoustic signal amplitude on the intensity of the laser 

radiation. A model of the photoacoustic response formation, in which the 

amplitude of the signal is determined by the total thermoelastic stresses in the area 

of the sample heating, is proposed. Calculations according to the proposed model 

within the limits of error agree with the results of the experiment. 

The peculiarities of the time dependences of photoacoustic responces from 

porous silicon and silicon nanowires samples in the case of pulsed laser irradiation, 

which are determined by the specific structure of the studied samples - the ramified 

net in a layer of porous silicon and “smooth” straight cylinders of an array of 
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silicon nanowires, have been experimentally revealed. The formation of a laser-

ultrasonic response in composite systems based on a porous matrix with liquid 

filler has been experimentally studied. It is shown that the uses of the composite 

system «porous silicon-liquid» to form an acoustic pulse can significantly (at least 

an order of magnitude) increase its amplitude. It is established that the signal from 

the layer of silicon nanowires is approximately in 3 times higher than the signal 

from porous silicon layer with the same thickness and porosity. This is due to an 

increase of optical absorption in a layer of silicon nanowires due to repeated 

reflection of light from a smooth surface of a nanowire (the so-called "light 

trapping" effect). In turn, the signal from the composite system "silicon nanowires-

fluid" exceeds the signal from the layer of silicon nanowires by about two orders of 

magnitude, which is associated with an increase in the coefficient of thermal 

expansion of the studied composite system. 

 

Keywords: photoacoustic response, porous silicon, silicon nanowires, 

composite “porous matrix – liquid”, interface "solid/lyophobic liquid", 

piezoelectric registration.  
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ВСТУП 

Актуальність теми. Поруваті матеріали з фрактальною морфологією 

або впорядковані наноматеріали з чітко визначеною структурою, є 

перспективними для прикладного застосування в різноманітних областях 

таких як нано-, оптоелектроніка, сенсорика, медицина, тощо. Варто 

зазначити, що такі поруваті системи характеризуються суттєвою питомою 

поверхнею. Пори можуть використовуватися як хімічні нанореактори для 

забезпечення необхідних умов проходження хімічних реакцій. Шляхом 

варіації пор за розмірами є можливість контролювати та варіювати 

властивості таких матеріалів. Більше того, композитні системи, створені на 

основі поруватої матриці (розміри пор, утворень, кластерів менші за сотню 

нанометрів), можуть мати різноманітну морфологічну структуру,  варіації 

хімічного складу компонентів, різний ступень наповнення матриці. Таке 

заповнення наноструктурованої матриці різними наповнювачами відкриває 

можливість для забезпечення необхідних змін фізичних параметрів в 

широкому інтервалі.  

Перспективним є використання наноматеріалів як компонентів 

різноманітних композитних систем з метою створенням інтерфейсів з 

рідинами для модифікації їхніх властивостей. Тому важливим є також 

вивчення процесів, що протікають на межі поділу фаз «наноструктуроване 

тверде тіло/рідина» у випадку ліофільної та ліофобної поверхонь матеріалу. 

Такі процеси у багатьох випадках є визначальними при функціоналізації 

поверхні наносистем з метою їхнього практичного застосування. 

Відмітимо, що при дослідженні композитів та створенні інтерфейсів 

зручно використовувати наноструктуровані матеріали на основі кремнію, 

оскільки він залишається основним матеріалом сучасної мікроелектроніки та 

електромеханічних систем. Зокрема, поруватий кремній доцільно обирати як 

модельний матричний елемент композиту. Так, поруватий кремній є одним з 

найкраще вивчених та досліджених поруватих матеріалів. Це пов’язано, 
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насамперед відносною простотою та дешевизною його отримання. Важливим 

є те що, цей поруватий матеріал є повністю сумісним з кремнієвою 

технологією. 

Враховуючи широкий спектр прикладних застосувань композитів на 

основі поруватих матеріалів, слід звернути увагу на експериментальні методи 

дослідження таких систем. Традиційні експериментальні методи мають ряд 

обмежень при вивченні поруватих систем та відповідно композитів на їх 

основі, взагалі, або потребують значних зусиль для відповідної адаптації. 

Зокрема, класичні методи дослідження параметрів поруватих матеріалів 

переважно є контактними. Крім того, більшість традиційних методів 

дослідження потребують знання конкретних характеристик досліджуваного 

матеріалу, а також даних про його попередню обробку.  

Тому, виникає необхідність розробки підходів та методів для 

діагностики, контролю та вивчення параметрів, ефектів, фізичних  

особливостей, що спостерігаються у поруватих системах.  Фототермічні та 

фотоакустичні методи, з цієї точки зору, є ефективним інструментом для 

дослідження матеріалів з різною структурою та морфологією. Основною 

перевагою таких методів є те, що вони здебільшого неруйнівні та не 

потребують спеціальної підготовки досліджуваних зразків, оскільки 

збудження інформативного відгуку є безконтактним.  

Основними механізмами фотоакустичного ефекту є фототермічне та 

фотоакустичне перетворення. При поглинанні опромінення в матеріалі 

формується нерівноважний температурний розподіл, який, в свою чергу, за 

рахунок термопружного механізму, індукує пружні деформації матеріалу. На 

сьогоднішній день існує цілий ряд експериментальних конфігурацій для 

реалізації фотоакустичних  та фототермічних методів (газомікрофонний, 

п’єзоелектричний, рефлекційний, дефлекційний, тощо). Загалом, коректність 

та оптимальність застосування тієї чи іншої  методики обумовлюють 

параметри структури досліджуваних наносистем. Зрозуміло, що для 

успішного застосування експериментальних методів необхідним є вивчення 



21 

 

особливостей процесів, які мають місце при фотоакустичному та 

фототермічному перетвореннях в тій чи іншій конфігурації. Тому, 

встановлення фізичних закономірностей формування інформативного 

відгуку, зокрема в поруватих матеріалах та композитах на їх основі, 

залишається актуальною задачею. 

Крім того, важливим кроком при вивченні фізичних закономірностей та 

процесів формування акустичного відгуку, які мають місце при взаємодії 

випромінення з поруватим матеріалом, є не лише експериментальне 

дослідження відповідних фотоіндукованих процесів, а й розвиток існуючих 

або створення нових підходів для теоретичного обґрунтування 

експериментально отриманих ефектів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацiйна робота пов’язана iз планами науково–дослiдних робiт, якi 

проводились у рамках держбюджетних тем та мiжнародних проектiв на 

кафедрi загальної фiзики фiзичного факультету Київського нацiонального 

унiверситету iменi Тараса Шевченка. А саме: №11БФ051–01 

«Фундаментальнi дослiдження в галузi фiзики конденсованого стану i 

елементарних частинок, астрономiї i матерiалознавства для створення основ 

новiтнiх технологiй» (№ держ. реєстрацiї 0111U004954, 2011–2015рр.); 

№015ДФ051-07 «Фототермоакустичне перетворення та надшвидкий 

масоперенос в кремнії та телуриді кадмію при наносекундному лазерному 

опроміненні» на замовлення Державного фонду фундаментальних 
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та дiелектричних складових» (№ держ. реєстрацiї 0116U004781, 2016–

2018рр.); №18БФ051-01м «Особливості фототермічних та фотоакустичних 
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процесів в низько розмірних напівпровідникових системах на основі 

кремнію» (№ держ. реєстрації 0118U000242, 2018-2020рр.); №19БФ051-05 

«Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів 

на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого 

кремнію» (2019р.) та проекти: ДФФД №Ф64/16-2016 «Фототермоакустичне 

перетворення та над швидкий масоперенос в кремнії та телуриді кадмію при 

наносекундному лазерному опроміненні»; CARTHER (Дії Марії-

Склодовської Кюрі – Горизонт 2020) №690945 «Карбонові наноматеріали для 

застосування в області тераностики» (2016-2020рр.).   

Мета та завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є 

встановлення фізичних закономірностей формування фотоакустичного 

відгуку, індукованого періодично модульованим та імпульсним лазерними 

випроміненням, в поруватих системах та композитах на їх основі; з’ясування 

впливу теплофізичних параметрів поруватих систем на часові та частотні 

характеристики фотоакустичного відгуку при п’єзоелектричному методі 

реєстрації. 

Для досягнення поставленої мети було необхідним вирішити наступні 

завдання: 

 адаптувати експериментальні стенди для забезпечення 

періодично модульованого та імпульсного способів опромінення             

поруватих систем та композитів на їх основі; 

 провести експериментальні дослідження форми, амплітудно- та 

фазо-частотних характеристик фотоакустичного сигналу при 

опроміненні прямокутно модульованим випроміненням структур 

з інтерфейсом «порувата матриця/ліофобна рідина» та 

композитних систем на основі поруватої кремнієвої матриці; 

 встановити закономірності впливу величини інтенсивності 

збуджуючого випромінення на процес фотоакустичного 

перетворення та параметри фотоакустичного сигналу; 
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 з’ясувати вплив теплофізичних параметрів в структурах на основі 

поруватого кремнію на часові та частотні залежності 

фотоакустичного відгуку; 

 з’ясувати роль інтерфейсу «порувата матриця/ліофобна рідина» 

на формування фотоакустичного відгуку; 

 побудувати моделі формування фотоакустичного відгуку в 

композитних системах на основі поруватої матриці з рідким 

наповнювачем при їх опроміненні прямокутно модульованим та 

імпульсним лазерним випроміненнями; 

Об’єкт дослідження –  фотоакустичний ефект та фототермічне 

перетворення в композитних системах на основі поруватої кремнієвої 

матриці 

Предмет дослідження – фізичні процеси формування фотоакустичного 

відгуку, індукованого періодично модульованим та імпульсним лазерним 

випроміненням, в поруватих системах та композитах на їхній основі.  

Методи дослідження. З метою вирiшення поставлених задач 

використано комплекс експериментальних та розрахункових методiв, який 

включає: оптичні методи періодичної та імпульсної модуляції збуджуючого 

випромінення; акустичні методи у випадку п’єзоелектричної реєстрації для 

експериментального дослідження форми та частотних характеристик 

фотоакустичного відгуку; скануюча електронна мікроскопія; методи 

математичного моделювання, зокрема, методи Фур’є аналізу, методи 

кінцевих різниць. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

• Вперше з’ясовано особливості амплітудно- та фазо-частотних 

характеристик фотоакустичного сигналу від структур на основі 

поруватого кремнію, виготовленого різними методами, що пов’язані зі 

зміною величин коефіцієнта теплового розширення та 

теплопровідності. 
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• Вперше запропоновано підхід, який базується на перерозподілі 

теплових потоків на інтерфейсі «порувата матриця/ліофобна рідина» і 

надає можливість одночасного визначення теплоємності та 

теплопровідності поруватих матеріалів під час їх опромінення 

прямокутно модульованим випроміненням. 

• Запропоновано модель формування фотоакустичного відгуку в 

композитних системах на основі поруватої матриці з рідким 

наповнювачем за умови їх опромінення періодично модульованим та 

імпульсним лазерним випроміненням, яка враховує зміну 

теплофізичних та пружних властивостей внаслідок інкорпорування 

рідини в порувату матрицю. 

• Враховано вплив температурних залежностей коефіцієнта теплового 

розширення та теплопровідності матеріалу на формування 

нелінійного характеру залежності параметрів фотоакустичного 

сигналу від інтенсивності збуджуючого лазерного опромінення. 

• Вперше встановлено значний (до двох порядків величини) приріст 

амплітуди фотоакустичного відгуку від композитних систем «порувата 

матриця – рідина» в порівнянні з величиною акустичного сигналу від 

поруватої кремнієвої матриці без наповнювача при їх лазерному 

імпульсному опроміненні.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі 

результати сприяють глибшому розумінню фізичних процесів, що 

відбуваються при фототермічному та фотоакустичному перетвореннях в 

поруватих кремнієвих системах, а також композитах на основі  поруватої 

матриці з інкорпорованим в неї наповнювачем. Виявлені закономірності 

відкривають перспетиктиви для розробки та подальшого розвитку нових 

підходів, методів дослідження, вивчення параметрів поруватих матеріалів.  

Особистий внесок здобувача. Формулювання основних напрямів 

досліджень, вибір об’єктів дослідження, постановка задач, визначення 

методів їх вирішення та обговорення отриманих результатів здійснювалось 
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здобувачем разом із науковим керівником Р. М. Бурбело [1–20].   Постановка 

задач, обговорення отриманих результатів, розробка моделей формування 

інформативного фотоакустичного відгуку в мультишарових структурах та 

відповідне моделювання амплітудно- та фазо-частотних характеристик 

акустичного сигналу була виконана здобувачем разом з доцентом кафедри 

загальної фізики М. В. Ісаєвим [1–20]. Підбір, опрацювання, систематизація 

та аналіз літературних джерел проведено особисто здобувачем. Разом з 

доцентом кафедри загальної фізики М. В. Ісаєвим здобувачем розроблено 

математичну модель фототермічного перетворення в напівпровідникових 

структурах при їх опроміненні лазерним імпульсним випроміненням різної 

інтенсивності [6]. Разом з молодшим науковим співробітником Д. А. 

Андрусенко здобувачем розроблено теоретичну модель теоретичну модель 

композиту «порувата матриця-рідина» для розрахунку теплових та пружних 

параметрів композитної системи  [5]. Разом з старшим науковим 

співробітником А. Г. Кузьмичем здобувач брав участь у розробці оптичного 

стенду та проводив експериментальні дослідження формування 

фотоакустичного відгуку в поруватих матеріалах та композитах на їх основі 

[1,3,6,13,19]. Здобувачем запропоновано підхід, який базується на врахуванні 

перерозподілу теплових потоків на інтерфейсі «порувата матриця/рідина», 

для одночасного визначення теплоємності та теплопровідності поруватих 

матеріалів [2,5,9,11,16]. Здобувачем проводилися експериментальні 

дослідження параметрів інформативного фотоакустичного відгуку (форма, 

амплітудно- та фазо-частотні характеристики) отриманих від структур типу 

«поруватий кремній на монокристалічній підкладці», «масиви кремнієвих 

нанониток на підкладці», інтерфейсів типу «порувата матриця/ліофобна 

рідина», композитів «порувата матриця – ліофільна рідина», «шар 

кремнієвих нанониток – ліофільна рідина» та їх співставлення із 

запропонованими математичними моделями [1-20]. 

Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 

були представлені на міжнародних конференціях та семінарах: International 
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Congress on Ultrasonics (ICU – 2015), 11-14 May 2015, Metz, France; 2nd 

International Conference “Current Trends in Cancer Theranostics (CTCT – 2015)”, 

1-3 June 2015, Jena, Germany; International research and practice conference 

“Nanotechnology and nanomaterials (NANO – 2016) ”, 24-27 August 2016, Lviv, 

Ukraine; International Conference  “Porous Semiconductors Science and 

Technology  (PSST – 2016)”, 6-11 March 2016, Tarragona, Spain; Nanoscale and 

Microscale Heat Transfer V and Eurotherm Seminar No 108 (NMHT V – 2016), 

26-30 September 2016, Santorini, Greece; International research and practice 

conference “Nanotechnology and nanomaterials (NANO – 2017) ”, 23-26 August 

2017, Chernivtsi, Ukraine; International conference “Hot colloids”, 11-13, June, 

2018, Lyon, France; 8th International Conference “Nanomaterials: Applications 

and Properties (NAP – 2018)”, 9-14 September 2018, Zatoka, Ukraine; 8th 

International Conference “Physics of Liquid Matter: Modern Problems”, 18-22 

May, 2018, Kyiv, Ukraine. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових 

праць, з яких 7 статей [1-7] у наукових фахових виданнях, 1 розділ 

колективної монографії [8], 1 патент на корисну модель [9], 11 матеріалів і 

тез конференцій [10-20].  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 

п’яти розділів, висновків і списку використаних джерел, що містить 189 

найменувань. Матеріали викладено на 150 сторінках, робота містить 46 

рисунків та 6 таблиць.  
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РОЗДІЛ 1. ФОТОАКУСТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ ЯК ЗАСІБ 

БЕЗКОНТАКТНОЇ НЕРУЙНІВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПОРУВАТИХ 

СИСТЕМ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

1.1 Фотоакустичні методи дослідження  поруватих систем та композитів 

на їхній основі 

1.1.1 Методи реєстрації фототермоіндукованого збурення в твердих тілах 

Фототермічні та фотоакустичні методи успішно застосовуються для 

дослідження оптичних, пружних та теплових властивостей сучасних 

матеріалів. Фотоакустичний ефект полягає у збудженні пружних коливань у 

речовині при її опроміненні випроміненням зі змінною у часі інтенсивністю. 

В загальному, методи фотоакустики можна класифікувати на прямі та 

непрямі. У випадку прямих фотоакустичних методів, реєстрація 

фотоіндукованого акустичного відгуку відбувається безпосередньо у 

досліджуваній структурі. Під непрямими фотоакустичними методами 

розуміють вимірювання інформативного сигналу в прилеглому до зразку 

середовищі.  

При опроміненні матеріалу випроміненням зі змінною у часі 

інтенсивністю виникають  термоіндуковані процеси. Нагрів зразка викликає 

нагрів прилеглого шару газу, інфрачервоне випромінення поверхні 

досліджуваної структури, створенням термопружних деформацій та зміщень 

в матеріалі. 

Розглянемо більш детально способи реєстрації фототермоакустичного 

відгуку, які можна розділити на два підходи: вимірювання нестаціонарної 

температури та вимірювання пружних зміщень у зразку. На рисунку 1.1 

схематично наведено фотоіндуковані процеси, що виникають при 

фототермічному перетворення та методи реєстрації інформативного відгуку. 
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Рис.1.1. – Зведена схема методів 

реєстрації фотоіндукованого 

збурення: радіаційний (1), 

піроелектричний (2), 

газомікрофонний (3), рефракційний 

(4), інтерферометричний (5), метод 

модуляції коефіцієнта оптичного 

відбивання (6), дефлекційний метод 

(7), п’єзоелектрична реєстрація (8) 

До способів виміру нестаціонарної температури відносяться: 

- методи вимірювання змінної компоненти температури зразка: радіаційний 

(реєстрація теплового випромінення поверхні матеріалу); контактний метод 

(вимірювання температури поверхні зразка за допомогою піродатчиків, 

болометрів, термісторів); 

- термодифузійні методи: газомікрофонна реєстрація; рефракційна реєстрація 

(реєструється фазова затримка або відхилення допоміжного променя, що 

проходить через зону з градієнтом показника заломлення у досліджуваному 

матеріалі або прилеглому середовищі). 

До методів реєстрації пружних зміщень у зразку відносяться: 

- інтерферометрична реєстрація зміщення поверхні зразка; 

- дефлекційний метод, метод модуляції коефіцієнта оптичного відбивання; 

- п’єзоелектрична реєстрація. 

Розглянемо коротко кожен тип реєстрації інформативного 

фотоакустичного відгуку, їх переваги та недоліки. 

Радіаційний метод (1) – безконтактний метод реєстрації теплового 

випромінення від нагрітої поверхні тіла  [21,22]. Виміри нестаціонарної 

температури однозначно визначають теплові параметри досліджуваного 

матеріалу. Недоліками такого методу реєстрації є інерційність приймачів 

випромінення. 
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Піроелектрична реєстрація (2) є контактним методом і полягає у 

детектуванні температури зразка  [23–25]. Перевагою такого методу є 

можливість додатково визначати розподіл температури на нижній поверхні 

зразка за допомогою матричного позиційно-чутливого піродетектора. У 

результаті отримується більше інформації про розподіл температурного 

збурення у зразку,  на основі яких можна створити 3D картину розподілу 

теплових неоднорідностей у матеріалі. Серед недоліків піроелектричного 

методу реєстрації інформативного відгуку варто вказати високий рівень 

теплових шумів. Крім того, піроелектричні датчики реагують не лише на 

температуру, а й на акустичні зміщення. У результаті відгук, що реєструється 

містить в собі інформацію не лише про теплові властивості досліджуваного 

матеріалу, а й механічні. Тому аналіз такого відгуку суттєво ускладнюється.  

Газомікрофонний метод (3) реєстрації фотоакустичного відгуку 

полягає у періодично модульованому опроміненні герметичної 

фотоакустичної комірки зі зразком та детектуванні звукових коливань в 

газовому середовищі  [26,27]. За рахунок поглинання випромінення, 

створюється потік тепла від поверхні зразка в глибину матеріалу. Відмінність 

теплових параметрів твердотільних матеріалів та оточуючого газу викликає 

виникнення області підвищенної температури у приповерхневому шарі газу. 

Такий тонкий прошарок газу («газовий поршень») розширюючись створює 

до варіації зону підвищенного тиску в комірці. Відповідні коливання 

створеного тиску, на частоті модульованого випромінення, реєструються 

чутливим мікрофоном. 

Враховуючи, що товщина прошарку газу, що прогрівається набагато 

менша за товщину шару газу в фотоакустичній комірці, можна наближено 

вважати, що формування акустичного відгуку відбувається адіабатично. 

Часова залежність зміни тиску в комірці при періодично модульованому 

опроміненні досліджуваного зразка поміщеного в неї можна записати 

наступним чином 
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,   (1.1) 

де    – об’єм газу в герметичній камері,    - зміна об’єму,     – рівноважний 

тиск в комірці за температури   ,    – характерний розмір шару газу,      – 

товщина  «газового поршня»,    – довжина теплової дифузії,      – змінна 

складова температури. 

Оскільки, експериментально вимірюють амплітуду та фазу 

інформативного відгуку, то доцільно користуватися виразом для частотної 

залежності зміни тиску в фотоакустичній комірці при періодично 

модульованому опроміненні досліджуваного зразка: 

         
   

    
          

    

 
         ,   (1.2) 

де      ,   – частота модуляції випромінення,    – нерівноважне 

температурне збурення газового прошарку. 

Недоліком такого методу реєстрації є вузький діапазон частот 

реєстрації (<20 кГц), що обмежується чутливістю мікрофонів.  Крім того, для 

досягнення більшого значення амплітуди фотоакустичного відгуку, існує 

необхідність мінімізації об’єму комірки.  

Зауважимо, що застосування перерахованих вище методів реєстрації 

фотоіндукованого інформативного відгуку та, відповідно, отримання 

теплових властивостей матеріалу суттєво ускладнюється у випадку 

дослідження композитних систем та інтерфейсів «наноструктуроване тверде 

тіло/рідина». Частково цю проблему вирішує метод, розглянутий нижче. 

У випадку рефракційного методу (4 на рис.1.1) реєстрації 

інформативного відгуку відбувається відхилення пробного променя лазеру, 

що проходить поблизу поверхні нагрівання  [28–32]. Зауважимо, що щілина 

між проходженням пробного променя та поверхнею досліджуваного 

матеріалу має корелювати з довжиною теплової дифузії. Кут відхилення 

пробного променя можна записати у наступному вигляді  [28] 

    
 

 

  

  
 

  

  
  

   

    
,     (1.3) 
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де   - показник заломлення середовища,   - шлях взаємодії пробного променя 

з областю газу з градієнтом температури 
  

  
,   – відстань між нагрітою 

площиною та пробним променем.  

У порівнянні з газомікрофонним методом, до переваг рефракційного 

методу слід віднести вищу чутливість; можливість дистанційного зондування 

та моніторингу in situ; можливість дослідження при критичних температурах 

або у каустичних речовинах; меншу жорсткість вимог щодо акустичного 

екранування; відсутність фону внаслідок поглинання вікна; більшу ширину 

частотного діапазону.  

Слід зазначити і певну обмеженість застосування рефракційного 

методу реєстрації інформативного відгуку. Так, існують складнощі цього 

методу, які обумовлені флуктуацією інтенсивності пробного променя та 

кутовим зміщенням променя внаслідок вібрацій. Недоліками рефракційного 

методу також є складність вирівнювання і фокусування пробного променя 

біля поверхні зразка.  

Інтерферометричний метод (5) відноситься до методів реєстрації 

пружних зміщень. При опроміненні та, відповідно, нагріванні 

приповерхневого шару зразка внаслідок термопружного ефекту 

спостерігаються коливання поверхні  [33–35]. Це є причиною модуляції 

довжини оптичного шляху у інтерферометрі, а фотоприймач детектує 

коливання інтенсивності у інтерференційній смузі. Складність методу 

полягає у необхідності точного суміщення та фокусування обох променів – 

збуджуючого і пробного – на поверхні зразка для отримання високої 

чутливості. Крім того, вимірювання дуже чутливі до вібрацій навколишнього 

середовища. 

Дефлекційний метод (7 на рис. 1.1)  полягає у  реєстрації кута 

відхилення пробного променя від області поверхні зразка, що періодично 

нагрівається та, як наслідок, зміщується, за рахунок освітлення збуджуючим 

променем лазера. Відбитий пробний промінь детектується позиційно 
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чутливим фотоприймачем. Кут відхилення пробного променя    лінійно 

залежить від величини зміщень зразка [36] 

      
  

  
       (1.4) 

де   – кут  падіння збуджуючого променя,    – зміщення  поверхні зразка, r – 

відстань між збуджуючим та пробним променями. 

У випадку, коли кут між збуджуючим та пробним променями дорівнює 

нулю і вони фокусуються в одну точку на зразку, сигнал дефлекції на 

фотодетекторі рівний нулеві (6 на рис.1.1). Оскільки реєструється зміна 

коефіцієнту відбивання зразка внаслідок дії лазерного випромінення, то 

інтегральний сигнал з обох ділянок фотодетектора не рівний нулеві. Загалом, 

зміна відбивної здатності безпосередньо пов'язана з нагріванням гратки 

збуджуючим променем; це нагрівання впливає на температурну залежність 

оптичних параметрів матеріалу. У випадку напівпровідників є додатковий 

ефект: генерація електронно-діркових пар за рахунок опромінення структури. 

Модуляцію коефіцієнта відбивання можна записати як суму внесків двох 

компонент – теплової     та плазмової      [37] 

    
  

  
 

 

  
 
  

  
   

  

  
    

   

  
 

   

  
    (1.5) 

де    – коефіцієнт відбивання при   ,    – приріст температури поверхні 

зразка в порівнянні з рівноважною температурою   , 
 

  

  

  
 – температурний 

модуляції коефіцієнта оптичного відбивання, 
 

  

  

  
 – параметр модуляції 

коефіцієнта оптичного відбивання за рахунок збудження нерівноважних 

носіїв заряду,    – концентрація згенерованих збуджуючим променем 

нерівноважних носіїв.  

Серед переваг дефлекційного методу слід виділити можливість 

проведення досліджень в широкому температурному діапазоні (4-922 К). 

Безконтактний метод можна застосувати для моніторингу процесів росту або 

травлення напівпровідників in-situ. Недоліком є вплив паразитних сигналів, 
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основною причиною яких є фотолюмінесценція зразка та розсіювання 

збуджуючого випромінення. 

П’єзоелектричний метод реєстрації є контактним методом, в якому 

детектується пружне збурення, сформоване в досліджуваному матеріалі. 

Перевагами п’єзоелектричного методу реєстрації фотоакустичного відгуку є 

висока точність, широкий частотний діапазон вимірювання, можливість 

проведення досліджень за низьких температур та у вакуумі. Крім того, немає 

необхідності поміщувати зразок в герметичну камеру, що полегшує 

проведення вимірів. Хоча, цей метод і є контактним, в багатьох випадках він 

є оптимальним для дослідження різноманітних сучасних наносистем, 

композитів на їх основі, інтерфейсів «тверде тіло/рідина», біологічних 

об’єктів. 

Особливості формування та п’єзоелектричної реєстрації 

фотоакустичного відгуку у випадку дії імпульсного та періодично 

модульованого випромінення розглянемо більш детально в пунктах 1.1.2 та 

1.1.3. 

1.1.2 Формування фотоакустичного сигналу при опроміненні 

модульованим світлом. П’єзоелектрична реєстрація 

Збудження фотоакустичного  (ФА) відгуку шляхом неперервного 

періодично модульованого випромінення є класичним підходом. Внаслідок 

поглинання збуджуючого опромінення відбувається періодичний нагрів 

досліджуваного матеріалу. Для опису формування ФА відгуку в такому 

випадку за умови п’єзоелектричного методу реєстрації запропоновано 

декілька моделей. Так, у роботі  [38] показано, що величина ФА відгуку 

визначається розподілом температури досліджуваного зразка. Проте, 

незважаючи на узгодженість експерименту та теорії, запропонована модель 

не набула широкого практичного застосування за рахунок складних та 

громіздких викладок. 
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Авторами роботи  [39] було отримано більш прості вирази для 

апроксимації експериментальних даних з метою вивчення теплових 

властивостей твердих тіл. На рисунку 1.2 вказано геометрію досліджуваної 

структури при періодично модульованому опроміненні поверхні зразка (1), 

що перебуває у контакті з п’єзоелектричним перетворювачем (2). Для 

проведення моделювання вивчався зразок циліндричної форми товщиною L, 

радіусом R, питомою теплоємкістю c, густиною ρ та теплопровідністю χ.  

Просторовий розподіл температури 

T(     ) у зразку задовольняє рівнянню 

теплопровідності, яке в циліндричних 

координатах має вигляд:  

           
 

 

         

  
  

        

 
     , (1.6) 

де          – об’ємна густина джерел 

тепловиділення,   – циклічна частота 

модуляції збуджуючого випромінення.  

Поширення в зразку теплової хвилі викликає пружні коливання 

внаслідок процесів термічного розширення. Відповідні зміщення 

досліджуваного зразка (1 на рис.1.2), зображеної на рисунку, створюють 

різницю потенціалів на обкладинках п’єзоперетворювача. 

Для вирішення задачі термопружності застосовується теорія тонких 

пластин, вважається, що радіус зразка пластини набагато більший, ніж його 

товщина. Враховуючи зв'язок деформації та напружень, та граничні умови на 

бічній поверхні зразка, вираз для суми напружень в двох напрямках, 

усереднених по площі пластини        , виглядає наступним чином 

                                     
 

 
,   (1.7) 

      
 

 
           

   

    
,     

  

              
   

    
,  (1.8) 

де       – деформації в напряках   і  ,    – коефіцієнт теплового розширення 

зразка. 

 

 

Рис. 1.2 ‒ Геометрія 

досліджуваної структури: 1 - 

зразок, 2 - підкладка 
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За умови сильного оптичного поглинання (           , де   – 

коефіцієнт оптичного поглинення матеріалу), напруга   на обкладинках 

п’єзоперетворювача може бути записана в наступному вигляді  

    
  

  
         

    

       
           

          
 ,   (1.9) 

             

  
 ,     (1.10) 

де e – п’єзомодуль, ε – діелектрична стала,   – площа поверхні 

п’єзоперетворювача,        ,   – температуропровідність,   – 

інтенсивність падаючого випромінення,   – радіус пучка,    – товщина 

п’єзоелектричного перетворювача. 

 Вираз для фази ФА відгуку має наступний вигляд: 

           
 

   

              

              
   

 

   

              

              
    

 

 
   (1.11) 

 Відповідно, амплітуда ФА сигналу для досліджуваної структури 

запишеться наступним чином 

       
   

    
     ,            (1.12) 

            
 

   

              

              
 
 

  
 

   

              

              
 
 

.     (1.13) 

Таким чином, отримана модель описує амплітуду та фазу 

фотоакустчиного відгуку в залежності від частоти модульованого 

випромінення.  

Результати, отримані згідно з даною моделлю, добре узгоджуються з 

експериментальними даними і роботами інших авторів  [40,41]. Крім того, 

така відносно проста модель успішно застосовується для теоретичного 

вивчення формування ФА сигналу та прогнозування або підтвердження 

експериментальних результатів у різноманітних сучасних матеріалах, 

зокрема, при дослідженні композитних систем  [41,42], біологічних тканин 

 [40,43], неоднорідних матеріалів  [44,45]. 

Авторами роботи  [46] вивчено залежність амплітуди та фази ФА 

сигналу при п’єзоелектричній реєстрації від товщини досліджуваного зразка 
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та датчика, частоти модульованого випромінення. Крім того, розглянуто 

випадок застосування багатошарового п’єзоперетворювача. У цьому випадку 

вимірюється напруга на електродах кожного датчика окремо і незалежно. 

При моделюванні оперують не абсолютними значеннями амплітуди та фази 

сигналу, а їх відношеннями для обох шарів, що значно спрощує теоретичні 

викладки. 

Авторами роботи  [47] розроблено теоретичну модель формування ФА 

відгуку в двошаровій структурі та експериментально досліджено вплив 

п’єзоперетворювача на коливання зразку під дією періодично модульованого 

випромінення. Відповідна двошарова модель представлена на рисунку 1.3. 

Досліджувана структура складається з двох шарів, зразка товщиною L та 

підкладки товщиною Н, відповідно. Пєзоперетворювач контактує із 

зворотньою стороною підкладки. Параметри підкладки такі, що вплив 

датчика на напруження у зразку незначний. Вводячи співвідношення між 

пружними параметрами двох шарів, отримано аналітичні вирази амплітудно- 

та фазо-частотних залежностей акустичного відгуку. 

Розглянутий підхід розширив 

межі практичного застосування ФА 

методу досліджень матеріалів з 

п’єзоелектричною реєстрацією, 

зокрема, для товстих зразків  [48], або 

не жорстких матеріалів (наприклад, 

органічні напівпровідники  [49]) та 

біологічні тканини  [50].  

Запропоновані моделі 

формування ФА сигналу передбачають виконання наступної умови: довжина 

акустичної хвилі має бути набагато більша за характерні розміри  (товщину) 

досліджуваного зразку. Тому за низьких частот модульованого 

випромінення, пружні коливання структури відбуваються у так званому 

квазістаціонарному режимі. 

 

Рис. 1.3 ‒ Геометрія досліджуваної 

двошарової структури: 1 - зразок, 2 - 

підкладка, 3 - п’єзоперетворювач. 
 



37 

 

В свою чергу, при збільшенні частоти модуляції ефективність 

збудження пружних коливань знижується  [51,52]. Слід враховувати 

резонансні коливання в системі «зразок-п’єзоперетворювач» на власних 

частотах. Зрозуміло, що в  такому випадку теоретичний аналіз ФА відгуку 

значно ускладнюється. 

Взагалі, труднощі можуть бути подолані при виборі імпульсного 

лазерного випромінення як збуджуюче джерело. Адже, в часовій формі 

імпульсного випромінення закладено широкий спектр частот, і аналіз можна 

проводити на власних частотах коливання досліджуваної системи 

Крім того, використання низькочастотного періодично модульованого 

випромінення, а також відповідних математичних моделей, є практично 

неможливим в тераностичних застосуваннях. Так, необхідна безконтактність 

збудження та реєстрації звукового відгуку, а також достатнє рознесення в 

просторі областей його формування та реєстрації. Всі ці фактори вказують на 

доцільність використання імпульсних джерел випромінення. Збільшення 

амплітуди відгуку в цьому випадку є досить важливим завданням, оскільки 

це дозволяє як збільшити відстань між областю спостереження і датчиком, 

так і домогтися поліпшення співвідношення «корисний сигнал/паразитний 

сигнал». Водночас, потенційна можливість збільшення амплітуди 

акустичного відгуку при імпульсному збудженні, за рахунок створення 

композитної системи на основі наноструктурованої матриці, заповненої 

рідиною, залишається практично не дослідженою. 

Зважаючи на вище сказане, в якості збуджуючого доцільно 

використовувати потужне імпульсне лазерне випромінення, в часовій формі 

якого також закладено широкий спектральний діапазон частот  [53–55]. 
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1.1.3 Формування та реєстрація фотоакустичного відгуку в твердих тілах 

за умови імпульсного опромінення 

Лазерно-ультразвукові методи дослідження сучасних матеріалів 

полягають в генерації ультразвуку лазерним випроміненням з тривалістю 

імпульсу в нано-, піко-, фемтосекундному діапазонах при повторенні 

імпульсів з частотою в декілька герц. Як наслідок, відбувається швидке 

теплове розширення матеріалу, яке викликає пружне збурення, що 

поширюється в матеріалі з ультразвуковою швидкістю. Лазерно-

ультразвукові методи є неруйнівними способами тестування, моніторингу та 

контролю параметрів досліджуваного матеріалу  [6,56,57] та дедалі ширше 

застосовується в різноманітних біомедичних, тераностичних напрямках  [58–

61]. 

В роботі   [62] вперше було показано можливість збудження 

ультразвуку лазерним випроміненням в конденсованому середовищі. Також 

був проведений теоретичний аналіз виникнення пружних хвиль в твердому 

тілі в одномірному випадку. В той же час, такий одномірний аналіз не 

дозволив коректним чином описати відбиті пружні хвилі від меж 

середовища, що реєструвалися експериментально.  

Вплив границі твердого тіла на формування лазерно-ультразвукового  

відгуку було досліджено в роботі  [63], в якій було проведено аналіз процесів 

термопружної генерації звуку лазерним променем. Для цього досліджувалися 

зміщення задньої поверхні циліндричного зразка виготовленого з алюмінію 

ємнісним методом. Спостерігалися наступні особливості часової форми 

лазерного відгуку: спочатку детектується менший від’ємний пік, який 

пов’язують з поздовжньою хвилею, далі спостерігається трохи більший 

додатний пік, який пов’язують з поперечною (зсувною) хвилею. 

В роботі  [62] було показано,  що окрім наявності  пружних зміщень, 

напрям яких протилежний до напрямку хвильового вектора, спостерігається 

також додатній пік, що пов'язаний з дифузією лазерно-індукованого 
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теплового збурення в глибину зразка. Пізніше, в роботі  [64] було розвинуто 

модель, що підтвердила це припущення та показала залежність параметрів 

піку від теплових параметрів досліджуваного середовища.  

Згадані вище та наступні роботи  [65–68] дали поштовх до 

інтенсивного розвитку саме акустичного підходу аналізу лазерно-

ультразвукового відгуку та до прикладного застосування його для 

неруйнівного контролю якості як однорідних, так і неоднорідних матеріалів 

 [69]. Зауважимо, що довжина акустичної хвилі в ультразвуковому діапазоні 

не перевищує декількох десятків мікрометрів, що виключає можливість 

використання даного підходу для дослідження сучасних матеріалів на 

субмікронному рівні.  

Для дослідження наноструктурованих матеріалів часто 

використовується «гіперзвук», збуджений фемтосекундними лазерами. Проте 

практичне використання таких лазерів є проблематичним. Крім того, 

гіперзвук має велику дисперсію, що ускладнює експериментальні 

вимірювання. 

З іншого боку, за час дії імпульсу наносекундного лазеру область 

дифузії теплового збурення має розміри порядку декількох мікрометрів. Як 

наслідок, особливості формування лазерно-ультразвукового відгуку буде 

залежати від теплофізичних  [70] та оптичних  [71] властивостей 

поверхневого шару. Крім того, зауважимо, що використання потужного 

імпульсного випромінення може призводити також до прояву нелінійних 

ефектів. 
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1.2 Методи синтезу кремнієвих поруватих систем 

1.2.1 Механізми, методи формування та особливості морфології 

поруватого  кремнію.  

Метод електрохімічного травлення пластин монокристалічного кремнію 

в електроліті на основі плавікової кислоти є основним способом 

виготовлення шарів поруватого кремнію (ПК), що дозволяє в широких межах 

варіювати поруватість, товщину шарів та забезпечує їх високу 

відтворюваність. Розглянемо цей спосіб детальніше. 

Схематичні варіанти комірок для анодування представлені на рис. 1.4. У 

загальному випадку такі комірки містять фторопластову електролітичну 

ванну, платиновий електрод великої площі та джерело постійного струму. На 

рис. 1.4(а)  зображена однокоміркова конфігурація установки. Для 

рівномірного розподілу струму по площі на тильну поверхню підкладки 

наносять електричний контакт — металеве напилення. Найчастіше травлення 

проводять у розчині плавикової кислоти в етанолі, інколи використовують 

водний розчин HF, або більш складні електроліти. 

Більш складною є двокоміркова установка для електрохімічного 

травлення кремнію, що представлена на рис. 1.4б. Така конструкція комірки 

має ряд переваг. Так, насамперед, відсутня необхідність в напиленні металу 

на тильну поверхню підкладки, оскільки в цьому випадку реалізується 

контакт  електроліт-кремній з тильного боку кремнієвої пластини, який, як 

правило, є більш однорідним. Відсутність металевого напилення робить 

зразки більш зручними для термічної та ряду хімічних післяанодних обробок, 

проведення вимірів деяких властивостей зразків. Склад електроліту в двох 

частинах - комірках може відрізнятися. 
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     (а)                                                   (б)                              

Рис.1.4. –  Електролітична одно- (а) та двокоміркова (б) конфігурації для 

виготовлення шарів поруватого кремнію: 1 – тефлонова ванна, 2 

– електроліт, 3 – кремнієва підкладка, 4 – металевий контакт, 5 – 

платиновий електрод 

Під дією додатнього потенціалу на поверхні монокристалічного 

кремнію, зануреного в розчин HF, відбуваються багатоступінчасті 

електрохімічні реакції  [72]. Якщо продукти анодних реакцій не є 

розчинними, то на поверхні ПК утворюється пасивувальна плівка і анодний 

процес припиняється. Коли ж продукти реакцій розчинні, тоді стають 

можливими утворення поруватого анодного шару і електрополірування 

поверхні. 

Розглянемо механізм розчинення кремнію на молекулярному рівні. 

Поверхня кремнію, як відомо, пасивована воднем  [73]. Електронегативність 

H приблизно дорівнює електронегативності Si, тому поляризувальна дія 

зв’язків Si-H на зв’язки Si-Si є незначною. У зв’язку з цим насичена воднем 

поверхня кремнію є стійкою до дії іонів фтору за відсутності дірок у 

приповерхневій області Si. Коли ж дірка досягає поверхні (рис. 1.5а), то один 

із зв’язків Si-H розривається, і водень може бути заміщений фтором. 

Поляризаційний вплив зв’язка Si-F на сусідні зв’язки кремнію є суттєвим, і 

наступний іон F¯ є здатним замістити другий атом H. При цьому 

утворюється молекула водню, і один електрон інжектується в кремнієвий 

електрод (рис. 1.5б). Завдяки поляризації, яка викликається групами Si-F, 

густина електронів на “задніх” зв’язках Si-Si зменшується. В результаті 
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подальшої реакції з H2O або HF (рис. 1.5в,г) ці зв’язки легко руйнуються. 

Якщо атом кремнію вилучається з атомарно плоскої поверхні, то на ній 

залишається “провал” атомного розміру, а новоявлені поверхневі атоми Si 

виявляються зв’язаними з воднем (рис. 1.5д). Така зміна в геометрії поверхні 

змінюватиме розподіл електричного поля таким чином, що чергова дірка 

рухатиметься переважно до цієї точки. В результаті ця неоднорідність 

поверхні збільшуватиметься.  

 

     (а)                             (б)                              (в) 

 

(г)                             (д) 

Рис. 1.5. – Механізм формування пор шляхом розчинення кремнієвого 

електроду в HF  [73]. 

Слід зауважити, що першим альтернативним електрохімічному 

травленню методом створення ПК став метод хімічного травлення  [74] без 

застосування освітлення та електричного поля в травнику, що вміщує 

окислювальний агент (суміш HF, HNO3). Цей метод не потребує спеціального 

обладнання і дозволяє отримувати поруваті структури на основі кремнію на 

ізолюючих підкладках та кремнієві структури складної форми. Проте 

спостерігається обмеження товщини отриманої плівки. Сформовані цим 

методом, плівки мають гіршу однорідність, ніж плівки, одержані за 

допомогою анодування, та не досить високу відтворюваність. 
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Для виготовлення поруватих кремнієвих структур застосовується також 

метод хімічного травлення кремнію в паровій фазі суміші кислот HF:HNO3    

 [75,76]. Травлення проводиться в герметичному реакторі. Застосовуючи 

парову фазу при хімічному травленні кремнієвої пластини, можна 

виготовляти мезопоруваті (діаметр пор 10–20 нм) та мікропоруваті (діаметр 

пор 2–5 нм) структури. Морфологія і люмінесценція нанопоруватих Si 

залежать від властивостей підкладки (особливо легування) та технологічних 

параметрів травлення. Однією з проблем, що виникає в процесі виготовлення 

ПК є конденсація парів, що порушує процес травлення. 

Фотохімічне, або індуковане лазером, травлення застосовується для 

формування ПК без струму при опроміненні лазером пластин n-типу, як 

правило, в суміші HF та H2O2  [76,77]. Носії заряду для хімічної реакції 

з’являються в кремнії завдяки фотогенерації.  Генеровані лазерним 

опроміненням дірки дифундують до поверхні завдяки електричному полю, 

що створються вигином зон на інтерфейсі Si/електроліт і посилюють 

спонтанне травлення. Опромінення лазером з енергією фотонів від 1.59 до 

2.71 еВ здійснюється крізь розчин, час опромінення варіюється від кількох 

хвилин до кількох годин. Швидкість травлення залежить від кількості 

генерованих дірок, а отже, від потужності опромінення. 

1.2.2 Методи синтезу кремнієвих нанониток 

Орієнтоване зростання ниткоподібних кристалів кремнію (так званих 

віскерів) на поверхні, активованій краплями каталізатора, було відкрите 

Вагнером і Еллісом в експериментах з газофазного осадження кремнію з 

газової суміші SiCl4 та H2 на поверхню Si (111), активовану золотом  [78]. 

Ниткоподібні кристали зазвичай вирощуються в три етапи. На першому етапі 

відбувається нанесення буферного епітаксійного шару матеріалу (наприклад, 

Si) на поверхню підкладки для вирівнювання її можливих неоднорідностей. 

На другому формуються краплі каталізатора росту. На третьому  
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безпосередньо здійснюють нанесення матеріалу. Ключовий ефект активації 

поверхні полягає в тому, що зростання на поверхні під краплею відбувається 

у багато разів швидше, ніж на неактивованій поверхні. 

Сьогодні для реалізації процесу зростання нанониток кремнію 

використовуються різні каталізатори, але найчастіше використовується 

золото. Тонкий шар золота наносять на кремнієву підкладку і відпалюють 

при підвищеній температурі. Під час відпалу кремній і золото реагують з 

утворенням рідкої суміші у вигляді крапель на поверхні кремнієвої 

підкладки. Поверхня рідини має високий коефіцієнт акомодації і тому вона є 

кращим місцем для осадження кремнію або кремній вмісних сполук з газової 

фази. Таким чином,  їх конденсація (при певних умовах) відбувається 

переважно на поверхні краплі. На  інтерфейсі пар – рідина за необхідності 

відбувається хімічна реакція, після чого кремній розчиняється в речовині 

краплини. Рідка фаза стає пересиченою кремнієм. Внаслідок  градієнта 

концентрації кремній буде дифундувати в напрямку від межі поділу рідина–

пар і осідати на межі поділу тверде тіло–рідина. Після осадження кремнію на 

межі поділу тверде тіло–рідина відбувається зародкоутворення і згодом 

починається зростання кристала. В результаті крапля виявляється на вершині 

зростаючого кристала, а під нею формується нанонитка. Зростання 

відбувається перпендикулярно межі поділу тверде тіло–рідина. 

Для реалізації зростання за мехінізмом пар-рідина-кристал в системі 

необхідно створити такі умови, при яких епітаксіальний ріст на 

неактивованої поверхні є досить повільним, і адсорбція речовини з 

газоподібного середовища відбувається, в основному, на поверхні краплі 

розчину. У разі газофазної епітаксії такі умови зростання зазвичай 

забезпечуються низькою температурою поверхні, при якій швидкість 

хімічної реакції на поверхні підкладки невелика. Крім того, нанонитки 

зазвичай вирощують на тій поверхні, для якої епітаксійне зростання кристала 

відбувається повільніше ніж на інших, наприклад, на поверхні Si (111).  
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Морфологія ансамблю кремнієвих нанониток залежить від початкового 

розподілу крапель по поверхні підкладки та їх розміру і від умов зростання. 

Створення кремнієвих нанониток за допомогою метал-стимульованого 

хімічного травлення (МСХТ)  [79] включає в себе одночасне осадження 

металевих іонів, окислення і розчинення кремнію в розчині HF / H2O2 та 

AgNO3. В результаті осадження Ag на кремнієвій підкладці утворюється 

дендритний шар, а вглиб підкладки починають зростати ансамблі нанониток. 

Розчинення кремнію здійснюється переважно поблизу срібних частинок, і 

вони занурюються вглиб кремнієвої підкладки. Травлення  стінок утвореного 

кремнієвого остову йде не дуже швидко через велику відстань  для дифузії 

електрона до срібної частинки. Довжина ниток, отриманих методом МСХТ є 

обмеженою  і складає 50 мкм при нормальних умовах (кімнатна температура, 

тиск 1 атм). 

У методі МСХТ утворення наночастинок срібла і хімічне травлення 

кремнію відбуваються в двох різних водних розчинах  [80–82].  На першому 

етапі на поверхню кремнієвої підкладки в водному розчині AgNO3 і HF  

осаджують срібні наночастинки. Морфологія частинок Ag, що формуються, 

залежить від часу перебування в розчині та концентрації складових розчину. 

Чим довше пластина знаходиться в розчині, тим більше срібла осідає на її 

поверхні, і з часом утворюється дендритний шар. На другому етапі кремнієві 

пластини, вкриті частинками срібла,  на певний час при кімнатній 

температурі занурюються в другій травний розчин HF і  H2O2 (типовий склад 

розчину -  HF і 30% H2O2 в співвідношенні 10: 1), де і формуються кремнієві 

нанонитки. Для того, щоб видалити частинки срібла, зразки як правило 

занурюють в концентровану азотну кислоту (HNO3) на 15 хвилин. Схема 

процесу отримання масивів кремнієвих нанониток представлена на рис. 1.6. 

 

Рис. 1.6 – Схема отримання кремнієвих нанониток методом МСХТ 
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1.3 Методи контролю параметрів поруватих систем на основі кремнію. 

1.3.1 Особливості дослідження оптичних властивостей 

Основні параметри, що характеризують оптичні властивості поруватого 

кремнію є показник заломлення, коефіцієнти відбивання та поглинання. 

Вказані параметри сильно залежать від поруватості матриці. Так, 

кристалічний Si має показник заломлення 3,47, а повітря має показник 

заломлення близько 1,0. Для опису зміни показника заломлення від 

поруватості найчастіше використовують наближення, запропоноване 

Бруггеманом  [83] 

     
   

    

   
     

  
    

    

    
     

  ,          (1.14) 

де     – поруватість,          – показники заломлення кремнію та оточуючого 

середовища в порах (повітря). 

Відповідно до такого наближення, діелектричну проникність ПК можна 

представити в наступному вигляді 

                                   ,     (1.15) 

де      – діелектрична проникність кремнію. В даному виразі враховано, що 

діелектрична проникність повітря дорівнює 1. В загальному випадку, слід 

враховувати, що пори можуть бути заповнені не лише повітрям, а й іншими 

речовинами. У цьому випадку вираз (1.15) має бути модифікованим.  

Для дослідження оптичних параметрів наноструктурованого кремнію 

найбільш часто застосовуються методи проходження та відбивання. Такі 

методи є класичними методами дослідження оптичних властивостей твердих 

тіл. Основною їх перевагою є відносна простота реалізації та аналізу 

отриманих даних. 

Використання методів проходження та відбивання (див. рис. 1.7) 

базується на вимірюванні інтенсивностей відбивання (Ir) світла від поверхні 

зразка та пропускання світлового пучка (It) через зразок по відношенню до 
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початкової інтенсивності (I0) або до інтенсивності відбитого світла від 

еталонного зразка (Iе). У випадку, коли досліджуваний зразок є 

відокремленим шаром наноструктурованого кремнію, даний метод дає 

можливість прямої оцінки коефіцієнта пропускання (Т) та коефіцієнта 

відбиття (R) матеріалу 

                    (1.16)                              

                  

 

(а)                                  (б) 

Рис. 1.7. – Схеми експерименту для вимірювань коефіцієнтів оптичного 

проходження (а) та відбивання (б). 

В свою чергу аналіз спектральної залежності коефіцієнту пропускання 

дає можливість визначити коефіцієнт заломлення та поглинання 

досліджуваного матеріалу. Так, в області прозорості плівок поруватого 

кремнію та кремнієвих нанониток спектри пропускання мають коливальний 

характер, обумовлений інтерференцією  електромагнітних хвиль відбитих від 

передньої та задньої поверхні зразка (див. рис.1.8).  
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Власне, апроксимація локальних 

мінімумів та максимумів огинаючими 

функціями      і      спектрів 

пропускання і дає можливість оцінити 

показник заломлення 

наноструктурованого кремнію   [84,85]  

           
   

         (1.17) 

    
  

    
 

 
      

         

        
     (1.18)                                         

де    і    – показники заломлення 

оточуючого середовища з обох боків зразка. 

Товщина зразка може бути розрахована використовуючи спектральне 

положення екстремумів: 

   
     

                 
,             (1.19)   

де   –  кількість осциляцій між двома екстремумами для    і   ,       та 

      –  відповідні показники заломлення. 

В області власного поглинання коефіцієнт пропускання записується в 

наступному вигляді 

        
     

 
 ,                     (1.20) 

де    – коефіцієнт екстинкції. При   
     коефіцієнт A~1 і коефіцієнт 

пропускання визначається експонентною. 

Коефіцієнт оптичного поглинення   наноструктурованого кремнію 

визначається таким чином 

  
 

 
   

                          

                          
        (1.21) 

Дослідження спектральних характеристик показника заломлення, 

коефіцієнтів відбивання і поглинання дає можливість отримати інформацію 

про енергетичні стани в шарах поруватого кремнію та зразках кремнієвих 

 

Рис.1.8. – Схематичне зображення 

спектрів пропускання тонкої 

плівки. 
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нанониток (ширина забороненої зони, рівень легування, дефектні та 

домішкові стани)  і діелектричні характеристики матеріалу. 

Крім того, у випадку дослідження шаруватої структури «поруватий 

кремній на кремнієвій підкладці», методи вимірювання відбивної здатності 

зразка використовуються для визначення коефіцієнту заломлення поруватого 

шару. У цьому випадку вдається уникнути істотного впливу кремнієвої 

підкладки. 

Використання методу пропускання у видимому діапазоні спектру є 

неможливим при дослідженні шару поруватого кремнію виготовленого на 

монокристалічній підкладці. У цьому випадку, найчастіше використовуються 

поляризаційні методи, такі як еліпсометрія, для визначення оптичних 

властивостей поруватого шару. 

Еліпсометрія – це клас методів, основою яких є аналіз зміни поляризації 

світла в результаті його взаємодії із навколишнім середовищем. Існує 

декілька конфігурацій для реалізації еліпсометричних методик, проте 

найбільш широко використовуваний метод, що ґрунтується на вимірюванні 

поляризації відбитого від поверхні зразка світла. 

У цьому випадку зміна поляризації світла описується за допомогою 

комплексного коефіцієнта відбивання системи  [86,87] 

     
  

 

  
 

  
 

  
  ,                                 (1.22)                        

де   
 ,   

 ,   
  ,   

  – компоненти  напруженості електричного поля. Верхній 

індекс «i» («r») вказує, що Е відповідає падаючій (відбитій) хвилі, нижній 

індекс «s» («р») вказує  напрямок електричного поля –  перпендикулярний 

(паралельний) до площини падіння (див рис. 1.9). 
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Рис. 1.9. – Схематичне представлення геометрії еліпсометричного 

експерименту. 

При проведенні експериментальних вимірів комплексний коефіцієнт 

відбивання       зручно представити в наступному вигляді 

                   ,    (1.23) 

де       – це амплітуда     , Δ показує відносну зміну фази p і s компонент 

електричного поля. Параметри ψ та Δ можна безпосередньо виміряти та, 

використовуючи рівняння Френеля, оцінити з цих даних реальну та 

комплексну частини діелектричної проникності. У випадку товстого шару 

поруватого кремнію вираз для комплексної діелектричної постійної може 

бути представлений у наступному вигляді  

                   
      

      
 

 

                   (1.24) 

тут    – кут падіння. Представлений вираз отримано у наближенні 

двошарового середовища (повітря та поруватий кремній). Відповідно, даний 

вираз може бути застосований лише при аналізі певного спектрального 

діапазону падаючого світла та товщини поруватого шару (у випадку, коли 

впливом підкладинки можна знехтувати). Для аналізу більш складних систем 

даний вираз має бути модифікований. 
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Зокрема, в загальному випадку необхідно враховувати вплив шорсткості 

поверхні та неоднорідність морфології досліджуваного зразку. Тому, для 

точного визначення оптичних параметрів поруватого кремнію, слід брати до 

уваги неоднорідний розподіл оптичних властивостей, навіть у випадку, коли 

зразок отримано шляхом травлення при однаковому струмі.  

1.3.2 Способи контролю механічних параметрів 

Забезпечення механічної якості є важливим кроком в процесі розробки 

пристроїв на основі поруватого кремнію. Основними параметрами, які 

визначають механічні властивості, є параметри решітки, розміри кристалітів, 

пружні сталі, коефіцієнт Пуассона, модуль Юнга.  

Для досліджень пружних властивостей поруватого кремнію успішно 

використовують акустичні методи. У класичному методі, зразок 

поміщується між двома датчиками (рис.1.10a). Перший перетворювач 

використовується для збудження сигналу, а другий для його реєстрації. Під 

час експериментальних досліджень отримується часова форма (осцилограма) 

сигналу на другому перетворювачі (див. рис. 1.10б). Як результат, це дає 

можливість оцінити швидкість поздовжніх акустичних хвиль поруватого 

кремнію: 

       
   

     
,    (1.25) 

де d  – товщина поруватого шару, 0t  та  jt  (  = 1, 2, 3…) – часи проходження  

j-го сигналу всередині поруватого шару.   

Швидкість поздовжніх хвиль в об'ємної кремнієвої підкладки 

обчислюється наступним чином: 

       
    

       
,                (1.26) 

де     – товщина підкладки,      – час подвійного проходження хвилі 

всередині підкладки. 
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(а) 

 

(б) 

Рис.1.10. – Схема для реалізації акустичних методів дослідження 

механічних властивостей поруватого кремнію (а). Часова форма 

акустичного сигналу (б). 

Методика наноіндентування для визначення характеристик поруватого 

кремнію також може бути корисною. Цей метод був розроблений для 

вимірювання твердості і модуля пружності різноманітних матеріалів і 

грунтується на вимірюванні параметрів навантаження-зміщення, отриманих 

під час одного циклу навантаження і розвантаження  [88]. При таких 

експериментальних дослідженнях, вимірюються наступні величини на P–h 

діаграмі: максимальне навантаження (Pmax), максимальне зміщення (hmax) і 

контактна жорсткість (ϰ=dP/dh). Як результат площа проекції  відбитку при 

максимальному навантаженні розраховується відповідно до параболоїдної 

форми індентеру в рамках пружно-пластичної моделі запропонованою 

Олівером і Фарром  [89]                         ). Mодуль Юнга Ep  

поруватого кремнію оцінюється з експериментальних значень     та ϰ: 

                   . 
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1.3.3 Методи дослідження теплових властивостей наноструктурованого 

кремнію 

Поруватий кремній характеризується значним (більш ніж на порядок) 

зменшенням теплопровідності в порівнянні з кристалічним кремнієм, тому 

такий матеріал є перспективним для  використання в якості теплоізолятора в 

різноманітних технологіях, в яких кремній є базовим елементом. 

Теплопровідність поруватого кремнію здебільшого визначається 

поруватістю, проте цей параметр суттєвим чином залежить від морфології 

матеріалу. В залежності від режиму та способу травлення, поруватий кремній 

навіть з тією самою поруватістю може мати різні значення теплопровідності. 

Крім того, за рахунок високої питомої поверхні даного матеріалу, його 

теплопровідність може змінюватися з часом. Розглянемо основні методи, які 

успішно застосовуються для вивчення теплових властивостей 

наноструктурованого кремнію. 

Електротермічні методи. Техніка 3-ω. Основою таких методів 

дослідження теплопровідності твердих тіл є використання металевих стрічок 

напилених на поверхню матеріалу. Такі стрічки слугують одночасно 

електричним нагрівником та вимірювачем температури. Класичним 

електротермічним методом є 3-ω метод. При експериментальних 

дослідженнях теплопровідності вказаним методом вимірюється, зазвичай, 

амплітуда та фаза сигналу третьої гармоніки компоненти змінної напруги, 

прикладеної вздовж металевого дроту. Вперше застосування 3-ω методики 

для визначення теплопровідності твердих тіл була запропонована Кехіллом у 

1990 році  [90]. Пізніше, цей метод був успішно застосований для вивчення 

теплопровідності мезопоруватого кремнію та кремнієвих нанониток  [91,92] в 

широкому діапазоні температур  [93]. 
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Проаналізуємо фізичний зміст 

присутності такої компоненти. При 

проходженні змінного струму по стрічці 

(рис.1.11), вона, відповідно до закону 

Джоуля-Ленца, почне нагріватися.  

Вираз для теплової потужності, яка 

генерується в дроті, можна представити 

в наступному вигляді:   

    
           ,    (1.27)  

де І0 та ω – амплітуда   та циклічна частота змінного струму.   

Отже, в результаті такого нагріву, температура стрічки також буде 

змінюватися з часом з циклічною частотою 2ω. В свою чергу, зрозуміло, що 

температура стрічки буде залежати від теплових властивостей матеріалу, на 

який вона напилена. Зокрема, у випадку, коли досліджується матеріал з 

високою теплопровідністю температура стрічки буде менше ніж у випадку 

дослідження матеріалу з нижчою теплопровідністю.  Слід зазначити, що 

вказане вище твердження справедливе лише за умови реалізації однакового 

теплового контакту при вказаних вище дослідженнях. 

Як уже зазначалося, дана стрічка слугує також і вимірювачем 

температури. Так, для більшості металів характерна лінійна залежність опору 

від температури (в певному діапазоні температур): 

                 ,                   (1.28) 

де T0 – деяка початкова температура (в більшості випадків кімнатна або інша 

рівноважна/квазірівноважна температура), R0 – електричний опір стрічки при 

температурі T0, 0 – коефіцієнт пропорційності. 

Оскільки, температура металевої стрічки буде змінюватися періодично з 

циклічною частотою  2ω, то опір дроту також буде змінюватися за таким же 

законом. А отже напруга на електродах металевої стрічки (V=IR) буде мати 

 

Рис.1.11. Схематичне зображення 

системи для дослідження 

теплопровідності методом 3-ω 
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частоту 3ω. Власне, амплітуда  третьої гармоніки напруги суттєво залежить 

від теплових властивостей досліджуваного зразку. 

При експериментальному дослідженні теплофізичних властивостей 

поруватого кремнію та кремнієвих нанониток, вимірюється залежність 

амплітуди напруги третьої гармоніки від частоти прикладеного змінного 

струму. Аналіз експериментальних результатів ґрунтується на співставленні 

отриманих результатів з результатами математичного моделювання дифузії 

збудженого теплового збурення. 

Таке співставлення можливе у рамках формалізму «теплової хвилі» 

 [94]. Можна показати, що термічне збурення викликане періодичним 

тепловим джерелом можна представити у вигляді швидкозгасаючої хвилі. 

Довжина такої хвилі та характерна довжина її загасання однакові: 

                       (1.29)
 

де   – температуропровідність зразка,    – частота модуляції джерела тепла 

(у випадку 3-ω методики   = 2). Варіюючи   можна легко варіювати 

просторовий розподіл теплового збурення та область ефективного прогріву 

досліджуваного зразка. 

Основним недоліком електротермічних методів є те що,  вони є 

контактними. Як уже було сказано вище, принципово важливою є інформація 

про тепловий контакт між досліджуваними матеріалами. Крім того, у 

випадку дослідження поруватих структур матеріал електродів може 

проникати з часом в пори, в результаті чого змінюється експериментально 

отримане значення теплопровідності. 

Методи комбінаційного розсіювання світла (КРС) повністю 

безконтактні – інформація про теплові властивості досліджуваного матеріалу 

міститься в розсіяному від поверхні зразка світлі. Вперше метод КРС було 

застосовано для вивчення теплових властивостей поруватого кремнію  [95], 

пізніше така методика була застосована для вивчення теплопровідності 

графену  [96] та кремнієвих нанониток  [97]. 
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Проаналізуємо фізичну основу можливість застосування методів КРС 

для дослідження теплопровідності поруватого кремнію. При поглинання 

випромінення в силу фототермічного ефекту зразок нагрівається. Так як пік 

комбінаційного розсіювання та/або відношення різних компонент КРС 

залежить від температури зразка, спектр КРС може бути використаний для 

вимірювання індукованої температури (див. рис.1.12).  

Так, на рис. 1.13 представлені 

численні теоретичні розрахунки та 

експериментальні вимірювання 

залежності раманівського зсуву від 

температури  [98]. Видно, що в 

діапазоні температур 300-700 K 

така залежність є лінійною. 

       , (1.30) 

де А і В – константи, які можуть 

бути точно оцінені з чисельного 

моделювання або експерименту, Т 

– температура зразку. 

 

Розглянемо температурний профіль збуджений сфокусованим лазерним 

променем у випадку поверхневого поглинання випромінення. Коли товщина 

поруватого шару кремнію значно більша, ніж радіус фокусування променю, 

для опису локального приросту температури на поверхні зразка може бути 

використаний наступний вираз  

2 /T P a   ,     (1.31)
 

де P та a – потужність та радіус фокусування теплового променю відповідно, 

χ – теплопровідність зразка. 

У випадку, коли шар наноструктурованого кремнію є тонким або 

поглинання випромінення не є поверхневим, для отримання теплопровідності 

 

Рис.1.12. – Схематичне зображення 

експериментальної установки для 

дослідження теплопровідності методом 

КРС. 



57 

 

досліджуваного зразку необхідно вирішувати рівняння теплопровідності з 

урахуванням конкретних експериментальних умов [99]. Співставлення 

експериментальних результатів положення піку КРС та результатів 

отриманих за допомогою моделювання дає можливість оцінити 

теплопровідність досліджуваного зразка.  

 

Рис. 1.13. –  Залежність положення піку КРС від температури для кремнію. 

Методи комбінаційного розсіювання є повністю безконтактними 

методами дослідження теплопровідності наноструктурованих поруватих 

матеріалів. Більше того такі методи дають можливість отримувати 

інформацію про теплофізичні властивості досліджуваного зразка навіть на 

субмікронному рівні. Проте,  для того аби отримати експериментально 

відчутний зсув піку КРС, досліджувана речовина має бути суттєво нагріта. 

Проте у такому випадку в зразку можуть виникати значні термопружні 

напруги, які в свою чергу можуть значно спотворити експериментальні дані. 

Частково дана проблема може бути вирішена у рамках дослідження 

співвідношення піків КРС.  

Розглянемо найбільш поширені фотоакустичні методи дослідження 

теплопровідності поруватого кремнію: газомікрофонну та п’єзоелектричну 

методики. 

Використовувати газомікрофонний метод для дослідження 

теплопровідності твердих тіл було вперше запропоновано Розенцвейгом і 
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Гершо – модель «газового поршня»  [26]. В даній роботі було описано також 

механізм формування ФА відгуку у газомікрофоній комірці, зображеній на 

рис. 1.14. Згідно з такою моделлю, при поглинанні випромінення з 

періодично модульованою інтенсивністю у зразку, він нагрівається. За 

рахунок теплопередачі нагрівається також прилеглий шар газу до поверхні 

зразку, що призводить до його розширення. Таке розширення прошарку газу 

призводить до зміни тиску повітря у комірці, таким чином і реалізовується 

так званий механізм «газового поршня». Зміна тиску у комірці можна 

зареєструвати за допомогою мікрофона. 

 

Рис.1.14. –  Схематичне представлення розрізу типової циліндричної 

фотоакустичної комірки 

У випадку поглинання гармонічно-модульованого випромінення в 

досліджуваному зразку, вираз для об'ємної густини теплової потужності 

може бути представлена у вигляді 

           
 

 
                   ,       (1.32)

 

де I0 – інтенсивність падаючого випромінення,    – коефіцієнт поглинання 

середовища. В результаті поглинання в зразку буде виникати теплове 

збурення, просторовий розподіл якого може бути описано в рамках 

формалізму теплової хвилі.  

Очевидно, що параметри теплового збурення залежать від коливань 

температури поверхні зразка та теплових властивостей матеріалу. Найбільш 

широко використовуються методики засновані на наявності особливостей на 
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амплітудно/фаза-частотних залежностях ФА сигналу, які визначаються 

співвідношенням між довжиноютеплової хвилі та товщиною зразка. В роботі 

 [100] представлено амплітудно-частотні залежності зареєстрованого ФА 

сигналу, отриманого за допомогою газомікрофонної методики для зразків 

поруватого кремнію на монокристалічній підкладці. Як показано в роботі, 

частотне положення згину (ωb) залежності збільшується зі зменшенням 

поруватості.  

Наявність та зсув даного перегину може бути поясненав рамках 

формалізму теплової хвилі. У випадку, коли довжина теплової хвилі менше, 

ніж товщина верхнього шару (d), поведінка теплового збурення визначається 

лише тепловими властивостями цього шару. Коли довжина хвилі 

збільшується і стає більшою, ніж d, параметри теплового збурення будуть 

також залежати від теплофізичних властивостей нижнього шару, і вплив 

цього шару стає все більш і більш суттєвим при збільшенні довжини хвилі. 

Таким чином, частота згину відповідає довжині теплової хвилі, 

приблизно рівній товщині поруватого шару кремнію 

                                (1.33) 

Отже, експериментальне дослідження амплітудно-частотної 

характеристик ФА сигналу, та визначення з них частоти перегину  дає змогу 

оцінити коефіцієнт температуропровідності поруватого шару кремнію. 

Серед переваг газомікрофонного методудослідження матеріалів слід 

виділити безконтактність, та той факт, що для ефективного збудження 

сигналу достатньо нагріву зразка порядку одного градусу Цельсія. З іншого 

боку, недоліком є  відносно вузький частотний діапазон для проведення 

досліджень і, як результат, певні обмеження на товщину та теплопровідність 

досліджуваного шару. 

Збільшення частотного діапазону для проведення вимірів можна досягти 

при використанні п’єзоелектричних методів дослідження.  Крім того, 

застосування пєзоелектричних методів дає можливість проводити 
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вимірювання у вакуумі та при низьких температурах, для них характерна 

більш висока чутливість, відносна проста практична реалізація, а також 

забезпечення вимірювань в широкому діапазоні частот. Прямі фотоакустичні 

методи з п’єзоелектричною реєстрацією дозволяють фіксувати акустичне 

збурення, що формується безпосередньо у досліджуваному зразку. 

На рис. 1.15а схематичну систему для формування ФА сигналу при 

пєзоелектричному методі реєстрації  [100]. Типова форма експериментально 

отриманої осцилограми (перша половина періоду) для досліджуваної системи 

«поруватий кремній – монокристалічн а підкладка» з частотою модуляції 

світла 400 Гц представлена на рис. 1.15б. Можна побачити зміну нахилу на 

кривій, який спостерігається при t = τ. Така поведінка пов’язана  з переходом 

теплового збурення з поруватого кремнію до підкладки та обумовлена 

істотною відмінністю пружних властивостей цих шарів. Зі значення τ можна 

оцінити температуропровідність шару поруватого кремнію  

D ~ d 
2
/ τ,                                                  (1.34) 

де d – товщина поруватого шару. 

 

 

(а) 
 

(б) 

Рис.1.15 – а) Схема дослідження шаруватої системи за допомогою 

п'єзоелектричної методики;  б) експериментально отримана 

форма ФА сигналу. 
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Відзначимо, що форма ФА сигналу у цій конфігурації чутлива також до 

рухомих рідин, що заповнюють пори поруватої матриці  [101], а, отже, 

п’єзоелектрична методика досліджень матеріалів може бути успішно 

застосована для отримання інформації про перколяційні властивості 

поруватого кремнію, а також властивості рідин в невеликому об’ємі. 

Висновки до розділу 1 

У даному розділі наведено огляд літературних даних, пов’язаних з 

дослідженнями причин формування ФА відгуку та способів його реєстрації у 

поруватих системах. Проведено аналіз та порівняння методів реєстрації 

інформативного відгуку. Показано, що прямі методи, зокрема 

п’єзоелектричний,  мають ряд переваг у дослідженні поруватих матеріалів, 

композитів на їх основі та інтерфейсів «тверде тіло/рідина».  Зокрема, 

широкий частотний діапазон, можливість проведення вимірів ФА відгуку при 

низьких температурах та у вакуумі, тощо.  

Наведено також огляд методів синтезу поруватих матеріалів на основі 

кремнію, зокрема поруватого кремнію та масивів нанониток. Проведено 

детальний аналіз способів дослідження таких структур. Представлено 

перспективи застосування фотоакустичних методів з п’єзоелектричним 

способом реєстрації до різноманітних кремнієвих наноструктур. Виявлено 

проблематику дослідження теплофізичних параметрів поруватих матеріалів 

та композитів на їх основі за допомогою класичних фотоакустичних методів 

під час періодично модульованого опромінення досліджуваної структури. 

Показано, що для дослідження поруватих систем перспективним є 

застосування імпульсного лазерного випромінення. Проте, на сьогоднішній 

день інформація про вплив теплофізичних властивостей поруватих 

матеріалів на формування  ФА відгуку практично відсутні. 

Таким чином, для ефективного застосування фотоакустичних методів 

під час вивчення, діагностики та контролю параметрів наноструктурованих 
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матеріалів доцільним є з’ясування фізичних закономірностей особливостей 

формування ФА відгуку в досліджуваних системах під час їх опромінення 

періодично модульованим та імпульсним випроміненням, а також розробка 

методів аналізу інформативного відгуку. Особливо це важливо для 

дослідження складних композитних систем, таких як «порувата матриця – 

рідина». 
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РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА ВИГОТОВЛЕННЯ ТА ХАРАКТЕРИЗАЦІЯ 

ЗРАЗКІВ 

В дисертаційний роботі, як модельні зразки було обрано порувату 

матрицю на монокристалічній підкладці. Зокрема, використано зразки 

поруватого кремнію, які мають фрактальну природу та масиви кремнієвих 

нанониток, які мають впорядковану структуру. Такий вибір пов’язаний з тим, 

що кремній є добре вивченим матеріалом, а його поверхню можна легко 

модифікувати. 

Перспективним є використання наноматеріалів як компонентів 

різноманітних композитних систем із створенням інтерфейсів з рідинами для 

модифікації їх властивостей  [102–106]. Саме тому важливим є вивчення 

процесів, що протікають на межі поділу фаз «наноструктуроване тверде 

тіло/рідина» у випадку ліофільної та ліофобної поверхонь матеріалу 

 [4,5,107]. Такі процеси в багатьох випадках грають визначальну роль при 

функціоналізації поверхні наносистем для їх практичного застосування 

 [108–112]. 

Окремо слід виділити біомедичні застосування поруватого кремнію. В 

цьому випадку, розглядають композит з водними розчинами в порах  [113]. 

Поруватий кремній може бути (залежно від конкретних умов) як біосумісним, 

так і біологічно нейтральним, або біоактивним  [114–118]. Вельми неповний 

список прикладних застосувань включає засоби цільової доставки лікарських 

препаратів, імпланти, біосенсори, сенсибілізатори для тераностичних 

застосувань  [119], контейнери для вирощування клітинних культур і багато 

іншого  [120–123]. В області тераностики широкі можливості відкриває 

використання взаємодії лазерного випромінення з кремнієвими 

наночастинками. Така взаємодія може бути використана для діагностики та 

візуалізації різних патологічних утворень  [124].  

Тому прогнозування та контроль властивостей інтерфейсу 

«наноструктуроване тверде тіло/рідина» та однойменних композитів є 
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актуальною задачею для різних прикладних областей. Фотоакустична 

методика обрана ефективним інструментом для дослідження таких 

матеріалів, а фотоакустичне перетворення виступає одним із способів 

формування інформаційного сигналу від композитних систем. 

В даному розділі описано етапи виготовлення, структура та 

характеризація досліджуваних матеріалів та композитів. 

 

2.1 Поруватий кремній: умови виготовлення та структура зразків 

Зразки мезопоруватого кремнію виготовлено методом 

електрохімічного травлення  [125,126] в розчині концентрованої плавикової 

кислоти HF (49%) в етанолі C2H5OH (об'ємне співвідношення = 1:1). 

Початковий матеріал – високолегований кремній р-типу з питомим опором 

0,01-0,02 Ом · см. Анодування проводили в режимі старт-стоп (2 с  травлення 

–  2 с пауза). Щільність струму анодування становила 50 мА/см
2
, 100 мА/см

2
 і 

200 мА/см
2
 для отримання значень поруватості 45%, 55% і 65% відповідно. 

Анодний струм постійної густини прикладався циклічно для забезпечення 

бажаної товщини поруватого шару. Додатково величина товщини зразків 

контролювалося за допомогою оптичного мікроскопу. СЕМ зображення 

виготовлених зразків поруватого кремнію представлено на рис.2.1. Значення 

товщин та параметрів, які використовувались для виготовлення модельних 

зразків поруватого кремнію наведено в таблиці 2.1. 
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(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

 

(д) 

 

(е) 

Рис. 2.1 – СЕМ зображення виготовлених зразків поруватого кремнію: на 

рисунках а) – е)  представлено зразки серії 1 – 6 відповідно. 

 

Підкреслимо, що для он-лайн діагностики процесу травлення шарів 

поруватого кремнію було запропоновано експериментальний підхід, в рамках 

якого розроблено модифіковану комірку для електрохімічного травлення з 

вмонтованим п'єзоелектричним перетворювачем. 

Схематичне зображення такої комірки наведено на рис. 2.2. Кремнієва 

підкладка використовувалася як анод, а додатково розміщений графітовий 

електрод виступав катодом. Для електрохімічного травлення був 

використаний прямокутно модульований струм (частота модуляції 15 Гц) з 

густиною 40 мА/см
2
. Максимальний час процесу електрохімічного травлення 

становив 150 хв. Морфологія отриманих шарів поруватого кремнію 

визначалася за допомогою SEM. 
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Таблиця 2.1. 

Параметри виготовлених серій зразків поруватого кремнію. 

 

№ 

серії 

Опір Si 

пластини, 

Ом·см 

Густина 

струму, 

мА/см
2
 

Сер. товщина 

поруватого 

шару, мкм 

Порува

тість, 

% 

Сер. товщина 

Si підкладки, 

мкм 

1 

0,01-0,02 

50 

5 

45 

500 

2 100 55 

3 200 65 

4 50 

50 

45 

5 100 55 

6 200 65 

 

Виникаючі напруги в поруватому кремнію реєструвалися за допомогою 

п'єзоелектричного перетворювача, що був жорстко закріплений на нижній 

стороні кремнієвої підкладки через діелектричний буферний шар. 

Діелектричний шар був обраний таким чином, щоб виключити вплив 

прикладеного струму на детектований інформативний відгук. Використання 

шарів з різною товщиною дозволяє максимально ефективно виділити внесок 

термонапружень  в шар поруватого кремнію у загальний сигнал  [127]. 

Залежні від часу напруги на електродах п'єзоелектричного перетворювача 

реєструвалися за допомогою осцилографа.  Сигнал усереднювався протягом 

128 періодів, щоб виключити вплив шумів під час травлення. 

На рисунку 2.3 показано експериментально інформативний сигнал, 

отриманий для композитної системи "поруватий кремній/електролітичний 

розчин для травлення" в різні моменти травлення. Як видно з рисунку, форма 

інформативного відгуку на різних етапах процесу хімічного травлення 

відрізняється. 
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Рис. 2.2 – Схема модифікованої електрохімічної комірки для травлення 

поруватого крменію з п'єзоелектричним контролем 

 

Розглянемо форму сигналу при проходженні струму. Так, на початку 

півперіоду спостерігається різке зростання відгуку на початку травлення на 

кожному етапі. Після цього наростання, у випадку порівняно невеликого часу 

травлення (10 хв), напруга зростає монотонно. У випадку досить тривалого 

періоду травлення (90 і 150 хвилин) залежність немонотонна. 

 

Рис. 2.3 –   Часова залежність напруги на електродах п’єзоперетворювача при 

різному часі травлення 
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Виявлені особливості схожі на ті, що спостерігалися у формі ФА 

сигналу, зареєстрованих у зразках «поруватий кремній - рідина»  [101]. Як 

було показано в цій роботі, такі особливості обумовлені релаксацією 

термоіндукованих тисків (TIТ) рідини, що міститься в поруватій матриці. 

Слід зазначити, що величина цих тисків суттєво залежить від значення 

поруватості та товщини поруватого кремнієвого шару. Тому отримані 

результати добре співвідносяться з реально отриманими сигналами під час 

травлення, оскільки на початковому етапі травлення (10 хв) отримана 

товщина поруватого кремнієвого шару недостатня, щоб внесок TIТ в 

інформативний сигнал був суттєвий. З рисунку видно, що при збільшенні 

товщини витравленого поруватого шару (що відповідно збільшується з 

часом) ці внески також збільшуються. 

Таким чином, отримані експериментальні результати можуть бути 

основою для нової методики вивчення поруватого кремнію in-situ. 

2.2 Масиви кремнієвих нанониток 

Зразки масивів кремнієвих нанониток були виготовлені методом метал-

індуковане хімічного травлення (МАСЕ) монокристалічної підкладки 

кремнію p-типу, легованої бором (питомий опір – 0,04-0,05 Ом·см). 

Початкова товщина кремнієвої пластини дорівнювала 300 мкм. Схематичне 

зображення етапів процесу метал-стимульованого хімічного травлення 

масивів кремнієвих нанониток, яке використовулося для виготовлення 

досліджуваних зразків, зображено на рис.1. 6. Для видалення оксидного шару 

перед початком травленням підкладку занурюють у 5% водний розчин   

плавикової кислоти (HF). Безпосередньо для травлення масиву нанониток 

підкладки занурюють у розчин 5М плавикової кислоти та 0,02М нітрату срібла 

(AgNО3). В результаті наночастинки Ag осаджуються на кремнієву пластину. 

Наступним кроком було занурення підкладки  в другий травний розчин 5М 

плавикової кислоти та 30% перекису водню. Для розчинення дендритів срібла 
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зразки було поміщено у 65% розчин азотної кислоти (НNО3). Після цього 

отримані масиви кремнієвих нанониток промивали деіонізованою водою. СЕМ 

зображення серії виготовлених зразків SiNWs показано на рис.2.4. Значення 

товщин масивів та параметрів, які використовувались для виготовлення 

досліджуваних зразків наведено в таблиці 2.2.  

 

(а) 

 

(б) 

 

(в) 

 

(г) 

Рис. 2.4 – СЕМ зображення виготовлених зразків масивів кремнієвих 

нанониток: на рисунках а) – г)  представлено зразки серії 1, 3, 5, 7 

відповідно. 
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Таблиця 2.2. 

Параметри вихідних пластин кремнію, травлення та виготовлених масивів 

кремнієвих нанониток. 
№ 

серії 

Орієнт. 

SiNWs 

Опір Si 

пластини, 

Ом·см 

Рівень 

легування, 

см
-3

 

Час, 

хв 

Сер. товщина 

шару SiNWs, 

мкм 

Сер. 

товщина Si 

підкладки, 

мкм 

1 

(100) 0,04-0,05 10
15

 

2 1,5 300 

2 5 3 300 

3 10 5,5 300 

4 15 9 300 

5 35 20 300 

6 60 35 290 

7 90 50 280 

 

2.3 Композити на основі наноструктурованого кремнію з рідким 

наповнювачем  

Дослідження композитів на основі наноструктурованого кремнію 

виконувалося у випадку гідрофобної та гідрофільної поверхонь змочування 

структури зразок/підкладка. Об’єктами вивчення були мультишарові структури 

типу «рідина – зразок (поруватий кремній, кремнієві нанонитки) – підкладка». 

Зокрема, для дослідження інтерфейсу «наноструктуроване тверде 

тіло/рідина» створювалася гідрофобна поверхня розділу середовищ. З цією 

метою на поверхню досліджуваного зразка було нанесено шар незмочуваної 

рідини (в нашому випадку вода) товщиною 1 мм.  

Гідрофільна поверхня змочування створювалася для дослідження 

композиту  «порувата матриця/рідина». Приготування композитів «зразок 

(поруватий кремній, кремнієві нанонитки)» проводили шляхом заповненням 

поруватої матриці маслом МБП-12. Процес здійснювали зануренням зразків в 
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рідину після відкачування повітря з колби, де попередньо поміщували 

вихідні компоненти композиту. Крім того, матрицю заповнювали і за умови 

наявності повітря в порах. Так, вимірювання гравіметричним методом 

показали, що і при створенні вакууму, і в нормальних умовах, отримані в 

обох випадках композити мали приблизно однаковий ступінь (95%) 

заповнення пор рідиною. Без створення вакууму повітря в порах матриці 

вивільняється шляхом розчинення газів в рідині під дією капілярних тисків. 

Подальший вихід бульбашок на поверхню у прилеглий до матриці шар 

рідини спостерігається візуально. Швидкість заповнення пор визначається 

такими параметрами, як швидкість дифузії газів крізь рідину, розчинністю 

газів та безпосередньо в’язкістю рідини.  

Висновки до розділу 2 

В даному розділі наведено методики виготовлення та характеризація 

досліджуваних наноструктурованих систем для встановлення фізичних 

закономірностей формування ФА відуку в таких матеріалах та дослідження 

їх теплофізичних параметрів. Зокрема, представлено опис процедури 

травлення серії зразків поруватого кремнію та масивів кремнієвих нанониток. 

Зазначено основні морфологічні особливості виготовлених структур та їх 

СЕМ зображення. 

Наведено також опис створення інтерфейсів «наноструктуроване 

тверде тіло/рідина» з метою вивчення процесів, що протікають на межі 

поділу фаз та для реалізації експериментального підходу для визначення 

теплоємності та теплопровідності досліджуваних наноструктурованих 

зразків.  

Представлено процедуру створення композитних систем із 

наноструктурованою поруватою матрицею заповненою рідиною. Як 

наноструктуровану матрицю  було обрано зразки поруватого крменію та 

масивів кремнієвих нанониток.  
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Для вивчення особливостей формування ФА інформативного відгуку та 

контролю параметрів досліджуваних систем під час їх опромінення 

періодично модульованим та імпульсним випроміненням було виготовлено 

декілька різних типів зразків: 1) наноструктуровані кремнієві матеріали 

(поруватий кремній, кремнієві нанонитки); 2) інтерфейси типу 

«наноструктуроване тверде тіло/рідина»; 3) композитні системи типу 

«наноструктурована матриця – рідкий наповнювач». 
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РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ФОТОАКУСТИЧНОГО ВІДГУКУ ВІД 

ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ ТА КОМПОЗИТІВ НА ЙОГО ОСНОВІ ПІД 

ДІЄЮ ПЕРІОДИЧНО МОДУЛЬОВАНОГО ВИПРОМІНЕННЯ 

Як було показано в другому розділі, морфологічні особливості 

поруватої матриці кремнію можна варіювати в широких межах. Зрозуміло, 

що це викликає модифікацію теплофізичних властивостей, тому питання 

контролю таких властивостей та їх вплив на параметри ФА відгуку є 

безумовно важливими.  

В даному розділі проведено дослідження формування ФА у 

композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці при 

опроміненні періодично модульованим випроміненням за умови 

п’єзоелектричного методу реєстрації. 

Відмітимо, що п’єзоелектричний метод реєстрації фотоіндукованого 

інформативного відгуку має ряд переваг при дослідженні поруватих систем. 

Зокрема, високу точність, широкий частотний діапазон вимірювання, 

можливість проведення досліджень за низьких температур та у вакуумі. Крім 

того, немає необхідності розміщувати зразоку герметичну камеру, що 

полегшує проведення вимірів. Хоча, п’єзоелектричний метод і є контактним, 

проте збудження термоіндукованого збурення відбувається безконтактним 

чином, тому в багатьох випадках він є оптимальним для дослідження 

різноманітних сучасних наносистем, композитів на їх основі, інтерфейсів 

«тверде тіло/рідина», біологічних об’єктів. 

Зрозуміло, що для успішного застосування експериментальних методів 

необхідним є вивчення особливостей процесів, які мають місце при 

фотоакустичному та фототермічному перетвореннях в тій чи іншій 

конфігурації. 

Метою даного розділу є дослідження фізичних закономірностей 

формування ФА сигналу в поруватих кремнієвих структурах при 
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п’єзоелектричній реєстрації інформативного відгуку під дією періодично 

модульованого опромінення. 

У розділі проведено опис експериментального стенду та аналіз 

процесів формування ФА відгуку в поруватому кремнію, кремнієвих 

нанонитках, та композитах на їх основі  при низькочастотній періодичній 

модуляції інтенсивності оптичного випромінення. Наведено результати 

експериментальних досліджень формування ФА відгуку в шарах 

наноструктурованого кремнію з рідиною і без неї в порах матриці при різних 

параметрах вихідних зразків. 

3.1 Мультишарові та композитні структури на основі поруватої 

кремнієвої матриці 

Розглянемо формування інформативного відгуку в поруватих 

кремнієвих системах, геометрія яких зображена на рис. 3.1.  

 

         (а) 

 

             (б) 

 

          (в) 

Рис. 3.1. ‒ Схематичний вигляд перерізу модельної мультишарової системи 

для дослідження: поруватого кремнію (а); інтерфейсу «порувата 

матриця/ліофобна рідина» (б); композитної системи (в).   

Загалом, дана структура містить досліджуваний зразок, буферний шар 

та п’єзоперетворювач з електродами. Фотоакустичний відгук збуджується 

періодично модульованим випроміненням, інтенсивність якого рівномірно 

розподіляється по фронтальній поверхні досліджуваної структури за 
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допомогою оптичної системи. Як уже зазначалося, додатково на поверхню 

зразка було нанесено або ліофобну рідину для створення інтерфейсу 

“порувата матриця/рідина”, або ліофільну рідину, для створення композитної 

системи на основі поруватої кремнієвої матриці з ліофільною рідиною в 

порах. 

3.2 Експериментальний стенд для дослідження фотоакустичного відгуку 

в кремнієвих структурах при періодично модульованому опромінюванні 

Під низькочастотним збудженням будемо розуміти збудження 

квазістатичних механічних коливань в структурі зразок-п’єзоперетворювач 

модульованим потоком оптичного випромінення. Відомо, що механічні 

коливання можна вважати квазістатичними, коли їх частота як мінімум на 

порядок менше, ніж частоти нижчих механічних резонансів системи. У 

випадку, коли досліджувана структура є тонкою пластиною, такими є 

частоти резонансів її згинальних коливань. Для кремнієвих пластин 

товщиною декілька сотень мікрометрів дані частоти мають величини порядку 

сотні кілогерц. Отже, квазістатичний режим забезпечується в діапазоні 

частот від частки герц до десятків кілогерц. Детальний аналіз процесів 

формування ФА відгуку в багатошарових структурах з п'єзоелектричною 

реєстрацією в квазістатичному наближенні проведено в роботах  [107,127].  

Слід зазначити, що пружні параметри наноструктурованого кремнію 

суттєво менші за відповідні величини монокристалічної підкладки. Для 

значень поруватості шару (55-65)% ця відмінність досягає порядку величини 

 [128].  Зрозуміло, що за таких умов, використання підходу квазістатичних 

термопружних деформацій однорідної пластини є неможливим. Враховуючи, 

що товщина досліджуваних зразків складає здебільшого кілька десятків 

мікрон, значення критичної частоти модуляції у експериментах буде 

складати кілька сотень герц. В такому випадку, кремнієва підкладка буде 

термічно тонкою, а, отже, змінна компонента температури поверхні 



76 

 

наноструктурованого шару, що контактує з підкладкою, буде суттєвою. З 

іншого боку, проникнення температурного збурення у п’єзоперетворювач 

спричинює формування додаткової компоненти ФА відгуку, яку складно 

виокремити під час проведення теоретичного аналізу. Тому, в досліджувану 

структуру між підкладкою та п’єзоелектричним перетворювачем необхідно 

вносити теплоізолюючий буферний шар. 

Таким чином, експериментальні структури мали вигляд багатошарових 

структур з характерними розмірами 6×6 мм. Товщина наноструктурованого 

кремнію та відповідної підкладки представлена в таблицях 2.1 та 2.2. 

Товщина буферного шару (склокераміка «ситал») в усіх типах досліджень 

становила 1 мм. Товщина п'єзоелектричного перетворювача  становила 500 

мкм. Зразок було освітлено прямокутно модульованим лазерним 

випроміненням з довжиною хвилі світла 532 нм. За рахунок поглинання 

опромінюючого випромінення досліджуваний зразок нагрівався. Як наслідок, 

у багатошаровій системі виникали термопружні напруги, які реєструвалися 

п'єзоелектричним перетворювачем. Останній знаходиться в жорсткому 

акустичному контакті зі зразком. Шар склокераміки обрано як буфер з 

низьким значенням  теплопровідності та коефіцієнтом теплового розширення 

з метою локалізації термопружних джерел в досліджуваному зразку та 

уникнення проникнення теплової енергії у п’єзоперетворювач.  

Схематичне зображення експериментального стенду п’єзоелектричною 

системою реєстрації зображено на рис. 3.2. Модуляція джерела живлення 

лазеру забезпечувалась генератором Tektronix AFG1022. Опромінення 

фокусувалось на поверхню досліджуваної структури. Фотоакустична комірка 

містила досліджуваний зразок, що був елементом багатошарової структури 

разом із перетворювачем. Деформації зразка реєструвалися за допомогою 

п’єзоелектричного перетворювача (PIC-151). 

Форма сигналу реєструвалась за допомогою осцилографа Tektronix 

MSO2024B, амплітудно- та фазочастотні характеристики детектувалися 
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синхронним детектором Unipan 232B. В результаті, з експерименту 

детектуються форма акустичного відгуку, амплітудно-частотні та фазово-

частотні залежності ФА сигналу в діапазоні частот від 100 Гц до 20 кГц.  

 

 

Рис. 3.2 ‒ Блок-схема експериментального стенду для отримання ФА 

відгуку від наноструктурованого кремнію під дією періодично 

модульованого опромінення 

3.3 Моделювання фотоакустичного відгуку в мультишаровій структурі 

за умови п’єзоелектричного методу реєстрації 

Відомо, що основні механізми формування ФА сигналу ґрунтуються на 

процесах фототермічного перетворення та термопружному ефекті. Тому, для 

проведення теоретичного аналізу формування фотоакустичних сигналів та 

подальших розрахунків теплових властивостей поруватого кремнію, слід 

розрахувати фото індуковані температурні профілі досліджуваної системи 

(рис.3.1а). Просторовий розподіл змінної компоненти температури можна 

оцінити шляхом вирішення рівняння теплопровідності для шаруватої 

структури з відповідними граничними умовами 

   

   
 

       

  
  

        

  
     ,        ,            (3.1) 

   

   
 

         

   
  

         

   
                 ,          ,          (3.2) 



78 

 

тут   – температура,   – кутова частота, c, ρ, χ – питома теплоємність, 

густина, теплопровідність досліджуваного зразка та кремнієвої підкладки, I – 

інтенсивність збуджуючого випромінення;   – коефіцієнт відбивання 

випромінення від поверхні досліджуваного зразка, α – коефіцієнт оптичного 

поглинання, z – глибина проникнення температурного збурення. Індекси S та 

Si використовуються для позначення параметрів, що відповідають 

досліджуваному зразку (в даному випадку, поруватий кремній або кремнієві 

нанонитки) та кремнієвій пластині. Слід зауважити, що в рівняннях (3.1), 

(3.2) ефектами швидкої термалізації та електронно-діркової рекомбінації 

 [129] було знехтувано. Швидка термалізація суттєва при надшвидких (піко-, 

фемтосекундних) процесах, але в розглянутому випадку такий процес можна 

вважати миттєвим (    ~ 10
-15
÷10

-12
 с  [130]). Оскільки час життя носіїв у 

поруватому кремнію та кремнієвих нанонитках невеликий (   ~ 10
-7
÷10

-5
 с 

 [131–133]), процеси рекомбінації значно швидші в порівнянні з періодом 

нагріву. 

Граничні умови передбачали відсутність теплового потоку з верхньої 

та нижньої сторін досліджуваної структури (зразка та підкладки): 

   
  

  
 
     

     
  

  
 
        

                    (3.3) 

та безперервність температури та теплових потоків на границі між зразком та 

підкладкою: 

                     ,                  (3.4) 

   
  

  
 
       

     
  

  
 
        

                   (3.5) 

Розв’язок рівнянь (3.1, 3.2) можна записати у наступному вигляді: 

   
             

    
    

     
    

  
        

                        

  ,                 (3.6) 

       
            

     
                                             (3.7)     
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Враховуючи, що падаюче випромінення повністю поглинається у 

верхньому шарі (зразку), у другому рівнянні системи (3.6) третій доданок 

відсутній. Комплексні константи A, B, C і D можуть бути визначені за 

допомогою вищезгаданих граничних умов (3.3 – 3.5). 

Розглянемо формування ФА сигналу у мультишаровій структурі в 

рамках квазістаціонарного наближення. Згідно з припущенням жорстких 

нормалей, просторовий розподіл термопружних напруг     , що виникають у 

структурі, може бути представлений наступним чином 

     
    

      
               

   

 
        (3.8)  

де 

          
                

       
 ,                        (3.9)     

     
    

      
      

 
  ,                           (3.10) 

де     ,      – модуль Юнга та коефіцієнт Пуассона,        – функція Гріна 

досліджуваної структури,        – джерело напружень, s – точка прикладання 

дельта-функція,     – товщина кремнію,     –  товщина всієї структури. 

У розглянутому випадку джерело напружень          можна виразити 

як термопружну силу:    

         
               

      
  ,                              (3.11)     

де       – просторовий розподіл коефіцієнта теплового розширення 

матеріалу,        – розподіл змінної температурної складової на частоті ω. 

На рисунку 3.3 наведено розраховані просторові розподіли 

термопружних напружень      та амплітуди       змінної компоненти 

температурного збурення індукованого прямокутно модульованим 

випроміненням з значеннями лінійної частоти модуляції f у мультишарових 

структурах з поруватим кремнієм (a) та кремнієвими нанонитками (б). 

Результуюча напруга на електродах п'єзоелектричного перетворювача 

буде пропорційна індукованим термопружним напругам: 
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                                     (3.12)     

Такий теоретичний підхід може використовуватися для аналізу 

експериментально отриманих амплітудно-частотних та фазо-частотних 

характеристик. Інформація про механічні властивості досліджуваних 

матеріалів дозволяє оцінити теплові характеристики структури та, зокрема, 

теплопровідність кремнієвих наноструктурованих матеріалів є основним 

параметром апроксимації. 

 

 

              (а) 

 

 

                (б) 

Рис. 3.3 ‒ Просторові розподіли термопружних напруг σ(z) та амплітуди 

θ(z)  змінної компоненти температурного збурення індукованого 

прямокутно модульованим випроміненням з різними значеннями 

частоти модуляції у мультишарових структурах з поруватим 

кремнієм (a) та кремнієвими нанонитками (б).  



81 

 

3.4 Аналіз часових та частотних характеристик фотоакустичного відгуку 

в композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці  

3.4.1 Вплив наноструктурування кремнієвих систем на формування 

фототермоакустичного відгуку 

На сьогодні ступінь інтеграції та мініатюризації електронних та 

фотонних мікросистем постійно зростає. Така тенденція веде до більш 

широкого використання різних поруватих матеріалів та компонентів. 

Створені при травленні поруваті інтерфейси та межі, що є ефективними 

джерелами фононного розсіювання, провокують підвищений перегрів 

пристроїв і, таким чином, знижують надійність та стабільність їх роботи. 

Саме тому, питання, пов'язані з оптимізацією транспортування тепла з 

активних зон функціональних пристроїв, стають дедалі важливішими. Одним 

з найбільш ефективних рішень таких проблем є налаштування теплових 

властивостей наноструктурованих матеріалів. Зокрема, матеріали з низькою 

теплопровідністю можуть бути використані для створення теплоізоляції 

однією області (наприклад, перегрітої) від іншої (яка має бути захищеною). 

Крім того, для досягнення високої функціональної ефективності 

термоелектричних приладів необхідне виготовлення матеріалів з 

надзвичайно низькою теплопровідністю  [134,135]. З іншого боку, матеріали 

з сильною анізотропією теплових властивостей, наприклад, кремнієві 

нанонитки, можна використовувати для організації теплопередачі всередині 

структури  [136]. Оскільки наноструктуровані матеріали на основі кремнію 

широко інтегруються в мікроелектромеханічні системи, електронні та 

фотонні компоненти  [137], інформація про їх теплові властивості все ще є 

першочерговою  [79,138]. 

Як було зазначено вище, фотоакустична методика широко 

використовується для вивчення теплопровідності наноструктурованих 

матеріалів на основі кремнію. У даному пункті представлено результати 



82 

 

дослідження особливостей формування ФА відгуку при наноструктуруванні 

кремнієвої підкладки. Проведено дослідження теплофізичних параметрів 

наноструктурованих кремнієвих матеріалів. 

 З цією метою експериментально отримано амплітудно-частотні та 

фазо-частотні характеристики фотоакустичних сигналів для мультишарової 

структури, що містить поруватий кремній як досліджуваний зразок (рис. 3.4). 

Результати моделювання, отримані відповідно до описаної в пункті 3.3.3 

теоретичної моделі, зображено безперервними лініями. Як бачимо, 

моделювання в усьому діапазоні частот відмінно узгоджується з 

експериментальними даними.  

 

               (а) 

 

                  (б) 

Рис. 3.4 ‒ Амплітудно-частотні (а) та фазо-частотні (б) характеристики 

мультишарової структури з шаром поруватого кремнію різної 

поруватості. Експериментальні результати представлені точками, 

результати моделювання – суцільними лініями. 

Амплітудно-частотні залежності, отримані для структури поруватий 

кремній/підкладка, характеризуються значними змінами нахилу кривої 

(рис.3.4а). Крім того, фазо-частотні характеристики мають чітко визначений 

мінімум на залежностях (рис.3.4б). Зміна нахилу кривої на амплітудно-

частотних залежностях обумовлена різницею термомеханічних параметрів 
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монокристалічної підкладки та поруватого шару. На низьких частотах 

довжина теплової хвилі велика, і теплова енергія в основному зосереджена в 

кремнієвій підкладці, що характеризується високою теплопровідністю. Зі 

зростанням частоти, довжина теплової хвилі зменшується, і теплове збурення 

у цьому випадку локалізується в шарі поруватого кремнію.  

Просторовий розподіл термопружних напруг     , що виникають у 

структурі, описується двома компонентами – деформацією досліджуваного 

зразка       та кристалічного кремнію       : 

                  

 
    

      
        

                  

       
  

  
 

        
                    

        
  

   

  
      (3.13) 

На рис. 3.5 наведено результати експерименту та моделювання фазо-

частотної характеристики ФА відгуку для зразків поруватого кремнію з 

поруватістю шару 55 %. Так, червоною та синьою лініями наведено вклади 

окремих термопружних компонент  формування ФА відгуку. Мінімум на 

фазо-частотних залежностях обумовлений термоіндукованими деформаціями 

різних областей мультишарової структури – згинання кремнієвої підкладки 

(переважає на низьких частотах) і поруватого шару (переважає на високих 

частотах). 
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Рис.3.5. –  Фазо-частотні  характеристики мультишарової структури з шаром 

поруватого кремнію (поруватість – 55%) . Експериментальні 

результати представлені точками, результати моделювання – 

суцільними лініями. 

Всі ці особливості дозволяють досить надійно оцінити 

теплопровідність досліджених зразків поруватого кремнію. Механічні, 

оптичні, теплові властивості наноструктурованого кремнію для апроксимації 

експериментальних результатів були взяті з літератури  [139–143]. Слід 

також відмітити, що теплоємність поруватих матеріалів на основі кремнію 

визначалась за наступним наближенням  [144]: 

                     ,   (3.14) 

де   – поруватість,   – густина,   – теплоємність. Індекси       і    

відповідають наноструктурованому та монокристалічному кремнію, 

відповідно. 

Значення теплопровідності зразків поруватого кремнію для різних 

значень поруватості зведені в табл. 3.1. 

Експериментально отримані амплітудно-частотні та фазо-частотні 

характеристики ФА відгуку від мультишарової структури, що містить масив 

кремнієвих нанониток, показані на рисунку 3.7. Як бачимо, амплітудно-
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частотні характеристики при низьких частотах мають таку саму поведінку, як 

і для зразків поруватого кремнію. Це пояснюється тим, що термопружні 

напруги локалізуються головним чином в кристалічній кремнієвій підкладці 

для обох досліджуваних структур. Спостерігається зміна нахилу залежностей 

при вищих частотах для обох зразків. Проте, амплітудно-частотні залежності 

характеризуються ввігнутою функцією для зразків поруватого кремнію, а для 

масиву кремнієвих нанониток спостерігається опуклість (рис. 3.6а). Такі 

відмінності пов'язані з різницею механічних, а також теплових властивостей 

досліджених зразків та кремнієвої підкладки. Апроксимація 

експериментальних результатів за допомогою теоретичного підходу, 

описаного вище, представлено суцільними лініями.  

 

         (а) 

 

          (б) 

Рис. 3.6 ‒ Амплітудно-частотні (а) та фазо-частотні (б) характеристики 

мультишарової структури з масивом кремнієвих нанониток різної 

товщини. Експериментальні результати представлені точками, 

результати моделювання – суцільними лініями. 

При аналізі експериментальних даних було застосовано наближення, 

згідно з яким тангенціальні напруження у масиві ниток відсутні. Таке 

припущення виправдане, оскільки шар досліджуваного матеріалу складається 

з відокремлених нанониток без механічних контактів. Отже, термопружна 

складова ФА сигналу від масивів кремнієвих нанониток у виразі (3.13)  
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відсутня. Відсутність мінімума на фазо-частотних залежностях сигналу 

підтверджує наше припущення і термопружна компонента ФА відгуку від 

кремнієвої підкладки переважає у всьому діапазоні частот (рис. 3.7а). 

Відсутність термопружної складової ФА відгуку від масиву нанониток 

призводить до різкого зменшення сигналу на  амплітудно-частотній 

характеристиці ФА відгуку (рис. 3.7б). На рис. 3.7 наведено 

експериментальні дані та результати моделювання, які добре узгоджуються 

між собою. Оцінені значення теплопровідності масивів кремнієвих наниток 

різної довжини зведені в таблиці 3.1. 

 

(а) 

 

                 (б) 

Рис. 3.7 – Фазо-частотні (а) та амплітудно-частотні (б) характеристики ФА 

відгуку від досліджуваної структури з масивом кремнієвих 

нанониток товщиною 50 мкм. Експериментальні результати 

представлені точками, результати моделювання – суцільними 

лініями. 
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Таблиця 3.1.  

Теплопровідність наноструктурованого кремнію оцінена з п’єзоелектричних 

вимірювань фотоакустичних сигналів. 

 

Зразки 

Поруватий кремній 

(товщина = 50 мкм) 

Кремнієві нанонитки 

(поруватість = (55±5)%) 

Поруватість (%) Товщина (мкм) 

45 55 65 20 35 50 

Тепло-

провідність 

(Вт/м·K) 

 

2.3 ± 0.3 

 

1.8 ± 0.2 

 

1.4 ± 0.2  

 

7.3 ± 0.4 

 

6.2 ± 0.3  

 

5.6 ± 0.3 

 

Як бачимо, значення теплопровідності досліджених поруватих 

структур на основі кремнію набагато менше, ніж добре відоме значення 

теплопровідності монокристалічного кремнію при кімнатній температурі 

(150 Вт/м·К)  [145]. Всі значення, визначені в нашій роботі, дуже добре 

узгоджуються зі значеннями теплопровідності аналогічних кремнієвих 

матеріалів, наведеними в літературі  [146–148]. Зокрема, залежно від 

поруватості теплопровідність зразків поруватого кремнію добре 

узгоджується з раніше опублікованими експериментальними та теоретично 

прогнозованими даними  [146]. Наприклад, у роботі  [149] наведено наступні 

значення теплопровідності мезопоруватого кремнію: χ = 2,8 Вт/м·К; 1,4 

Вт/м·К; 1,0 Вт Вт/м·К для поруватості 50%, 60%, 64%, відповідно. Авторами 

роботи  [150]  застосувано 3-омега метод для оцінки теплопровідності 

поруватого кремнію і отримано величину 1,5 Вт/м·К для 60% поруватості.  

Як видно з табл. 3.1, масиви кремнієвих нанониток (діаметром близько 

100 нм) мають значення теплопровідності від 5,6 Вт/м·К до 7,3 Вт/м·К, що 

співпадає з опублікованими даними (5 ÷ 8 Вт/м·К) для нанониток діаметром 

(98÷115) нм  [79]. Теплопровідність масивів кремнієвих нанониток 

вимірювалася авторами  [148] методом комбінаційного розсіювання світла і 

дорівнює 5,8 Вт/м·К і 4,2 Вт/м·К для масивів товщиною 20 мкм і 35 мкм. 
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Слід зауважити, що теплопровідність масивів кремнієвих нанониток в 

середньому в два рази більше, ніж теплопровідність поруватого кремнію. 

Такі відмінності в значеннях теплопровідності пояснюються 

морфологічними особливостями, характерними для вузьких перегородок, 

присутніх в матриці поруватого кремнію  [151,152]. Як можна побачити з 

таблиці 3.1, теплопровідність кремнієвих нанониток в свою чергу 

зменшується з збільшенням їх довжини. Така поведінка пояснюється 

структурною неоднорідністю наниток, що проявляється з глибиною шару, і 

виникає під час процесу виготовлення, а також збільшенням числа зламаних 

нанониток для відносно товстих зразків  [141] та незначного збільшення 

поруватості в процесі травлення. 

Таким чином було встановлено, що різні морфологічні особливості 

викликають модифікацію ФА сигналу. Ці модифікації є надійними 

маркерами для оцінки теплових властивостей досліджуваних матеріалів. 

Зокрема, значні відмінності амплітудно- та фазо-частотних характеристик 

ФА відгуку від зразків поруватого кремнію та кремнієвих нанониток 

відображають суттєві відмінності в теплопровідності та пружних параметрів 

цих поруватих матеріалів. Таким чином, фотоакустична методика в 

п'єзоелектричній конфігурації є ефективним інструментом для вивчення 

теплових фізичних властивостей різних поруватих матеріалів. 

3.4.2 Формування фотоакустичного відгуку в системах з інтерфейсом 

«тверде тіло/рідина» 

Інтерфейсні явища відіграють важливу роль у хімії, матеріалознавстві, 

біології та інших прикладних сферах. Зокрема, передача тепла, маси та 

заряду через інтерфейси є вирішальною при формуванні наноструктур, 

функціоналізації їх поверхонь, у медицині. Тому передбачення та зміна 

властивостей інтерфейсу є важливими для їх ефективного використання в 

різних областях. Крім того, створення  інтерфейсу «тверде тіло/рідина» може 
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бути використано для дослідження теплових властивостей різних рідин та 

наноструктурованих матеріалів, а також для оцінки теплового опору 

інтерфейсу. 

В літературі представлені численні контактні та безконтактні 

експериментальні методи дослідження властивостей теплового транспорту 

через інтерфейс «тверде тіло/рідина». Так, у фототермічних та 

фотоакустичних методах теплове збурення індукується лазерним 

опроміненням безконтактним та неруйнівним чином. Відсутність теплового 

контактного опору між джерелом тепла та зразком і, отже, контактного 

опору, є значною перевагою таких методів, оскільки немає необхідності у 

попередній обробці досліджуваної структури. З іншого боку, важко оцінити 

кількість теплової енергії, поглиненої в зразку. Дійсно, методи з 

нестаціонарним збудженням теплового збурення дозволяють 

експериментально визначити значення температуропровідності D. 

Температуропровідність пов'язана з теплопровідністю зразка    наступним 

рівнянням:        , тут   – питома теплоємність,   – густина матеріалу. 

Тому для оцінки теплопровідності необхідно знати як густину, так і питому 

теплоємність, що є складним завданням для наноструктурованих матеріалів. 

Часто значення густини та питомої теплоємності для наноструктур 

вважаються такими ж, що і для основного кристалічного матеріалу  [153,154]. 

Проте подібне припущення не завжди є коретним, оскільки змінюється 

фононне розсіювання та суттєвий вплив мають поверхневі моди фононів на 

значення питомої теплоємності  [155]. Як правило, особливості структури 

визначають коректність того чи іншого припущення  [156], а універсальний 

підхід, застосовний для кожного випадку, відсутній. Отже, розробка нових 

методів дослідження теплофізичних властивостей наноструктурованих 

матеріалів залишається актуальним питанням. 

З метою дослідження формування ФА відгуку в системах, що містять 

інтерфейс «тверде тіло/рідина», та вивчення теплових властивостей 

поруватих матеріалів було використано експериментальну конфігурацію 
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зображена на рис. 3.1б, в якій індукується теплове збурення на інтерфейсі. Як 

модельний матеріал, було обрано шари поруватого кремнію та масиви 

кремнієвих нанониток, вирощених на монокристалічній підкладці. Оскільки 

поверхня поруватого кремнію є гідрофобною, вода може використовуватися 

як рідина, яка не проникає в пори. Проведено експериментальні вимірювання 

амплітудно-частотних залежностей з та без поверхневого шару рідини на 

поруватій поверхні. Використання подібних конфігурацій дозволяє 

перерозподілити  теплові потоки на інтерфейсі «тверде тіло/рідина».  

Типові амплітудно-частотні залежності для у випадку відсутності та 

наявності поверхневого шару рідини над поруватим кремнієм з різними 

значеннями поруватості представлені на рис. 3.8. Для обробки 

експериментальних даних ми використовували наближення 

квазістаціонарних деформацій системи. Суцільними лініями представлено 

результати моделювання, отримані при оцінці розподілу температури в 

багатошаровій структурі з плоским періодичним джерелом тепла, 

розташованого на інтерфейсі «поруватий кремній/рідина». Як видно з рис. 

3.8, у випадку низьких частот (менше 100 Гц) довжина теплової хвилі більша, 

ніж товщина поруватого кремнію, і майже вся теплова енергія передається в 

монокристалічний кремній. Амплітуди сигналів для випадків наявності та 

відсутності поверхневого шару води приблизно однакові для частот  <100 Гц.  
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                  (а) 

 

             (б) 

Рис. 3.8 ‒ Амплітудно-частотні характеристики мультишарової структури з 

шаром поруватого кремнію різної поруватості ( 45%  – а, 65%  – 

б) у відсутності та наявності поверхневого шару рідини для 

різних значень поруватості наноструктурованого шару. 

Експериментальні результати представлені точками, результати 

моделювання – суцільними лініями. 

Крім того, порівняння  обох амплітудно-частотних характеристик для 

випадків наявності та відсутності поверхневого шару рідини показує, що в 

області високих частот (більше 100 Гц) амплітуда ФА сигналу більша за умов 

відсутності водяної плівки. Це пояснюється тим, що за випадку наявності 

плівки води, частина теплової енергії передається з поруватого кремнію у 

воду. 

Залежнiсть просторового розподiлу амплiтуди змінної компоненти 

температури, індукованої прямокутно модульованим випроміненням, у 

випадку відсутності та наявності поверхневого шару рідини для частот 

збудження 100 Гц (а) та 2000 Гц (б) наведено на рис. 3.9. Оцінка змінної 

компоненти температури проведена з використанням закону Фур'є на основі 

рівняння теплопровідності з планарним періодичним джерелом тепла, 

розташованого на інтерфейсі «поруватий кремній/рідина». Система 
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координат була обрана такою ж, як на рис. 3.1б: початок координат 

розташований на інтерфейсі, а абсцисса направлена в глибину поруватого 

кремнію. Як видно з рисунка, для випадку частоти збудження 100 Гц, в 

монокристалічному кремнію спостерігається значне підвищення 

температури. Для більш високої частоти модуляції підвищення температури 

у зразку незначне.  

 

             (а) 

 

               (б) 

Рис. 3.9 ‒ Просторові розподіли амплітуди θ(z)  змінної компоненти 

температурного збурення індукованого прямокутно 

модульованим випроміненням з різними значеннями частоти 

модуляції: а) 100 Гц, б) 2000 Гц. Приведені значення нормовані 

на потужність джерела випромінення. 

Деформації розглянутої системи та амплітуда ФА сигналу, пропорційні 

тепловій енергії в шарі поруватого кремнію та кремнієвої підкладки. Тому 

можна зробити висновок, що із відношення амплітуд   (рис. 3.10) ФА 

сигналу при наявності поверхневого шару води    та без нього     , можна 

визначити теплофізичні параметри поруватого кремнію: 

                 ,           ,                   , (3.15) 
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де   ,       теплові інерції води та поруватого кремнію відповідно,   ,     , 

  ,     ,   ,        питома теплоємкість, густина та теплопровідність води та 

шару поруватого кремнію відповідно. 

 

Рис. 3.10 ‒ Відношення амплітуд ФА сигналу для випадків наявності та 

відсутності поверхневого шару води як функція частоти 

модуляції для різних поруватостей шару поруватого кремнію (а). 

Частотні залежності коефіцієнта γ для зразків з різними 

поруватостями (б). 

Як видно з рис.3.10, наявність шару води, що покриває поверхню 

досліджуваного зразка, призводить до підвищення ефективності транспорту 

тепла з поруватого кремнію у воду на високих частотах. Більш того, ця 

тенденція більш виражена для поруватого шару кремнію з високим 

значенням поруватості через їх нижче значення теплопровідності. 

Розглянемо також особливості формування ФА відгуку в системах з 

інтерфейсом «наноструктуроване тверде тіло/рідина», де в якості 

наноструктурованого кремнієвого матеріалу обрано масиви кремнієвих 

нанониток різної товщини. 

На рисунку 3.11 (лінія 1) представлено форми ФА відгуку для 

досліджуваної системи з масивом кремнієвих нанониток у випадку 
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відсутності поверхневого шару рідини та за умови різного періоду модуляції 

освітлення. Наявність крутого фронту наростання амплітуди напруги на 

електродах, зумовлена швидким прогрівом кремнієвої підкладинки, що 

характеризується високим значенням теплопровідності, в порівнянні з шаром 

нанониток. Оскільки шар досліджуваного матеріалу представлено 

відокремленими нанонитками, які не взаємодіють механічно, то в масиві 

кремнієвих нанониток відсутні деформації шару в тангенційному напрямку. 

Тому внесок термопружних джерел у фотоакустичний відгук від цього шару 

є несуттєвим. 

Часову залежність напруги на електродах п’єзоперетворювача для 

досліджуваної системи з масивом кремнієвих нанониток у випадку наявності 

поверхневого шару рідини за умови різного періоду модуляції електрома-

гнітного випромінення представлено на рис. 3.11 (лінія 2). Як видно з 

рисунку, у даному випадку форма ФА відгуку змінилася та спостерігається 

зменшення амплітуди сигналу. 

   

Рис. 3.11 ‒ Часова залежність напруги на електродах п’єзоперетворювача для 

досліджуваної системи з масивом кремнієвих нанониток у випа-

дку відсутності (1) та наявності (2) рідини на поверхніз при 

різних періодах модуляції освітлення. 

Типові амплітудно-частотні характеристики ФА відгуку для випадків 

наявності та відсутності поверхневого шару води над масивами кремнієвих 

нанониток товщиною 50 мкм (а) та 20 мкм (б) наведено на рис.3.12. Як 

можна бачити, відбувається зміна схилу кривої на амплітудно-частотних 
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залежностях. Така поведінка пов'язана з різними термічними та механічними 

властивостями зразка та кремнієвої підкладки. Результати моделювання 

відповідно до теоретичної моделі, описаної вище, представлені лініями. 

Результати моделювання добре узгоджуються з експериментальними даними. 

 

           (а) 

 

               (б) 

Рис. 3.12 ‒ Амплітудно-частотні характеристики ФА відгуку досліджуваної 

системи для випадків відсутності (1, 3) та наявності (2, 4) 

вкриваючого шару рідини над поверхнею масиву кремнієвих 

нанониток різної товщини наноструктурованого шару (50 мкм – 

а, 20 мкм – б). Суцільні (3) та пунктирні (4) лінії є результатами 

моделювання; точками 1, 2 представлено експериментально 

отримані дані. 

Для оцінки теплоємкості     та теплопровідності 

   наноструктурованого матеріалу необхідні додаткові калориметричні 

вимірювання. З цією метою поверхня зразка була покрита шаром рідини 

(вода) товщиною 1 мм. В результаті оптично індуковані теплові потоки 

перерозподіляються на поверхні структури. Теплові потоки на інтерфейсі 

"наноструктуроване тверде тіло/ рідина" повинні бути рівними відповідно до 

закону Фур'є: 
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    (3.16) 

тут    ,    – теплопровідності рідини та зразка відповідно. Перерозподіл 

теплової енергії на інтерфейсі визначається співвідношенням 

теплопровідностей контактних середовищ. Кількість теплової енергії, що 

проникає всередину зразка, залежить від теплопровідності досліджуваного 

матеріалу. Як було зазначено вище, параметри ФА відгуку залежать від 

джерела термопружних напруг, які будуть модифіковані через віднесення 

тепла в рідкий шар.  

Це узгоджується з експериментальними результатами. Як видно з рис. 

3.12 наявність шару рідини викликає зменшення амплітуди ФА сигналу. Слід 

зазначити, що таке зменшення амплітуди залежить від товщини зразка. У 

випадку, шару кремнієвих нанониток товщиною 20 мкм, теплове збурення 

більш ефективно проникає в підкладку з високим значенням 

теплопровідності (              ). Вплив інтерфейсу між 

наноструктурованим шаром та рідиною не настільки суттєвий, особливо в 

низькочастотному діапазоні. Зі збільшенням частоти довжина теплової хвилі 

зменшується (       ) [94], а теплове збурення у цьому випадку 

локалізується в масивах кремнієвих наниток. 

Тому, як видно з рисунка, амплітуди фотоакустичних сигналів у 

випадках відсутності та наявності водного шару приблизно однакові для 

частот <    
 . Зі зростанням частоти, коли довжина теплової хвилі стає 

співмірною з товщиною зразка, теплова енергія більш ефективно 

евакуюється з масиву кремнієвих нанониток всередину рідини.  

Дослідження амплітуд сигналів у випадках наявності та відсутності 

поверхневого шару рідини дає можливість одночасної оцінки значень 

теплоємності     та теплопровідності      Така оцінка можлива шляхом 

апроксимації експериментальних амплітудно-частотних характеристик за 

виразами (3.12), (3.13) . Отримані значення наведено в таблиці 3.2. Як 

бачимо, теплоємність зменшується з збільшенням товщини 
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наноструктурованого шару. Однак, оскільки середні розміри діаметрів 

нанониток ~ 100÷200 нм, можна припустити, що величина питомої 

теплоємності така ж, як і питома теплоємність кристалічного кремнію  [157]. 

Отже, зміна теплоємності може бути обумовлена зміною поруватості 

витравлених нанониток. 

Таблиця 3.2  

Визначені теплофізичні параметри масиву нанониток кремнію різної 

товщини 

№    , мкм    , кДж/K·m
3
    , Вт/м·K 

1 20 792 7.1 ± 0.4 

2 35 713 6.3 ± 0.4 

3 50 634 5.7 ± 0.4 

 

Значення теплопровідності кремнієвих нанониток добре узгоджується з 

вказаними у літературних джерелах  [148,158,159]. Як видно з таблиці 3.2, це 

значення також зменшується зі збільшенням товщини шару нанониток. Таке 

зменшення можна пояснити збільшенням неоднорідності структури, 

зламаних нанониток та поруватості, що проявляється в процесі травлення 

 [141]. Таке припущення узгоджується з тенденцією зменшення теплоємності 

з підвищенням товщини шару. 

Таким чином, детально проаналізовано особливості амплітудно-

частотних характеристик ФА відгуку від систем з інтерфейсом 

«наноструктуроване тверде тіло/рідина» зі зразками кремнієвих нанониток. 

Експериментальні результати добре узгоджуються з запропонованою 

теоретичною моделлю формування ФА відгуку в багатошарових структурах. 

Запропоновано експериментальний підхід на основі перерозподілу 

теплових потоків на поверхні досліджуваної структури. Цей метод полягає у 

додаванні поверхневого шару рідини. Цей підхід дозволяє оцінити 

теплоємність та теплопровідність масиву кремнієвих нанониток. Показано, 

що обидва параметра зменшуються з збільшенням товщини зразка. У 

випадку теплоємності, з урахуванням середніх розмірів діаметра нанониток 
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можна припустити, що значення питомої теплоємності такі ж, як питома 

теплоємність кристалічного кремнію. Тому таке зменшення теплоємності 

може бути пов'язано з підвищенням поруватості досліджуваного матеріалу. 

Зменшення теплопровідності пояснюється зростанням неоднорідності 

структури, збільшенням кількості зламаних нанониток та збільшенням 

поруватості, що проявляється у процесі травлення кремнієвої підкладки. 

3.4.3 Фототермоакустичне перетворення в композитних системах 

«порувата матриця – рідина» 

Раніше було показано  [57,101], що в процесах формування ФА відгуку 

в композитних системах на основі поруватого кремнію під впливом 

модульованого оптичного опромінення, істотну роль можуть відігравати 

термоіндуковані тиски рідини в порах. Визначальним тут можна вважати те, 

що енергоперетворення випромінення-нагрів-звук зазвичай набагато 

ефективніше відбувається в рідинах, ніж у твердих тілах. Причиною цього є 

те, що, як правило, коефіцієнти теплового розширення рідин приблизно на 

два (в деяких випадках на три) порядки перевищують коефіцієнти теплового 

розширення твердих тіл. Коефіцієнти ж стисливості рідин і твердих тіл 

відрізняються не настільки сильно. В результаті, наприклад, у 

мезопоруватому кремнії при швидкому нагріванні, коли характерні часи 

нагріву менше часів релаксації процесів перетікання рідини в порах, в 

останніх виникають термоіндуковані тиски значної величини  [101]. Вплив 

цих тисків може викликати багатократне збільшення амплітуди ФА  відгуку, 

а також дозволяє отримати інформацію, пов'язану з процесами перетікання 

рідини в поруватій матриці (значення в'язкості, характерний діаметр пор) під 

дією термоіндукованих тисків. 

У даному пункті наведено результати експериментальних досліджень 

формування ФА відгуку в мезопоруватих шарах поруватого кремнію з 

рідиною та без неї при різних значеннях поруватості матриці. 
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На рисунку 3.13 показано типові форми залежностей ФА відгуку від 

часу відповідно для випадків опромінення мультишарової структури зі 

зразком поруватого кремнію (а) та композитної системи «поруватий кремній-

рідина». Як видно з рисунку 3.13б, в результаті заповнення пор рідиною 

спостерігається значний приріст амплітуди ФА відгуку, який залежить від 

поруватості. Більш того, вказане збільшення супроводжується також і 

змінами форми сигналу. Причини цих змін детально розібрані в роботі  [101]. 

Також слід зауважити, що у випадку дослідження зразків поруватого 

крменію без наповнювача, амплітуда ФА відгуку для зразків  з більшою 

поруватістю має менше значення, ніж зразки з меншою поруватістю 

(рис.3.13а). Таке зменшення відгуку з ростом поруватості обумовлено 

відмінностями пружних модулів наноструктурованого матеріалу. 

 

                 (а) 

 

           (б) 

Рис. 3.13 Осцилограми фотоакустичних відгуків для зразків поруватого 

кремнію без наповнювача (а) та відповідно композитів 

«поруватий кремній-рідина» (б) в залежності від значення 

поруватості, отримані при періодично модульованому 

опроміненні досліджуваноих структур на частоті модуляції 400 

Гц. 
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На гістограмі, наведеній на рис.3.14, показано співвідношення амплітуд 

ФА відгуку, отриманих від зразків поруватого кремнію та композитних 

систем «поруватий кремній-рідина» різної поруватості. 

Проаналізуємо формування ФА відгуку в досліджуваній структурі 

більш детально. Зі зміною поруватості амплітуда ФА відгуку від композитної 

системи «поруватий кремній-рідина» змінюється згідно з наступним виразом  

         
        

         ,                              (3.17)    

де   
  – ефективний коефіцієнт теплового розширення композиту,     – 

ефективний модуль Юнга композиту, с – теплоємність композиту, ρ – 

густина матеріалу. 

 

Рис. 3.14 Гістограми амплітуд акустичного відгуку для зразків поруватого 

кремнію різної поруватості і композитів «поруватий кремній-

рідина» на їх основі у випадках квазістатичного збудження. 

Виходячи з виразу (3.17) оцінка амплітуди ФА відгуку вимагає знання 

ефективного коефіцієнта теплового розширення композиту   
  і відповідного 

модуля Юнга   . Отримання точних математичних виразів для цих величин є 

складною задачею механіки. Ця задача аналітично вирішена лише для 

небагатьох типів морфології композиту: матриці армованої волокнами з 

різним типом упорядкування, пластинами, частинками різної форми і ряду 

інших  [160]. Навіть в цих порівняно простих випадках, при аналітичному 
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описі пружних і термопружних властивостей композиту, виникають значні 

труднощі, якщо відмінності в численних значеннях відповідних параметрів 

компонентів великі. Для поруватого кремнію з рідинами в порах, через 

складність морфології реальної матриці поруватого кремнію, проблема може 

бути вирішена лише чисельними методами і для істотно спрощених моделей. 

Нижче, значення для ефективного коефіцієнта теплового розширення 

композиту   
  і його модуля Юнга    будуть отримані в рамках спрощеної 

моделі композитної системи на основі поруватої матриці. 

Поруватий кремній є анізотропним матеріалом, проте, в разі 

мезопоруватих шарів, отриманих анодним травленням р
++

-кремнію, 

анізотропія не надто виражена за рахунок наявності пор вищих порядків і для 

опису пружних властивостей часто використовують скалярні коефіцієнт 

теплового розширення і модуль Юнга  [131]. Для простоти розглянемо 

модель матриці поруватого кремнію у вигляді тривимірної решітки 

нескінченних стрижнів квадратного перетину, що взаємно перетинаються 

(рис. 3.15). На рис. 3.15(б) показана елементарна комірки такої решітки. 

Параметр решітки а. Введемо позначення: γ = В/а, де В = а – А; А  – лінійний  

розмір кубічної області перетину стрижнів у вузлі решітки, що дорівнює  

довжині сторони перетину стрижнів. Нескладно показати, що поруватість 

матриці Р (частка об’єму пор      в загальному об’ємі поруватого тіла  ) 

пов'язана з параметром γ виразом: 

  
    

 
 

       

  
                                (3.18)   

Будемо вважати, що пори матриці повністю заповнені рідиною з 

в'язкістю, достатньою для того, щоб при швидкому нагріванні (при ФА 

перетворенні) можна було б повністю знехтувати релаксаційним процесами, 

пов'язаними з перетіканням рідини в порах.  

Також будемо вважати, що пружні модулі матеріалу матриці для 

ділянок, що з'єднують вузли, знижені і дорівнюють: ЕМ /m, де m – відношення 

модулів Юнга вихідного матеріалу (в даному випадку кремнію) до модуля 
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Юнга ділянок матриці між вузлами. Таке зменшення можна обгрунтувати 

наявністю пор вищого порядку в матеріалі стінок більших пор і змінним 

перетином реальних ділянок матриці навколо пор. Можна припустити, що з 

ростом поруватості поруватого кремнію значення m зростає  [128]. 

(а) 

 

 

(б) 

Рис. 3.15 Фрагмент модельної структури поруватої матриці у вигляді 

тривимірної решітки квадратних в перерізі стрижнів (а) та її 

елементарна комірка (б). 

Дана модель дозволяє оцінити ефективні модулі Юнга і коефіцієнти 

теплового розширення, як матриці поруватого кремнію, так і композитних 

системи типу «поруватий кремній-рідина». З цією метою розглянемо 

одноосьову деформацію модельної структури уздовж ребра елементарної 

комірки. Модуль Юнга для досліджуваних композитних систем визначається 

двома доданками: 

   
 

 
 

  

 
 

 

    
 

  

 
 

 

    
 

  

 
,                   (3.19) 

де   – відносне видовження досліджуваної модельної структури,   – пружні 

напруги в поперечному перерізі сполучних стрижнів (ребер),    – абсолютне 

видовження (стиск) вузлів і ребер елементарної комірки,   – стисливість 

рідини.   
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Враховуючи, що видовження ребра елементарної комірки є сумою 

деформацій її вузлів ΔA і ребер ΔB:    = ΔA + ΔB, отримаємо вираз для 

модуля Юнга композитних систем типу «поруватий кремній-рідина»: 

   
       

        
 

  

 
                      (3.20) 

де Е –  модуль Юнга кристалічного кремнію. 

 Для оцінки величини коефіцієнта теплового розширення композитної 

системи «поруватий кремній-рідина», розглянемо розтяг матриці внаслідок 

однорідного швидкого приросту температури на величину ΔТ. З огляду на те, 

що коефіцієнт теплового розширення матриці набагато менший коефіцієнта 

теплового розширення рідин    
    

 ), будемо вважати, що збільшення 

лінійних розмірів матриці поруватого кремнію не призводить до помітних 

змін тиску рідини. Таким чином, у відсутності перетікання рідини приріст її 

тиску Δр в порах визначається збільшенням температури і залежить тільки 

від коефіцієнта теплового розширення і стискання   рідини: 

   
   

 
  

            (3.21) 

Повна деформація матриці, за способом формування, може бути 

розділена на чотири формально незалежних складових: 

1. Власне теплове розширення матриці, в розрахунку на одну комірку: 

       
          

 ΔТ 

2. Розтягування ребер граттки тиском рідини на ребра елементарної 

комірки – приріст параметра решітки на величину     

   

 
 

 

   
             (3.22) 

    
   

 
 

 

 
   

       

  
 

   

 
  

  

 
  

       

      
          (3.23) 

3. Розтягування ребер при їх поперечному стисненні тиском рідини –  

приріст лінійних розмірів в розрахунку на елементарну комірку     

    
   

 
 

 

 
      

   

 
  

  

 
            (3.24) 
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4. Розтягування кубічних областей поблизу вузлів решітки 

напруженими ребрами –  приріст параметра решітки на ΔA 

  

 
 

 

 
 ,               (3.25) 

де  =          – об’ємний модуль пружності кремнію. 

   
  

  
 

                

   
 

   

 
  

  

 
       

       

      
    (3.26) 

Нескладно показати, що результуючий вираз для коефіцієнта теплового 

розширення композиту 

   
              

   
              (3.27) 

може бути представлений наступним чином: 

   
    

     
  

  
     

   

   
 

 

   
           (3.28) 

Дані, отримані для амплітуди відгуку відповідно до виразу (3.16), 

нормовані за зразками з поруватістю 45%, показані на гістограмах 

кружечками (рис. 3.14). При розрахунках за виразами (3.20) та (3.28) було 

отримано параметри композитних ситсем, значення яких наведено в табл.3.3. 

Видно, що зростання амплітуди ФА відгуку з ростом поруватості у разі 

періодичного збудження, якісно відповідає експерименту.  

 

Таблиця 3.3  

Розрахункові значення параметрів композитної системи «поруватий кремній-

рідина» в залежності від поруватості матриці 

Р 45% 55% 65% 

m 1,5 2 3 

ЕМ, ГПа 32 20 10 

Ек, ГПа 34 22,5 12,8 

  
 ·10

-4
, К

-1
 0,27 0,46 1 

A, в.о. 0,18 0,2 0,25 

В даному пункті представлено результати експериментальних 

досліджень наноструктурованих композитних систем «порувата матриця-

рідина» з різними значеннями поруватості. Проаналізовано процеси 
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формування ФА відгуку в таких системах. Запропоновано спрощену модель 

композитної системи на основі поруватої матриці, розрахунки згідно з якою 

якісно узгоджуються з експериментом. 

Вставлено, що при низькочастотному періодичному збудженні, 

амплітуда ФА відгуку зростає з ростом поруватості зразка. Показано, що 

використання композитної системи «поруватий кремній-рідина» для 

формування акустичного імпульсу дозволяє (в декілька разів) збільшити його 

амплітуду. 

Висновки до розділу 3 

В даному розділі проведено математичне моделювання процесу 

фототермічного перетворення в наноструктурованих системах при  їх 

періодично модульованиму опроміненні та застосуванні п’єзоелектричного  

методу реєстрації акустичного відгуку. Проведено експериментальні 

дослідження частотних залежностей параметрів ФА відгуку для структур 

поруватий кремній та кремнієві нанонитки на монокристалічній підкладці.  

Встановлено, що специфічні морфологічні особливості призводять до 

модифікацій відповідних характеристик ФА сигналу. Зокрема, значні 

відмінності амплітудно- та фазо-частотних характеристик ФА відгуку від 

зразків поруватого кремнію та кремнієвих нанониток відображають суттєві 

відмінності в теплопровідності та пружних параметрів цих матеріалів.  

Запропоновано підхід, що дозволяє оцінити теплоємність та 

теплопровідність поруватих матеріалів. Він полягає у додаванні 

поверхневого шару ліофобної рідини, що призводить до створення 

прогнозованого теоретично перерозподілу теплових потоків на поверхні 

досліджуваної структури. Порівняння амплітуд сигналів за умови наявності 

та відсутності шару рідини на поверхні зразка дозволило оцінити 

теплоємність та теплопровідність масиву кремнієвих нанониток. Показано, 

що обидва параметра зменшуються з збільшенням товщини зразка. У 
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випадку теплоємності, з урахуванням середніх розмірів діаметра нанониток 

та процесу створення масивів крменієвих нанониток, така зміна теплоємності 

імовірно визначається незначною зміною поруватості, особливо у випадку 

відносно великої товщини масиву, а не зміною питомої теплоємності 

досліджуваного матеріалу. Зменшення теплопровідності пояснюється 

зростанням неоднорідності структури, збільшенням кількості зламаних 

нанониток та збільшенням поруватості, що проявляється у процесі травлення 

кремнієвої підкладки. 

Показано, що в композитних системах «порувата матриця-рідина» 

формування ФА відгуку в таких системах обумовлено термопружними 

напругами в поруватій матриці та дією тиску рідини на кремнієву матрицю за 

рахунок теплового розширення рідини. Запропоновано модель композитної 

системи на основі поруватої матриці, розрахунки згідно з якою якісно 

узгоджуються з експериментом.  

Встановлено, що при опроміненні композитних систем періодично 

модульованим випроміненням, амплітуда ФА відгуку зростає з ростом 

поруватості зразка. Показано, що використання композитної системи 

«поруватий кремній-рідина» дозволяє (в декілька разів) збільшити 

ефективність фотоакустичного перетворення в досліджуваних струткурах. 
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РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ ФОТОАКУСТИЧНОГО ВІДГУКУ ВІД 

КОМПОЗИТНОЇ СИСТЕМИ НА ОСНОВІ ПОРУВАТОЇ МАТРИЦІ 

ПРИ ЇХ ІМПУЛЬСНОМУ ЛАЗЕРНОМУ ОПРОМІНЕННІ 

В даному розділі буде проведено аналіз фотототермічного 

перетворення в наноструктурованих системах та композитах на їх основі. 

Оскільки, дослідження систем з тонким наноструктурованим шаром (<10 

мкм) при використанні джерел збудження з гармонічною модуляцією 

ускладнюється, через необхідність забезпечення високочастотної модуляції 

(мегагерцевого діапазону). Тому, доцільним є використання лазерного 

імпульсного випромінення з наносекундною тривалістю імпульсу. При цьому 

час дії імпульсного опромінення співрозмірний з тривалістю 

розповсюдження індукованого даним імпульсом теплового збурення в 

наноструктурованому шарі досліджуваного матеріалу. Відповідно, еволюція 

часової залежності сигналу будуть визначатися теплофізичними 

властивостями наноструктурованої системи. 

Метою даного розділу є дослідження фізичних закономірностей 

формування ФА сигналу в наноструктурованих кремнієвих структурах та 

композитів на їх основі при п’єзоелектричній реєстрації ФА відгуку під дією 

імпульсного лазерного опромінення. 

У даному розділі наведено опис експериментального стенду та аналіз 

процесів формування ФА відгуку в поруватому кремнію, кремнієвих 

нанонитках, та композитах на їх основі  при низькочастотній періодичній 

модуляції інтенсивності оптичного випромінення. Наведено результати 

експериментальних досліджень формування ФА відгуку в шарах 

наноструктурованого кремнію з рідиною і без неї в порах матриці при різних 

параметрах вихідних зразків. 
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4.1 Загальна постановка задачі підвищення ефективності 

фотоакустичного перетворення в поруватих матеріалах 

Як було зазначено в першому розділі, ефективність 

фототермоакустичного перетворення енергії пропорційна потужності 

світлового випромінення та визначається комбінацією теплофізичних 

параметрів середовища. Так, ефективність енергоперетворення для рідин має 

порядок 10
-9

 ÷10
-10

 Вт /см
2
та 10

-12
÷10

-15
 Вт /см

2
 для твердих тіл. Як бачимо, 

ефективність ФА перетворення досить низька. Зрозуміло, що при сильному 

поглинанні, збудження звуку буде відбуватися більш ефективно, ніж у 

випадку слабкого поглинання. Крім того, оскільки  потужність лазерів з 

модульованою добротністю значно більша, ніж у лазерів неперервної дії, 

використання імпульсного режиму дозволяє отримувати суттєво більші 

значення тисків (10
8
÷10

9 
Па).   

Одним із шляхів створення високоамплітудних сигналів є збільшення 

вхідної оптичної енергії джерела випромінення або використання матеріалу з 

більш ефективною генерацією звуку. В той же час максимально допустима 

енергія характеризується порогом руйнування матеріалу, або, у випадку 

біоматеріалів, обмеженнями інвазивного характеру.  

Фотоакустичне перетворення, пов’язане з термопружним ефектом, 

визначається коефіцієнтом теплового розширення матеріалу (β) та 

коефіцієнтом поглинання світла (α). Амплітуда створеного ФА імпульсу 

(амплітуда тиску) P пропорційна добутку ~γ(β)αF, де γ(β) – параметр 

Грюнайзена, F – потік випромінення. Отже, для ефективного ФА 

перетворення середовище має характеризуватися високими коефіцієнтами 

теплового розширення і поглинання світла. Часто для ефективної генерації 

звукового сигналу використовують тонкі металеві пластини з високим 

коефіцієнтом поглинання випромінення. Проте, внаслідок їх низького 

теплового розширення  [161] фотоакустичне перетворення у металевих 

плівках залишається малоефективним. Відомі роботи, в яких досліджують 
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композитні матеріали, що складаються з наповнювача з високим 

коефіцієнтом поглинання,  які вбудовані в прозору матрицю з високим 

коефіцієнтом теплового розширення  [162]. Добре себе зарекомендували 

карбонові наночастинки як наповнювачі композиту, при цьому ефективність 

ФА перетворення підвищується на два порядки у порівнянні з металевими 

плівками  [163,164]. Хоча такі композитні матеріали є перспективними, у них 

є ряд недоліків  [164–166], зокрема, процес підготовки компонентів 

композитів є складним. Крім того, вуглецеві наповнювачі легко агломерують 

при змішуванні з полімерами. Враховуючи складну морфологію композитів, 

існують складнощі також з теоретичним аналізом отриманого звукового 

відгуку та, безпосередньо, з розумінням механізмів ФА перетворення в 

композитах. З іншого боку, ефективність генерації ультразвуку може бути 

істотно збільшена при створенні додаткового шару рідини з високим 

коефіцієнтом теплового розширення, який знаходиться в акустичному 

контакті із поглинаючим матеріалом  [5,66,167]. З метою підвищення 

ефективності процесу фототермоакустичного перетворення та збільшення 

величини звукового сигналу доцільним є використання композитних систем 

та проведення досліджень особливостей формування інформативного відгуку 

в них. 

4.2 Експериментальний стенд для дослідження формування 

фотоакустичного відгуку в композитних системах на основі кремнію при 

їх імпульсному лазерному опроміненні 

4.2.1 Оптична система досліджень інформативного відгуку в твердих 

тілах. 

Експериментальні дослідження параметрів фотоіндукованого 

акустичного відгуку проводились на оптичному стенді, схематичнее 

зображення якого представлено на рис. 4.1.  
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Для дослідження лазерно-ультразвукового відгуку було використано 

випромінення рубінового (довжина хвилі 694 нм) та Nd:Yag лазеру (довжина 

хвилі 532 нм,  тривалістю імпульсу 20 нс, енергія в імпульсі 40 мДж, частота 

повторення 2 Гц). Дане випромінення, після проходження системи фільтрів 

та лінз, фокусувалося на поверхню досліджуваного шару, в якому 

генерувалось пружне збурення. Для реєстрації даного пружного збурення 

використано п’єзоперетворювач. В усіх експериментах реєстраційний 

елемент (п’єзодатчик) був за екранований для уникнення впливу наведених 

шумів. Контакт між буфером та підкладкою створювався за допомогою 

оптичної склейки (воску). Для контролю інтенсивності частина світлового 

потоку за допомогою напівпрозорого дзеркала була спрямована на фотодіод. 

Інформативний відгук підсилюється попереднім підсилювачем. Форма 

лазерно-ультразвукового відгуку записана за допомогою цифрового 

осцилографа Tektronix MSO2024B. 

 

Рис. 4.1 ‒ Експериментальний оптичний стенд для дослідження ФА відгуку 

в наноструктурованих матеріалах при їх імпульсному лазерному 

опроміненні. 
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4.2.2 Акустична система реєстрації інформативного відгуку в поруватих 

структурах. 

Акустична схема експериментального стенду для реєстрації 

інформативного відгуку в поруватих системах представлена на рис.4.2. З 

метою дослідження процесів формування лазерно-ультразвукового відгуку в 

поруватих матеріалах на основі кремнію було реалізовано два типи 

конфігурацій: зворотна (а) та пряма (б) геометрії. 

У випадку зворотної конфігурації (рис.4.2а) верхня сторона зразка, за 

допомогою прозорого скотчу на каучуковій основі, акустично з'єднана з 

буферним шаром (3). Буферний шар товщиною 30мм виготовлений з оптично 

прозорого акрилу (оргскло). Його призначення ‒ забезпечити доступ 

лазерного випромінення до зовнішньої поверхні досліджуваного шару (межа 

розділу з буфером), а також створити затримку лазерно-ультразвукового 

відгуку за часом для розв'язки інформаційного відгуку від електромагнітних 

шумів, викликаних імпульсом накачки лазера. Для реєстрації акустичного 

відгуку використовували плівковий полівініліденфторидний 

п’єзоперетворювач товщиною 52 мкм та розміром 5х5 мм. 

У випадку прямої конфігурації експерименту (рис.4.2б) Лазерне 

випромінення фокусувалося безпосередньо на поверхню досліджуваного 

шару (1). Контакт між буфером (3) та кремнієвою підкладкою (2) 

створювався за допомогою оптичного воску. Для реєстрації 

фотоіндукованого пружного збурення використано п’єзоперетворювач 

товщиною 500 мкм та діаметром 15 мм. 

Для усунення або зменшення похибки, викликаної якістю акустичного 

контакту між буфером та зразком або підкладкою, в обох випадках 

вимірювання проводилися 3÷5 разів. В результаті похибка обумовлена 

якістю контакту виявилась менше ніж 5%. 
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                                    (а)                                                           (б) 

Рис. 4.2 ‒ Схема зворотної (а) та прямої (б) конфігурацій фотоакустичної 

комірки для дослідження ФА відгуку в поруватих матеріалах при 

їх імпульсному лазерному опроміненні: 1) досліджуваний зразок; 

2) кремнієва підкладка; 3) акустичний буфер; 4) 

п’єзоперетворювач. 

4.3 Аналіз формування фотоакустичного відгуку в поруватих кремнієвих 

матеріалах та композитах на їх основі 

4.3.1 Нелінійний лазерний ультразвуковий відгук у кремнієвих 

структурах  

Як було зазначено раніше, амплітуда лазерно-ультразвукового відгуку 

зростає зі збільшенням інтенсивності випромінення. З іншого боку, 

використання потужного імпульсного джереал опромінення може призвести 

до прояву нелінійних ефектів  [168–170]. Тому температурні залежності 

оптичних, теплових та пружних параметрів досліджуваного середовища є 

важливими факторами, які слід враховувати  [171–173] при оптимізації 

потужності збудження в експериментах. Тому першочерговою задачею є 

вивчення параметрів лазерно-ультразвукового відгуку, збуджених 

наносекундними лазерними імпульсами різної інтенсивності. З цією метою, 

перед вивченням наноструктурованих матеріалів, монокристалічний кремній 
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був обраний в якості досліджуваного середовища, оскільки його властивості 

добре описані в літературі. 

Для досліджень використовувалися пластини кремнію n-типу, 

легованого фосфором, концентрація легуючої домішки 9 × 10
13

 см
-3

, 

товщиною 525 мкм та площею 1 см
2
. Зразок опромінювався рубіновим (λ = 

694 нм) та другою гармонікою Nd:YAG (λ = 532 нм) лазерів з тривалістю 

імпульсу 20 нс (ширина на половині висоти максимуму). Частота повторення 

імпульсу становила 2 Гц. Експериментальні залежності амплітуди лазерно-

ультразвукового відгуку отримані в діапазоні інтенсивностей від 0 до 35 

МВт/см
2
, що відповідає потоку  енергії від 0 до 700 мДж/см

2
. Лазерне 

випромінення фокусувалося на поверхню зразка в прямій конфігурації 

(рис.4.2б). Діаметр лазерного променя становив приблизно 2 мм, і 

перевищував товщину кремнієвої підкладки. Збуджений відгук реєструвався 

п'єзоелектричним перетворювачем з частотою максимального перетворення 

2.5 МГц і смугою пропускання 1 МГц. 

Типову форму ФА відгуку показано  на рис. 4.3. Амплітуда першого 

піку (A) ФА сигналу вимірювалась як функція інтенсивності випромінення. 

На графіку наведено дані, що відповідають різним довжинам хвиль 

(відповідно 532 нм і 694 нм). 

 

Рис. 4.3 – Типова форма ФА сигналу, що спостерігається в експерименті. 
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Суцільна лінія відповідає лінійній апроксимації експериментальних 

точок, отриманих для лазерного випромінення інтенсивністю менше 5 

МВт/см
2
. Зі збільшенням інтенсивності випромінення, як видно з рис. 4.4, 

амплітуда акустичного відгуку зростає нелінійно. Крім того, нахил 

залежності зростає зі зменшенням довжини хвилі освітення. Зазначимо, що 

поверхня зразка не зазнавала змін в досліджуваному діапазоні 

інтенсивностей. Тому основним механізм формування сигналу є теплове 

розширення матеріалу  [174]. Подальше збільшення інтенсивності лазерного 

опромінення ( > 35 МВт/см
2
) призводить до модифікації та абляції поверхні 

кремнієвого зразка. 

 

Рис.4.4 ‒ Залежність амплітуди лазерно-ультразвукового відгуку від 

інтенсивності збуджуючого випромінення. Точки є результатами 

експерименту для двох різних довжин хвиль; суцільна лінія ‒ це 

лінійна апроксимація, результати моделювання ‒ штрихові (694 

нм) та пунктирні лінії (532 нм).  

В роботі  [175] було проведено моделювання залежностей ФА відгуку 

від інтенсивності збуджуючого випромінення з врахуванням температурної 

залежності теплопровідності досліджуваного матеріалу. Проте при 

інтенсивності  > 25 МВт/см
2
 спостерігалося відхилення результатів 
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моделювання від експериментальних даних. Для подолання розбіжностей 

розрахованих та експериментальних залежностей нами було враховано  

температурні залежності теплових і пружних властивостей досліджуваного 

зразку, зокрема коефіцієнта об’ємного розширення. 

Таким чином, для обґрунтування експериментальних результатів, 

представлених на рис.4.4, скористаємось припущенням, що спостережуваний 

нелінійний характер експериментальних кривих може бути викликаний 

температурними залежностями теплових та пружних властивостей зразка. З 

цією метою, розглянемо джерела пружних напруг, що виникають у зразку 

 [176]: 

   
   

         
   

                                                      (4.1) 

де       – пружні константи,    
   

        – теплові джерела деформації,    – 

коефіцієнт теплового розширення,          – ріст температури. Пружні 

константи не залежать від температури в досліджуваному температурному 

діапазоні  [177]. Оскільки характерний розмір зони, що нагрівається лазером, 

менше, ніж довжина ультразвукової хвилі, а тривалість імпульсу менше 

періоду хвилі, джерело напруг може бути записане наступним чином: 

                                                                                                             (4.2) 

Вираз (4.2) записується в координатній системі, при якій вісь Z має початок у 

верхній поверхні зразка і спрямована в глибину. Відповідно, амплітуда 

напруги, яка з'являється між електродами п'єзоелектричного перетворювача, 

може бути представлена у такому вигляді: 

                                                            (4.3)  

Значення коефіцієнта теплового розширення    були взяті з  [178]. Ми 

встановили експериментальні дані за таким рівнянням:    

                   
 

  
             

 

  
  ,              (4.4)   
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тут    = -5.085 K
-1

,    = 1.847 K
-1

,    = 8.344 K
-1

,    = 1180.664 K,    = 137.008 

K. Температурна залежність коефіцієнта теплового розширення наведена на 

рисунку 4.5. 

 

Рис.4.5 ‒ Температурні залежності коефіцієнта теплового розширення 

(суцільна лінія) та теплопровідності (пунктирна лінія). Дані взяті 

з  [178] та  [179]. 

Були розраховані температурні профілі         та їх часова еволюція 

для двох випадків лазерного опромінювання (див. рис.4.6, що показує 

приріст температури безпосередньо після лазерних імпульсів (τ = 20 нс)) за 

допомогою наступного рівняння теплопровідності: 

       
  

  
                           

 
   

                                    (4.5) 

де   – питома теплоємність,   – густина,   – теплопровідність, I –  

інтенсивність лазерного випромінення,   – коефіцієнт ввідбивання світла від 

поверхні зразка, α – коефіцієнт оптичного поглинання, r – радіус-вектор 

точки на поверхні зразка, b – радіус пучка,      – це функція, що 

характеризує часовий розподіл інтенсивності випромінення. Для чисельного 

моделювання ми викорситали      у вигляді прямокутної функції (вона 

дорівнює 1 для 0 <t < τ =20нс, інакше вона дорівнює 0) для досягнення такої 
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ж повної енергії, як і в експерименті. Як і в роботі  [180], ми розглядали лише 

залежність теплопровідності   від температури. Значення теплопровідності 

були взяті з джерела  [179]. Дані апроксимували рівнянням   = A+B/T+C/T
2
, 

де A = -0.665, B = 27138.027, C = 6301140 (рис. 4.5). 

 

               (а) 

 

            (б) 

Рис. 4.6 – Температурні профілі в кінці дії лазерних імпульсів з різною 

довжиною хвиль: λ = 694 нм (а), λ = 532 нм (б). Штрихові лінії 

показують приріст температури з урахуванням температурної 

залежності коефіцієнта теплопровідності. Суцільна лінія була 

отримана без такої залежності. Розрахунки наведено для значення 

інтенсивності 15 МВт/см
2
. Замальована кольорова область 

відображає глибину оптичного проникнення (1/α) для обох 

довжин хвиль. 

 У результаті були розраховані залежності напруги, що генерується 

пружним джерелом у зразку, від інтенсивності лазерного випромінення. Ці 

залежності наведено на рисунку 4.4 пунктирними (694 нм) та штриховими 

пунктирними лініями (532 нм). Як видно з рисунка 4.4, результати 

моделювання добре узгоджуються з експериментальними даними. 

Таким чином, показано суттєвий вплив температурної залежності 

коефіцієнта теплового розширення та теплопровідності на нелінійну 

поведінку амплітуди лазерно-ультразвукового відгуку. При розрахунках 

глибини проникнення світла (1/α) використовувались значення коефіцієнта 
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оптичного поглинання приймали α = 7850 см
-1

 при λ = 532 нм, та α = 2050 см
-

1
 при λ = 694 нм  [107]. Глибина проникнення визначає густину джерел тепла 

при однаковій інтенсивності збуджуючого випромінення. Як видно з рис. 4.6, 

глибина проникнення зеленого світла менша приблизно в 4 рази, ніж для 

червоного. В результаті, це призводить до більш значного нагрівання 

поверхні зразка в цьому випадку. Тому, нелінійна поведінка зростання 

амплітуди виявляється більш вираженою у випадку збудження акустичного 

відгуку зеленим світлом. 

Слід зауважити, що представлений підхід може бути легко адаптований 

для вивчення та тестування матеріалів з різною структурою. Однак необхідно 

враховувати особливості температурної залежності теплових, пружних та 

оптичних параметрів для обраного матеріалу. Зокрема, оскільки відбувається 

сильне розсіювання фононів на неоднорідностях в поруватих матеріалах, 

залежність теплопровідності від температури менш виражена. У цьому 

випадку нелінійна поведінка лазерно-ультразвукового відгуку може виникати 

в результаті наявності залежності коефіцієнта теплового розширення та 

оптичного поглинання від температури. З практичної точки зору, наявність 

такої нелінійності може бути використана для ефективного збудження 

лазерного ультразвуку у випадку біомедичних застосувань  [181]. 

Таким чином, досліджено фізичні механізми формування лазерно-

ультразвукового відгуку в монокристалічному кремнію, при використанні 

імпульсного лазерного збудження на двох довжинах хвиль (532 нм і 694 нм). 

Для обох довжин хвиль виміряно залежності амплітуди сигналу від 

інтенсивності лазерного випромінення. Виявлено нелінійний характер цих 

залежностей. Розрахунки показують, що така поведінка безпосередньо 

пов'язана із залежністю теплопровідності та коефіцієнта теплового 

розширення досліджуваного шару від температури. Результати моделювання 

добре узгоджуються з експериментальними даними. Запропонована модель 

може бути використана для оптимізації потужності збудження в 

експериментах з імпульсними джерелами збудження. 
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4.3.2 Формування фотоакустичного відгуку в наноструктурованих 

композитних системах «порувата матриця – рідина» 

Як було показано в минулому пункті, при збільшені потужності 

лазерного віпромінювання приріст амплітуди ФА відгуку є нелінійним. 

Проте варто зауважити, що така нелінійність викликає збільшення лише на 

30 % у порівнянні з лінійним випадком при потужності 35 МВт/см
2
. 

Подальше збільшення потужності випроміювання призводить до руйнування 

матеріалу, і досліди є невідтворюваними. Тому зрозуміло, що для 

покращення ефективності генерації акустичного відгуку, збудженого 

лазерним випроміненням, необхідно шукати більш оптимальний шлях. 

Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є зміна структури 

досліджуваного матеріалу.  Так, раніше, було виявлено збільшення амплітуди 

ФА відгуку, збудженого лазерним випроміненням, від поруватого кремнію 

при пєзоелектричному методі реєстрації  [182]. Варто зазначити, що в силу 

специфіки морфології поруватого матеріалу, коефіцієнт об’ємного 

розширення таких систем є меншим, ніж у монокристалічних матеріалів. В 

результаті ефективності збуджень термопружних напруг в таких структурах 

низька.  

Крім того, збільшення амплітуди ФА відгуку також є досить важливим 

завданням у випадку тераностичних застосувань, оскільки її рішення 

дозволяє як збільшити відстань між областю спостереження і сенсором, так і 

досягти поліпшення співвідношення сигнал/шум. Однак, використання, 

запропонованих вище підходів та способів формування інформативного 

відгуку, а також відповідних математичних моделей,  ускладнюється в 

більшості біомедичних застосувань. У той же час, потенційна можливість 

збільшення амплітуди акустичного відгуку при імпульсному збудженні, як 

результат заповнення пор твердо тільної поруватої матриці рідиною, 

залишається практично не дослідженою. Можна назвати лише роботи 

прикладного характеру, де такі композити використовують для формування 
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коротких звукових імпульсів внаслідок поглинання імпульсів оптичного 

випромінення тривалістю в кілька наносекунд  [183]. 

Далі представлені результати досліджень формування ФА відгуку в 

наноструктурованому матеріалі під дією імпульсного лазерного опромінення. 

Зокрема, наведено результати експериментальних досліджень формування 

лазерно-ультразвукового відгуку в мезопоруватих шарах 

наноструктурованого кремнію з рідиною (композит) і без такої в порах при 

різних значеннях поруватості вихідної матриці. 

Для формування інформативного сигналу в таких використовували 

експериментальний стенд, схематичне зображення якого наведено на рис. 

4.1, та використовували зворотню геометрію фотоакустичної комірки для 

реєстрації акустичного відгуку (рис.4.2а).  

На рисунку 4.7 показано часові залежності ФА відгуку відповідно для 

випадків імпульсного опромінення зразків поруватого кремнію (а) та 

композитів на його основі (б).  

 

           (а) 

 

         (б) 

Рис. 4.7 –   Осцилограми акустичних відгуків при імпульсному опроміненні 

зразків мезопоруватого кремнію різної поруватості (а) і 

композитів «порувата матриця-рідина» (б). 

У разі імпульсного збудження, форма відгуку залишається практично 

незмінною як з порожніми (заповнені повітрям) порами, так і з порами, 
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заповненими рідиною (масло). Зазначений факт можна трактувати як 

свідчення незмінності фізичних механізмів, які визначають формування ФА 

відгуку. 

На гістограмах, наведених на рис.4.8а, показано співвідношення 

амплітуд лазерно-ультразвукового відгуку, отриманих від зразків поруватого 

кремнію і композитних систем «порувата матриця-рідина» різної 

поруватості. Також додатково для порівняння на рис.4.8б наведено такі ж 

гістограми, отримані раніше для випадку періодично модульованого 

опромінення зразків мезопоруватого кремнію та відповідно композитів на 

його основі. Порівнюючи дані, представлені на гістограмах відзначимо 

наступне. 

 

     (а) 

 

     (б) 

Рис. 4.8 –    Гістограми амплітуд акустичного відгуку для зразків поруватого 

кремнію різної поруватості і композитів «порувата матриця-

рідина» у випадках імпульсного (а) і квазістатичного (б) 

опромінення. 

По-перше, зростання амплітуди акустичного відгуку з ростом 

поруватості для композитних систем «порувата матриця-рідина» 

відбувається значно швидше в разі імпульсного збудження, ніж в разі 

періодично модульованого опромінення. Це суперечить даним робіт, згідно з 
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якими  [184,185] амплітуда ФА відгуку A для обох випадків збудження 

визначається виразом (3.16). 

Більш швидке зростання амплітуди А, ніж те, що описується 

залежністю (3.16), не є проявом нелінійних (по відношенню до приросту 

температури) ефектів, оскільки, ця обставина була нами виключена шляхом 

порівняння амплітуди відгуку при фокусуванні одного і того ж потоку 

оптичного випромінення на різних за площею (від 1мм
2
 до 50мм

2
) ділянках 

зразка з поруватістю 65%. Зміни амплітуди відгуку при цьому знаходилися в 

межах 15% від її величини і мали випадковий характер. Найбільш імовірною 

причиною експериментально спостережуваної більш крутої залежності 

амплітуди відгуку від поруватості зразків, в разі імпульсного збудження є 

зміна акустичного опору (імпедансу) при переході через інтерфейс 

«композит/буферний акриловий шар». Акрил має більш низьке значення 

хвильового акустичного опору, ніж кремній. З ростом поруватості композиту 

відбувається наближення значення його імпедансу до імпедансу акрилу. 

Внаслідок чого зростає амплітуда тиску звукової хвилі, що пройшла в 

буферний шар через межу розділу середовищ. 

Різниця знаків приросту амплітуди для поруватого кремнію без 

наповнювача у випадках періодичного та імпульсного збудження обумовлена 

відмінностями умов збудження. Так, при квазістатичному опроміненні 

зменшення відгуку з ростом поруватості обумовлено зменшенням пружних 

модулів матеріалу. Зростання ж відгуку при імпульсному збудженні 

пов'язане з тим, що основна його частина формується в акустичній зв'язці 

(каучук) на фронтальній поверхні зразка. Збільшення поруватості призводить 

до зростання температури поверхні, а, отже, і до більшого нагрівання 

каучуку. 

Проведемо кількісний аналіз для підтвердження думки про те, що на 

характер залежності амплітуди ФА відгуку від поруватості зразка в разі 

імпульсного збудження суттєво впливає узгодженість акустичних імпедансів 
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на межі розділу поруватий кремній/буфер (в області поглинання оптичного 

збудження). 

Так, амплітуда реєстрованого відгуку в даному випадку, згідно з  [186], 

пропорційна виразу 

                                   
      ,                    (4.6)                       

 

                                        ,                  (4.7)                

 

       ,                      (4.8)                   

    
  

  

   

           
       (4.9) 

 

де   – коефіцієнт проходження звукового тиску крізь межу розділу 

середовищ,    – хвильовий опір поруватого кремнію,    – хвильовий опір 

буфера,    – густина композиту,    – швидкість звуку поздовжньої хвилі,   – 

коефіцієнт Пуассона. 

Дані, отримані для амплітуди відгуку відповідно до виразу (4.6) і згідно 

з моделлю композиту «порувата матриця-рідина», за якою коефіцієнт 

теплового розширення композиту описується виразом (3.27), показані на 

гістограмах кружечками (рис. 4.8). При розрахунках були отримані і 

використовувалися параметри композитних матеріалів, наведені в табл.3.3 та 

табл.4.1. Видно, що більш швидке зростання амплітуди ФА відгуку з ростом 

поруватості (відповідно до виразу 4.6) у разі імпульсного збудження, якісно 

відповідає експерименту. Розбіжності в межах 5% ймовірно пов'язані з 

додатковим внеском в сигнал відгуку, сформованого в клейовому шарі. 
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Таблиця 4.1  

Розрахункові значення параметрів композитної системи «поруватий кремній-

рідина» в залежності від поруватості матриці при опроміненні досліджуваної 

структури імпульсним лазерни джерелом. 

Р 45% 55% 65% 

υ1, м/с 5100 4300 2900 

Z1·10
3
, кг/м

2
с 8700 6700 4000 

D 0,92 0,63 0,5 

A, в.о. 0,13 0,19 0,34 

 

Таким чином, представлено результати експериментальних досліджень 

наноструктурованих композитних систем «порувата матриця-рідина» з 

різними значеннями поруватості матриці. Проаналізовано процеси 

формування лазерно-ультразвукового відгуку в таких системах. 

Запропоновано модель композитної системи на основі поруватої матриці, 

розрахунки згідно з якою якісно узгоджуються з експериментом. 

 Показано, що при імпульсному збудженні, акустичний відгук зростає 

по амплітуді з ростом поруватості зразка. Швидке зростання відгуку 

обумовлене узгодженням акустичних хвильових опорів зразка з великим 

значенням поруватості та акрилового буфера. 

Використання композитної системи «поруватий кремній-рідина» для 

формування акустичного імпульсу дозволяє істотно (як мінімум на порядок) 

збільшити його амплітуду. 

Отримані дані важливі для оптимізації умов збудження лазерно-

ультразвукового відгуку, зокрема, в застосуваннях, пов'язаних з збудженням 

коротких звукових імпульсів в середовищах з низьким хвильовим 

акустичним опором. Практично важливим випадком тут є біологічні тканини, 

та їх дослідження в областях тераностики. 
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4.3.3 Фототермоакустичне перетворення в композитах на основі 

кремнієвих нанониток під дією імпульсного опромінення 

В роботі досліджено формування лазерно-ультразвукового відгуку в 

композитних системах на основі кремнієвих ниток різної товщини при 

імпульсному лазерному опроміненні. Інформативний відгук реєструвався за 

допомогою п’єзоелектричним перетворювачем. Масиви кремнієвих ниток 

отримано методом метал-індукованого хімічного травлення. Як наповнювач 

масиву кремнієвих нанониток було обрано в’язку рідину (масло). Проведено 

порівняльний аналіз ефективності ФА перетворення для композитних систем 

на основі поруватого кремнію та кремнієвих нанониток.  

Форма отриманих лазерно-ультразвукових (ЛУ) імпульсів для масивів 

кремнієвих нанониток (КНН) різної товщини (а) та композитної системи 

«кремнієві нанонитки/рідина»  («КНН-Р») (б) представлена на рис.4.9. 

Видно, що в обох випадках амплітуда звукового сигналу зростає зі 

збільшенням товщини масиву.  

  

Рис. 4.9 –    Форми лазерно-ультразвукового відгуку для масивів кремнієвих 

нанониток (а) різної товщини та композитних систем з рідиною 

на їх основі (б). 
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Залежність амплітуди лазерно-ультразвукового відгуку від товщини 

масивів кремнієвих нанониток (а) та композитних систем (б) на їх основі 

зображена на рис.4.10. Як бачимо, спостерігається суттєве зростання амплітуди 

лазерно-ультразвукового сигналу при створенні композиту шляхом додавання 

поверхневого шару рідини (до двох порядків). 

 

(а) 

 

(б) 

Рис. 4.10 – Залежність амплітуди лазерно-ультразвукового відгуку від 

товщини масивів кремнієвих нанониток  (а) та композитних 

систем на їх основі (б). 

Як було показано раніше  [5], при лазерному опроміненні композитної 

структури «поруватий кремній/рідина» («ПК-Р») спостерігається також 

збільшення амплітуди інформативного відгуку у порівнянні з відповідною 

характеристикою, отриманої для шару поруватого кремнію (ПК). Проте 

величина такого збільшення значно менша, у порівнянні з приростом 

амплітуди у випадку створення композиту «кремнієві нанонитки/рідина» 

(КНН/Р). З цією метою, було виготовлено зразки поруватого кремнію з такими 
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ж значеннями поруватості та товщини шару, як і у кремнієвих нанониток 

(КНН). Експериментально отримано (рис. 4.11) часові залежності лазерно-

ультразвукового відгуку для зразків ПК та КНН (а) та відповідні часові 

залежності  сигналу для композитів на їх основах «ПК-Р» та «КНН-Р» (б). Як 

можна бачити, в обох випадках амплітуда звукового сигналу від систем з 

нанонитками зростає в порівнянні з поруватим кремнієм. Так, при збудженні 

сигналу в системі кремнієві нанонитки/підкладка, його амплітуда майже у 3 

рази більша за амплітуду в системі поруватий кремній/підкладка. У випадку 

створення композитної системи на основі КНН і ПК також спостерігається 

суттєво більший приріст для системи «КНН-Р». Збільшення сигналу 

обумовлено збільшенням оптичного поглинання у випадку КНН і, як наслідок, 

більшою часткою поглиненої енергії  [187,188].  

 

                 (а) 

 

        (б) 

Рис. 4.11 –   Форми лазерно-ультразвукового відгуку для зразків поруватого 

кремнію (ПК) та масиву кремнієвих нанониток (КНН) 

товщиною 50 мкм (а) та композитних систем на їх основах 

(«ПК-Р», «КНН-Р») (б). 

 

Так, авторами роботи   [189] представлено результати досліджень 

оптичних спектрів відбивання поруватого кремнію та кремнієвих нанониток в 
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спектральному діапазоні 200 ÷ 1800 нм. На рис. 4.12 наведено спектри 

відбивання для зразків поруватого кремнію та кремнієвих нанониток 

товщиною 50 мкм та поруватістю 55 %. Як видно з рисунку, коефіцієнти 

оптичного відбивання для зразків кремнієвих нанониток та поруватого 

кремнію на довжині хвилі 532 нм відрізняються приблизно у три рази. 

Оскільки величина фотоакустичного сигналу визначається часткою 

поглиненої енергії, то відмінності в спектрах відбивання досліджуваних 

зразків є причиною характерноного збільшення (майже в 3 рази) амплітуди 

відгуку в масиві кремнієвих нанониток. Збільшення ж оптичного поглинання 

в шарі кремнієвих нанониток виникає в результаті багаторазового 

перевідбивання світла від гладких поверхонь ниток (так званий ефект «лайт 

трапінг»). 

 

 

Рис.4.12 – Спектри відбивання для зразків поруватого кремнію та кремнієвих 

нанониток товщиною 50 мкм та поруватістю 55 % [189]. 

 

Експериментально виявлені особливості часових залежностей 

фотоакустичних відгуків у випадку опромінення зразків поруватого кремнію та 
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кремнієвих нанониток, обумовлені специфікою структури досліджуваних 

зразків – розгалуженої сітки в шарі поруватого кремнію та гладеньких прямих 

циліндрів масиву кремнієвих нанониток. Тому, при використанні поруватого 

кремнію як матриці композиту, відбувається суттєве розсіяння звуку. Таким 

чином, можна стверджувати, що композити на основі кремнієвих нанониток у 

випадку імпульсного збудження звукового відгуку є ефективною системою для 

генерації звуку.  

Таким чином, представлено результати досліджень особливостей 

формування лазерно-ультразвукового відгуку у нанокомпозитних системах на 

основі кремнію. Зразки кремнієвих нанониток були виготовлені методом 

метал-індукованого травлення монокристалічної кремнієвої підкладки. 

Додатково для порівняння було виготовлено зразки поруватого кремнію з 

тією ж поруватістю методом електрохімічного травлення кремнієвої 

підкладки.  

Експериментальні дослідження показали суттєвий приріст амплітуди 

лазерного ультразвукового відгуку сформованого у композитній системі 

«кремнієві нанонитки/рідина» у порівняні з ультразвуковим відгуком від 

вихідної пластини кремнію покритої рідиною. Встановлено, що сигнал від 

шару кремнієвих нанониток вище приблизно у 3 рази, чим сигнал від зразків 

поруватого кремнію з такими самими параметрами (товщина, поруватість). 

Це пов’язано зі збільшенням оптичного поглинання в шарі кремнієвих 

нанониток в силу ефекту «лайт трапінг», який виникає в результаті 

багаторазового перевідбивання світла від гладких поверхонь ниток. 

Отримано, що сигнал від композитної системи «кремнієві нанонитки-

рідина» суттєво перевищує сигнал (до двох порядків величини) від шару 

кремнієвих нанониток, що пов’язано зі збільшенням коефіцієнту 

температурного розширення вказаної композитної системи.  
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Висновки до розділу 4 

Досліджено фізичні механізми, що відповідають за формування 

лазерно-ультразвукового відгуку в монокристалічному кремнію, при 

використанні імпульсного лазерного збудження з довжинами хвиль 532 нм і 

694 нм.  

Виявлено нелінійний характер залежності амплітуди сигналу від 

інтенсивності лазерного випромінення. Така поведінка пояснюється як 

залежністю теплопровідності, так і коефіцієнта теплового розширення 

досліджуваного шару від температури. Проведено моделювання 

експериментальних даних згідно з наближенням, за яким амплітуда 

фотоакустичного відгуку визначається сумарними термопружними 

напругами в області нагріву зразка. Результати моделювання добре 

узгоджуються з експериментальними даними.  

Проаналізовано процеси формування лазерно-ультразвукового відгуку 

в наноструктурованих композитних системах «порувата матриця-рідина». 

Запропоновано модель формування акустичного відгуку в таких системах, 

розрахунки згідно з якою якісно узгоджуються з експериментом. 

 Показано, що при імпульсному збудженні, амплітуда акустичного 

відгуку зростає з ростом поруватості шарів поруватого крменію. Створення 

композитної системи «поруватий кремній-рідина» для формування 

акустичного імпульсу дозволяє істотно (як мінімум на порядок) збільшити 

його амплітуду. 

Проведено експериментальні дослідження формування акустичного 

сигналу в композитній системі «кремнієві нанонитки/рідина». Показано 

суттєвий приріст амплітуди лазерного ультразвукового відгуку у порівняні з 

ультразвуковим відгуком від вихідної пластини кремнію покритої рідиною. 

Встановлено, що сигнал від шару кремнієвих нанониток вище приблизно у 3 

рази, чим сигнал від поруватого кремнію з цією ж самою товщиною та 
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поруватістю. Така поведінка обумовлена збільшенням оптичного поглинання 

в шарі кремнієвих нанониток в силу ефекту «лайт трапінг».  

Виявлено, що сигнал від композитної системи «кремнієві нанонитки-

рідина» суттєво перевищує сигнал (до двох порядків величини) від шару 

кремнієвих нанониток, що пов’язано зі збільшенням коефіцієнту теплового 

розширення вказаної композитної системи.  

Отримані дані важливі для оптимізації умов збудження лазерно-

ультразвукового відгуку, зокрема, в застосуваннях, пов'язаних з збудженням 

коротких звукових імпульсів в середовищах з низьким хвильовим 

акустичним опором. Зокрема, підсилення величини ультразвукового відгуку 

є практично важливим у випадку тераностичних досліджень біологічних 

тканин. 
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ВИСНОВКИ 

1. Експериментально виявлено ряд особливостей на амплітудно- та фазо-

частотних залежностях фотоакустичного сигналу у системах «шар 

кремнієвих нанониток/монокристалічна підкладка». Зокрема, 

спостерігаються перегини, які відповідають частотному діапазону 

~десятки кГц. Встановлено, що точка перегину на зміщується в область 

низьких частот при  збільшенні товщини масиву. Для пояснення 

виявлених особливостей на частотних характеристиках запропоновано 

модель формування фотоакустичного відгуку в системах, що містять 

кремнієві нанонитки, яка враховує відсутність тангенціальних 

деформацій у масиві, що представлений окремими нанонитками. 

2. Встановлено взаємозв’язок між величиною теплопровідності 

кремнієвих нанониток (п’єзоелектрична реєстрація сигналу) та часом їх 

травлення. Причина такого зв’язку  зумовлена збільшенням кількості 

механічно пошкоджених нанониток та їх додатковим «розтравленням», 

які визначають структурну неоднорідність зразка.  

3. Експериментально отримано зменшення амплітуди фотоакустичного 

відгуку при наявності ліофобної рідини на поверхні поруватого 

матеріалу. Встановлено, що величина такого зменшення визначається 

співвідношенням теплових активностей рідини та досліджуваного  

зразка. Запропоновано підхід, у якому реалізується одночасне 

визначення теплоємності та теплопровідності поруватих матеріалів.  

4. Розвинено модель формування акустичного відгуку, збудженого 

імпульсним лазерним випроміненням, яка враховує залежність 

пружних параметрів матеріалу від температури. Експериментально 

показано застосовність даної моделі до опису експериментальних 

залежностей амплітуди фотоакустичного відгуку в інтервалі 

інтенсивності збуджуючого випромінення (0 ÷ 35) МВт/см
2
. 
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5. Встановлено суттєвий приріст (до двох порядків величини) амплітуди 

фотоакустичного відгуку, збудженого імпульсним лазерним 

випроміненням, у композитних системах «кремнієві нанонитки/рідина» 

та «поруватий кремній/рідина» у порівнянні з матеріалом без 

наповнювача. Показано, що для систем «поруватий кремній/рідина» 

такий приріст пов'язаний зі збільшенням коефіцієнту теплового 

розширення композитної системи, тоді як для систем «кремнієві 

нанонитки/рідина»  – ще і зі збільшенням поглинання оптичного 

випромінення. 

6. Запропоновано модель формування фотоакустичного відгуку в 

композитних системах на основі поруватих кремнієвих матриць з 

різною морфологією за умови їх опромінення періодично 

модульованим та імпульсним лазерним випроміненнями, яка враховує 

зміну теплофізичних та пружних властивостей внаслідок 

інкорпорування рідини в порувату матрицю. 
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