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Впродовж останніх десятиліть характерною та важливою рисою 

сучасної електроніки стає мініатюризація електронних пристроїв. Метою 

такого напрямку є дешеве і надійне проектування та реалізація компактної, 

легкої та простої у користуванні обчислювальної техніки та інших приладів. 

Значна їх кількість складається з функціонуючих компонент, що мають 

критичні розміри у кілька десятків нанометрів. В результаті мініатюризації 

приладів суттєво збільшується щільність компонування його компонент, що 

призводить до різкого збільшення теплових потоків від мікропроцесорних 

чіпів і зростаючого занепокоєння з приводу впевненості в безпечності їх 

подальшого використання в режимах критичних навантажень, правильності та 

довговічності роботи приладів на їх основі тощо. Слід відмітити, що тепловий 

транспорт в наномасштабному діапазоні принципово відрізняється від 

макроскопічного, і визначається формою та розмірами наноструктури, 

особливостями її поверхні та напрямку теплового потоку відносно її геометрії, 

довжиною вільного пробігу носіїв тепла тощо. Таким чином, розуміння 

теплового транспорту структур в нанорозмірних масштабах має важливе 

фундаментальне значення, а також вирішує ключові прикладні питання щодо 

оптимальної продуктивності і надійності управління тепловою енергією в 
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пристроях на їх основі, зокрема, сучасних електронних, оптоелектронних, 

фотонних пристроїв і систем.  

Крім того, останнім часом розвиток альтернативної енергетики є, 

безумовно, однією із основних світових тенденцій. Актуальність її 

використання пов’язана зі світовим зростанням попиту на традиційні джерела 

енергії, які, в свою чергу, мають негативний вплив на навколишнє середовище 

та несуть загрозу для екології та навколишнього середовища. Однією з 

можливостей суттєвого зменшення об’ємів використання традиційної 

енергетики вважають застосування термоелектричних систем, які здатні 

безпосередньо генерувати електричний струм із тепла. Це, зокрема, важливо 

при рекуперації теплової енергії, яка, наприклад, виділяється як 

відпрацьований ресурс під час роботи теплових двигунів. Можливість 

формувати нові наноструктури, які ефективно розсіюють фонони, знижуючи 

при цьому теплопровідність матеріалу без втрат його електричних 

властивостей, дозволяє потенційному впровадженню ефективних 

термоелектричних пристроїв. Зокрема, до таких матеріалів також відносяться 

поруваті напівпровідникові структури, тому дослідження їх теплофізичних 

властивостей, є, безумовно, актуальною задачею як з фундаментальної, так і з 

практичної точок зору. 

Представлена дисертаційна робота присвячена дослідженням 

особливостей теплового транспорту в поруватих структурах на основі 

кремнію з різною морфологією, яка керується як умовами їх виготовлення, так 

і процесами подальшої модифікації структури. Для знаходження коефіцієнту 

теплопровідності таких матеріалів використовувались фотоакустичні 

газомікрофонні методи дослідження. Дані методи відносяться до неруйнівних 

методів діагностики теплових властивостей як об’ємних, так і 

наноструктурованих твердих тіл. До їх переваг відносять характерно малі 

розміри робочої області досліджень, відносну простоту та низьку собівартість 

експериментального стенду у порівнянні з іншими методами дослідження. 

Крім того, характерне для цих методів збудження інформативного відгуку 
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зразків проводиться під час їх безконтактного нагріву нестаціонарним 

опроміненням менше чим на 1оК, що дозволяє більш точно вирахувати його 

теплопровідність. 

Для апроксимації результатів експериментальних досліджень 

запропоновано модель формування фотоакустичного відгуку в системах з 

неоднорідним просторовим розподілом теплофізичних та оптичних 

параметрів при реєстрації інформаційного відгуку газомікрофоним методом з 

урахуванням опромінення зразків світлом з різною довжиною хвилі 

випромінювання, а також використання різної геометрії фотоакустичного 

експерименту. Її застосування дало змогу визначити значення коефіцієнтів 

температуропровідності та теплопровідності структур з різною конфігурацією 

пор, зокрема, шарів поруватого кремнію з фрактальною дендритоподібною 

морфологією, що відрізняються між собою величиною поруватості, та 

впорядкованих масивів кремнієвих нанониток різної довжини та морфології. 

Зокрема, встановлено, що збільшення на кілька порядків рівня легування 

бором вихідних пластин кремнію зменшує результуючу ефективну 

теплопровідність утвореного масиву кремнієвих нанониток у 25 разів. 

Показано можливість застосування комплексного аналізу фотоакустичного 

відгуку як вихідних поруватих структур з різною конфігурацією пор, так і 

композитних систем «порувата матриця – рідина» на їх основі, який 

поглиблює розуміння впливу морфології структури на приріст 

теплопровідності в утвореній композитній системі. 

Проведено експериментальні дослідження фотоакустичного відгуку 

частково та повністю аморфізованого поруватого кремнію з різною 

поруватістю, отриманого шляхом опромінення вихідних поруватих структур 

іонами урану з енергією 110 МеВ з різними дозами опромінення. Аналіз 

отриманих результатів вказує на суттєве зменшення теплопровідності 

модифікованого поруватого кремнію зі збільшенням частки аморфної фракції 

(до 3 разів у порівнянні з вихідним шаром поруватого кремнію у випадку 75% 

поруватості). Показано можливість застосування фотоакустичного методу для 
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дослідження теплового транспорту у зразків з високою поруватістю та 

часткою аморфної фази. 

Експериментально досліджено амплітудо-частотні характеристики 

фотоакустичного відгуку мультишарових систем, що містять періодичний 

просторовий розподіл поруватого кремнію різної поруватості з субмікронною 

товщиною шарів. Для аналізу отриманих результатів запропоновано підхід, 

який пояснює вплив граничного теплового опору інтерфейсу між моношарами 

поруватого кремнію різної товщини та поруватості в мультишаровій системі 

на зменшення її ефективного коефіцієнту теплопровідності. Показано, що 

лінійна залежність величини теплового опору інтерфейсу між моношарами 

поруватого кремнію від різниці їх значень поруватості відповідає залежності 

ймовірності відбивання фононів від інтерфейсу між моношарами поруватого 

кремнію з різною поруватістю в рамках моделі акустичних імпедансів. 

 

Ключові слова: теплопровідність, поруватий кремній, кремнієві 

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

поруватий кремній, мультишарові поруваті системи на основі кремнію, 

фотоакустичні газомікрофонні методи. 
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SUMMARY 

 

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

structures. – 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, 2019. 

 

For decades, the miniaturization of electronic devices has become a 

characteristic and important feature in modern electronics. The main goal of this 

trend is a cheap and safe design and further implementation of a compact, 

lightweight and simple to use devices. A significant number these devices are 

already consists of functioning components, that have a critical size of the tens of 

nanometers. However, the miniaturizing of devices significantly increases the 

density of its components, that leads to a steep increase of heat flows from 

microprocessor chips and growing concern over the emergence of on-chip hot spots, 

safety of their subsequent use under the critical temperatures, the correctness and 

durability of the operation of the devices on their basis etc. It should be noted, that 

the thermal transport at nanoscale is fundamentally different from the macroscale 

one, and is determined by the distribution of carrier mean free path and energy 

dispersion in a material, the dimension of the structure and the distance of heat 

propagation. Thus, understanding thermal transport at nanoscale is therefore crucial 

for a fundamental description of energy flow in nanomaterials, as well as a critical 

issue toward achieving the optimal performance and reliability of modern electronic, 

optoelectronic, photonic devices and systems. 

Moreover, the development of alternative energy is increasing nowadays and 

became one of the main world trends. The urgency of its use is related to the 
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worldwide demand growth of traditional energy sources that, in turn, have a negative 

impact on the environment. One of the possibilities of significant reduction of 

traditional energy souces is the application of thermoelectric systems that are 

capable for the direct generation of electric current from heat. In particular, this is 

important for the thermal energy recovery that, for example, is allocated during the 

thermal engines operation. The ability to form the new nanostructures that efficiently 

scatter phonons, reducing the thermal conductivity, without altering the electrical 

properties of the material, enables the potential implementation of proficient 

thermoelectric devices. Among them, a significant role is occupied by the porous 

semiconductor structures, therefore the study of their thermophysical properties is, 

of course, an urgent task from both the fundamental and the practical points of view. 

Thіs thesis is devoted to the study of thermal transport features in porous 

silicon-based structures with different morphology, which is guided by both the 

fabrication conditions and the processes of further structure modification processes. 

The photoacoustic technique with gas-microphone registration has been used for the 

evaluation of thermal conductivity values of these materials. This method is related 

to the non-destructive diagnostic method of thermal properties of both bulk and 

nanostructured solids. The main advantages of this method are the small size of the 

research area, relative simplicity and low cost of the experimental stand in 

comparison with other methods. In addition, the excitation of the informative 

response from samples by photoacoustic technique is obtained during its contactless 

minimal heating (less than 1oK) by non-stationary radiation, which allows to 

evaluate its thermal conductivity value more accurately. 

For the approximation of the experimental results a theoretical model of the 

photoacoustic formation response in systems with heterogeneous spatial distribution 

of thermophysical and optical parameters in case gas-microphone registration is 

proposed, taking into account the wavelength of an optical source and the geometry 

of the photoacoustic experiment. Its application allowed to determine the thermal 

diffusivity and thermal conductivity values of structures with different pore 

configurations, in particular the porous silicon layers with fractal dendrite-shaped 
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morphology that differ by thickness and porosity, and the well-ordered silicon 

nanowire arrays with different lengths and morphologies. In particular, it was 

established that the increasing of doping level of the initial silicon plates by several 

orders of magnitude reduces the resulting effective thermal conductivity of the 

formed silicon nanowires layer by 25 times. The possibility of applying a complex 

analysis of the photoacoustic response from both the initial porous structures with 

different configuration of pores and the composite systems «porous matrix – liquid» 

on their basis, extends the understanding of the influence of initial structure 

morphology on the thermal conductivity increasing of the obtained composite 

system. 

The experimental analysis of the photoacoustic response formation of 

partially amorphous porous silicon with different porosity values obtained by 

irradiation of structures with 110 MeV uranium ions with different radiation doses 

is carried out. The obtained results indicates a significant decreasing of thermal 

conductivity value of the modified porous silicon with an increasing of its 

amorphous fraction (up to 3 times compared with the initial porous silicon layer in 

the case of 75% porosity). The possibility of using the photoacoustic method for the 

study of thermal transport in specimens with both high porosity and amorphous 

fraction is shown. 

The amplitude-frequency characteristics of the photoacoustic response of 

multilayer systems containing periodic spatial distribution of submicron porous 

silicon monolayers with different porosity have been experimentally obtained. For 

the analysis of the experimental results, an approach that explains the influence of 

the boundary thermal resistance between porous silicon monolayers with different 

thickness and porosity values on the effective thermal conductivity in multilayer 

porous system was proposed. It was shown, that the linear dependence of the thermal 

boundary resistance on the porosity difference between the porous silicon layers 

corresponds to the dependence of the reflection probability of phonons on the 

interface between porous silicon layers with different porosities. The latter 
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corresponds well to the acoustical mismatch model for the boundary thermal 

resistance. 

 

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

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

silicon based systems, photoacoustic gas-microphone methods. 
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ВСТУП 

Актуальність теми. Одним із ключових актуальних питань у багатьох 

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

альтернативної енергетики є визначення можливостей керування тепловими 

характеристиками структурних елементів різноманітних функціонуючих 

приладів, зокрема, створених на основі напівпровідникових матеріалів. Для 

того, щоб забезпечити ефективну та довготривалу роботу даних пристроїв 

необхідно достовірно знати та вміти варіювати їх теплові властивості шляхом 

зміни як геометричних, так і морфологічних параметрів. 

Кремній вважається одним із основних матеріалів сучасної 

напівпровідникової промисловості. Його успішне прикладне застосування 

безпосередньо пов'язане із доступністю вихідної сировини, дешевизною та 

простотою отримання, а також можливістю подальшої технологічної обробки. 

Проте, високе значення коефіцієнту теплопровідності кремнію за кімнатних 

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

як основного функціонуючого елементу для приладів, які працюють в режимі 

критичних теплових навантажень.  

Водночас, останні досягнення в області нанотехнологій відкривають 

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

наноструктурування кремнію сприяє суттєвому зменшенню його 

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

зосереджені на можливості застосування просторово неоднорідних 

наноструктур на основі кремнію, зокрема, впорядкованих масивів кремнієвих 

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

дендритоподібною морфологією як ефективних функціонуючих компонентів 

термоелектричних холодильників для мікросхем, теплоізоляторів, елементів 

сонячних батарей третього покоління тощо. 

Основним способом зменшення теплопровідності таких структур є 

збільшення величини їх поруватості та суттєве зменшення розмірів 

кристалітів у матриці. Проте, порувата структура при цьому стає більш 
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механічно нестабільною у силу втрати значної кількості своєї маси. Таким 

чином, пошук можливості зменшення теплопровідності поруватих структур 

без суттєвих втрат їх механічних властивостей є актуальною, і водночас 

складною задачею. Одним із можливих напрямів вирішення таких проблем є 

пошук нових підходів до виготовлення поруватих матеріалів, а також 

застосування різних процесів модифікації цих структур після їх виготовлення, 

які потенційно можуть призводити до певних змін їх морфології, а отже, і 

зміни її теплофізичних властивостей. Як стохастична природа утворення цих 

структур у процесі їх виготовлення, так і складність контролю процесів їх 

подальшої модифікації також підкреслюють важливість та актуальність 

розробки нових та розвитку існуючих методів та підходів для моніторингу 

теплових властивостей як вихідних, так і модифікованих структур. У рамках 

даної роботи для цього пропонується використання фотоакустичного 

газомікрофонного методу дослідження. 

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

Основні експериментальні дослідження проводились в рамках тематики 

НДЛ «Фізичне матеріалознавство твердого тіла» кафедри загальної фізики 

фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка. У роботі представлено результати досліджень, отриманих у рамках 

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

дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних частинок, 

астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій» (№ 

держ. реєстрації 0106U006392); № 16БФ051-01: «Формування та фізичні 

властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних 

поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних 

складових» (№ держ. реєстрації 0108U008563); № 18БФ051-01м: «Особливості 

фототермічних та фотоакустичних процесів в низькорозмірних 

напівпровідникових системах на основі кремнію» (№ держ. реєстрації 

0118U000242); ); № 19БФ051-05 «Розробка фізичних засад функціоналізації 

наноструктурованих матеріалів на основі карбону, напівпровідникових 



18 

 

гетероструктур та поруватого кремнію» (№ держ. реєстрації 0119U100303); а 

також міжнародного проекту CARTHER (Дії Марії-Склодовської Кюрі – 

Горизонт 2020) № 690945 «Карбонові наноматеріали для застосування в 

області тераностики». 

Мета та задачі дослідження.  

Метою дисертаційної роботи є з’ясування фізичних закономірностей 

теплового транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі 

кремнію різної морфології, керованої умовами виготовлення та подальшою 

модифікацією структури. 

Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі: 

1. Розробити експериментальний стенд для дослідження теплопровідності 

поруватих напівпровідникових структур на основі кремнію 

фотоакустичними газомікрофонними методами. 

2. Виконати експериментальне дослідження частотних залежностей 

амплітуди і фази фотоакустичного відгуку у випадку періодично 

модульованого опромінення фронтальної або зворотної поверхні структур 

на основі поруватого кремнію. Провести моделювання особливостей 

фотоакустичного перетворення у таких структурах залежно від їх 

теплофізичних параметрів за умов різної геометрії експерименту. 

3. Виявити особливості впливу як параметрів вихідної пластини кремнію, так 

і параметрів процесу її метал-стимульованого хімічного травлення на 

теплофізичні властивості утвореного таким чином масиву кремнієвих 

нанониток. 

4. Встановити фізичні механізми модифікації теплового транспорту в 

частково або повністю аморфізованому поруватому кремнії.  

5. Встановити особливості теплового транспорту в мультишарових поруватих 

структурах на основі кремнію. 

Об’єктом дослідження є особливості теплового транспорту в поруватих 

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

напівпровідникових системах на основі кремнію при їх опроміненні 

нестаціонарним електро-магнітним опроміненням. 

Методи дослідження: 

• фотоакустичні методи із газомікрофонною реєстрацією для 

експериментального дослідження частотних залежностей ФА сигналу; 

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

середовища, наближення електротеплової аналогії; 

• електрохімічні методи травлення поруватого кремнію з різною 

морфологією пор; 

• скануюча електронна мікроскопія, трансмісійна електронна мікроскопія; 

гравіметричні методи; 

• раманівська спектроскопія, скануюча теплова мікроскопія. 

Наукова новизна одержаних результатів: 

1) узагальнено математичну модель впливу просторового розподілу 

теплофізичних параметрів у структурах на основі поруватого кремнію на 

формування фотоакустичного відгуку при газомікрофонному способі 

реєстрації; 

2) встановлено закономірності впливу параметрів травлення масивів 

кремнієвих нанониток на особливості переносу тепла в них за допомогою 

фотоакустичних газомікрофонних методів. Зокрема, з’ясовано вплив 

концентрації легуючої домішки вихідної пластини та часу травлення на 

коефіцієнт теплопровідності в масивах кремнієвих нанониток; 

3) вперше визначено характер впливу рідинного наповнювача на параметри 

теплового транспорту в поруватій кремнієвій матриці як з 

фрактальноподібною, так і з упорядкованою морфологією пор; 

4) встановлено залежність теплопровідності частково аморфізованої 

поруватої кремнієвої матриці від частки аморфізації. Зокрема, вперше 

отримано значення коефіцієнтів теплопровідності для 

високоаморфізованих зразків та зразків з високою поруватістю;  
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5) вперше отримано залежність коефіцієнту теплопровідності мультишарової 

структури на основі поруватого кремнію з періодичним розподілом 

поруватості від параметрів травлення за допомогою фотоакустичного 

методу. 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані у роботі 

результати визначають більш глибоке розуміння характеру та особливостей 

теплового транспорту в напівпровідникових матеріалах з поруватою 

структурою, що сприяє створенню на їх основі функціонуючих елементів з 

необхідними теплофізичними параметрами в їх широкому діапазоні значень. 

Особистий внесок здобувача. Наведені в роботі результати досліджень 

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

обґрунтування задач дослідження, вибір об'єктів дослідження, обговорення та 

узагальнення одержаних результатів проводилось здобувачем разом із 

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

обговорення одержаних результатів, розробка теоретичних моделей 

формування фотоакустичного відгуку в поруватих структурах на основі 

кремнію та їх співставлення з експериментальними результатами було 

виконано здобувачем разом із доцентом кафедри загальної фізики 

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

опрацюванні, та систематизації літературних джерел, а також у проведені 

експериментальних досліджень теплового транспорту в поруватих 

напівпровідникових структурах на основі кремнію фотоакустичними 

газомікрофонними методами. Розробка фотоакустичного стенду, 

виготовлення та юстування характеристик фотоакустичних комірок, аналіз 

експериментальних результатів здобувач проводив разом із 

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

Апробація результатів дослідження. Основні результати 

дисертаційної роботи представлені на міжнародних наукових конференціях: 

International research and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials 

(NANO - 2013)”, 24 August – 1 September, 2013, Bukovel, Ukraine; International 
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Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications (CPPTA), 

23-26 September 2014, Warsaw, Poland; the 10th International Conference “Porous 

Semiconductors – Science and Technology (PSST-2016)”, 06-11 March 2016, 

Tarragona, Spain; Eurotherm Seminar No 108 “Nanoscale and Microscale Heat 

Transfer V”, September 26-30, 2016, Santorini, Greece; V International research 

and practice conference “Nanotechnology and Nanomaterials (NANO-2017)”, 23-

26 August 2017, Chernivtsi, Ukraine; VI International Scientific – Practical 

Conference “Structural Relaxation in Solids”, 22-24 May 2018, Vinnitsia, Ukraine; 

IEEE 8th International Conference on Nanomaterials: Applications & Properties 

(NAP-2018), 9-14 September 2018, Zatoka, Ukraine; V International Conference 

“Modern Problems of Condensed Matter”, 03-06 October 2018, Kyiv, Ukraine. 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

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

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

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

тез доповідей на наукових конференціях [9–16]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

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

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

173 найменувань. Загальний обсяг дисертації становить 136 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.   

ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОВОГО ТРАНСПОРТУ В ПОРУВАТИХ 

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

В даному розділі пропонується ознайомлення із основними методами 

травлення поруватих структур з різною морфологією, зокрема, шарів 

поруватого кремнію (ПК) – структур з дендритною фрактальною 

морфологією, та впорядкованих масивів одновимірних кремнієвих нанониток 

(КН). Коротко наведено загальне уявлення про їх технологію виробництва, а 

також вказано яким чином керована зміна технологічних параметрів в процесі 

їх виготовлення впливає на їх результуючу морфологію. Основна увага 

приділяється особливостям теплофізичних властивостей шарів ПК та КН. 

Показано яким чином ці властивості залежать як від морфології таких 

матеріалів, а також і від способів їх подальшої модифікації.  

Також в даному розділі розглядаються основні методи дослідження 

теплового транспорту як у об’ємних, так і у наноструктурованих твердих 

тілах, зокрема, в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію, 

коротко описуються їх основні переваги та недоліки. Значна увага 

акцентується на фотоакустичних газомікрофонних методах дослідження, як 

основних методів дослідження теплопровідності досліджуваних поруватих 

структур в рамках даної дисертаційної роботи. 

1.1 Основні методи синтезу поруватих напівпровідникових 

структур на основі кремнію 

1.1.1 Формування поруватого кремнію методом анодного 

електрохімічного травлення та його морфологічні особливості  

Станом на сьогоднішній день поруватий кремній вважається одним із 

найпоширеніших та найбільш досліджених поруватих напівпровідникових 
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структур. Не зважаючи на те, що з моменту його відкриття [17] пройшло вже 

більше 60 років, інтерес до такого класу поруватих матеріалів продовжує 

зростати, що підтверджується публікаційною активністю, присвяченою його 

дослідженням. Зокрема, на протязі останніх 15 років вона складає > 800 

наукових статей на рік в наукометричній базі Scopus. Як можливість контролю 

технологічних параметрів в процесі травлення ПК [18,19], так і створення на 

його основі широкого кола модифікованих структур [20–23] дозволяють 

суттєво варіювати його морфологічні особливості, чим значно розширювати 

діапазон його фізичних властивостей. 

Існує чимало методів, які дозволяють синтезувати ПК. Основним 

методом виготовлення ПК є анодне електрохімічне травлення пластин 

монокристалічного кремнію в розчині плавикової кислоти (HF) [18,19,24]. 

Цей метод є простим в реалізації, а також забезпечує достатньо високу 

відтворюваність зразків в широкому діапазоні товщин шару та величини 

поруватості. До основних структурних елементів експериментального стенду 

відносять джерело постійного струму, фторопластову електролітичну комірку 

та платиновий електрод. Дві найпростіші конфігурації тефлонових 

електролітичних комірок схематично зображено на рис. 1.1. [18]. 

 

Рисунок 1.1 – Схематичні зображення електролітичних комірок: одно 

коміркова (а), та двокоміркова (б) конфігурації. Цифрами позначено: 1 

– розчин електроліту, 2 – монокристалічна кремнієва пластина, 3 – 

платиновий електрод, 4 – металевий контакт, 5 – шар ПК, що 

формується в процесі електрохімічного травлення пластини. 
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Оскільки за своєю природою кремній є гідрофобним матеріалом, як 

правило, для якісного протікання електрохімічних реакцій в розчин кислоти 

також додається етиловий спирт [24]. В рамках даної роботи травлення ПК 

відбувалось з залученням однокоміркової конфігурації, зображеної на 

рис. 1.1. (а). У порівнянні з двокомірковою конфігурацією, в даному випадку 

умова рівномірного травлення поверхні пластини в розчині визначається не 

лише збільшенням розмірів електроду та об’єму електроліту, але і якістю 

напилення на зворотній поверхні кремнію металевого контакту.  

В процесі електрохімічного травлення (див. рис. 1.2.) поверхня 

монокристалічної кремнієвої пластини при контакті з водним розчином HF 

насичується воднем та стає хімічно інертною по відношенню до електроліту. 

Але якщо на електроди подати різницю потенціалів, носії струму (в даному 

випадку “дірки”) почнуть мігрувати до інтерфейсу між кремнієм та 

електролітом. При цьому атоми Si звільняються від блокуючих їх атомів Н та 

починають взаємодіяти з молекулами та іонами електроліту з поступовим 

відщепленням від структури в розчин HF. Якщо при цьому електроліз 

проводиться при відносно низькій густині струму, то кількості “дірок” не 

вистачає для організації суцільного фронту розчинення, і тому відбувається 

локальне розчинення кремнію на поверхні. Зародження пор в структурі 

починається у тих місцях, де присутні дефекти, або ж у механічно напружених 

ділянках на поверхні, причому, варіювання густини струму дає можливість 

варіювати поруватість структури. При збільшенні часу електрохімічного 

травлення Si пластин пори, що з’являються на її поверхні, продовжуватимуть 

своє зростання вглиб структури за рахунок дрейфу нових “дірок” до дна пор, 

оскільки напруженість електричного поля там значно вища. Стінки поруватої 

структури у таких випадках лишаються збідненими присутністю «дірок», і 

тому пасивуються воднем. 

До основних морфологічних особливостей ПК відносять його 

поруватість, середній розмір та орієнтацію пор, розміри кристалітів кремнію, 

ступінь неоднорідності поруватого шару, а також його товщину. Згідно 
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класифікації IUPAC [25] за розміром пор ПК умовно поділяють на 

мікропоруватий (діаметр пор < 2 нм), мезопоруватий (~ від 2 до 50 нм), та 

макропоруватий (> 50 нм) кремній. Важливою характеристикою є поруватість 

кремнію, яка визначається формулою: 𝜙 = (𝜌с−𝑆𝑖 − 𝜌пк) 𝜌𝜌с−𝑆𝑖⁄ , де 𝜌с−𝑆𝑖 , 𝜌пк – 

значення густини монокристалічного кремнію та ПК, відповідно. Сьогодні 

існують можливості виготовлення ПК, поруватість якого може досягати 

значення 95 % [26]. 

 

Рисунок 1.2 – Схематична модель розчинення кремнієвого електроду в розчині 

плавикової кислоти в процесі електрохімічного травлення. 

Суттєвими чинниками, які впливають на поруватість, морфологію та 

товщину результуючого шару ПК, є параметри вихідної кремнієвої 

пластини (кристалічна орієнтація та рівень легування пластини, тип легуючої 

домішки тощо) та умови його травлення (склад та температура електроліту, 

час і густина струму травлення, присутність освітлення та його 

спектроскопічний склад тощо). Зокрема, слід відмітити, що за однакових умов 

виготовлення ПК існує прямо пропорційна залежність між його поруватістю 

та величиною густини прикладеного струму [27]. При цьому, в процесі 

виготовленні ПК бажано використовувати імпульсний режим подачі струму 
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(режим «старт-стоп») для того, щоб забезпечувати відновлення концентрації 

HF всередині пор, чим оптимізувати однорідність поруватості шару вглиб його 

напрямку травлення [28]. 

Слід також відмітити, що керовані часом стрибкоподібні зміни густини 

струму в процесі виготовлення ПК призводять до можливості формування 

мультишарових поруватих систем (зокрема, фононних та фотонних 

кристалів), які містять у собі просторовий розподіл моношарів ПК, що 

відрізняються між собою товщиною та поруватістю [29–31]. 

1.1.2 Метод метал-стимульованого хімічного травлення кремнію як 

один із основних методів формування масиву кремнієвих нанониток 

Структури КН вперше було отримано у 1964 році за допомогою методу 

«пар - рідина - тверде тіло» (VLS method) [32]. З тих пір було розроблено 

велику кількість методів по принципу «зверху - вниз», або «знизу - вгору», які 

дозволяють якісно синтезувати КН різної орієнтації, довжини та морфології 

[33]. Серед них в останні роки все більше уваги привертає метод метал-

стимульованого хімічного травлення (МСХТ, Metal-Assisted Chemical Etching) 

[34–36]. У порівнянні з іншими методами, метод МСХТ є простим та відносно 

дешевим способом, який дозволяє виготовляти КН з діаметром від 5 нм до 

1 мкм, та довжиною до 50 мкм, різної морфології, а також орієнтації по 

відношенню до монокристалічної підкладки. 

В основі цього методу лежить селективне травлення поверхні кремнію в 

розчині кислоти (найчастіше – HF) та окислювача (H2O2, HNO3 тощо), 

індуковане частинками благородних металів (Ag, Au, Pd, Pt). Існує 2 способи 

реалізації методу МСХТ – в один (МСХТ-1), або в два (МСХТ-2) основні 

етапи. Реалізація МСХТ-1 передбачає одночасне осадження частинок металу 

та створення масиву КН у єдиному розчині, який складається з кислоти, 

окислювача та солі, що містить благородний метал [37]. 

На противагу, в методі МСХТ-2 процес осадження металу на поверхню 

кремнію і процес травлення КН відбуваються в 2 різних розчинах [38,39] (для 
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прикладу, див. рис. 1.3.). Детальна геометрія результуючого масиву КН в 

основному залежить від початкової морфології покриття кремнієвої поверхні 

благородним металом. Процес розчинення кремнію здійснюється 

локалізовано в місцях осадження частинок металу - каталізатора. Позитивно 

заряджені іони металу захоплюють електрони кремнію, чим створюють 

можливість появи у структурі позитивно заряджених «дірок». В свою чергу, 

«дірки», подібно до методу електрохімічного травлення, приймають активну 

участь у процесі розчинення кремнію в розчині кислоти та окислювача. Цей 

процес є анізотропним, оскільки найбільша концентрація «дірок» 

зароджується в структурі кремнію, що знаходиться під металевим 

каталізатором, тому частинки металу переважно рухаються вглиб кремнієвої 

структури, формуючи навколо свого шляху впорядковані одновимірні 

нанокристаліти кремнію. 

 

Рисунок 1.3 – Блок-схема методу метал-стимульованого хімічного травлення 

(МСХТ-2), де роль каталізатора відіграють частинки срібла. 

Подібно до методу електрохімічного травлення, в методі МСХТ 

довжина та морфологія утворених КН, залежать як від параметрів вихідної 

пластини кремнію,так і від умов травлення. Крім того, важливу роль відіграє 

вибір концентрації та типу осадженого металу на поверхню пластини. 

Особлива увага акцентується на можливості створення КН з керованою 

шорсткістю поверхні, або навіть поруватих КН [37,39–41]. Численні 

дослідження вказують, що поруватість КН зростає зі збільшенням рівня 

легуючої домішки вихідної пластини, або концентрації окислювача в розчині. 
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Зокрема, у випадку формування КН на високолегованих пластинах кремнію 

(рівень легування > 1017 см-3), утворені за допомогою окислення йони металу 

можуть дифундувати вгору в межах пори, та з високою ймовірністю 

рекристалізовуватись на бічних поверхнях КН у місцях, де присутні домішкові 

дефекти. Таким чином, у цих місцях зароджуються нові зародки для травлення 

пор, але вже вглиб самих КН, формуючи їх поруватість. 

1.2 Особливості теплового транспорту в поруватих 

напівпровідникових структурах на основі кремнію 

1.2.1 Питома теплоємність поруватих кремнієвих наноструктур 

Питома теплоємність – це фізична величина, яка чисельно рівна 

кількості теплоти, необхідній для того, щоб нагріти одиницю маси тіла на 1оК. 

Зв’язок між величиною теплоємності та теплопровідності тіла описується 

відомим співвідношенням: 

𝐷 =
𝜒

𝜌𝑐
 , (1.1) 

де D – коефіцієнт теплової дифузії, χ – коефіцієнт теплопровідності (або 

просто теплопровідність) матеріалу. 

Значна кількість методів дослідження теплофізичних властивостей 

матеріалу базується не на безпосередньому вимірі його коефіцієнту 

теплопровідності, а на отриманні величини теплової дифузії (див. розділ 1.3). 

Тим не менш, вираз (1.1) дозволяє розрахувати теплопровідність матеріалу за 

умови відомої величини його теплоємності. 

Величина питомої теплоємності для монокристалічного кремнію (с𝑐−𝑆𝑖) 

за кімнатної температури складає ~ 680 Дж/(кг·К). Проте, дослідження цієї 

величини для таких структур, як ПК, або КН, до сих пір залишається відкритим 

питанням. Серед нечисленних досліджень теплоємності ПК можна виділити 

роботу [21], у якій це значення було розраховано шляхом підстановки 

отриманих експериментально за допомогою методу синхронної термографії 
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коефіцієнтів теплопровідності та теплової дифузії ПК у вираз (1.2). В 

результаті було показано, що теплоємність ПК є близькою за величиною до 

теплоємності монокристалічного кремнію. Таким чином, об’ємна 

теплоємність ПК пов’язана із теплоємністю монокристалічного кремнію 

наступним співвідношенням: 

Спк = 𝜌пкс𝑐−𝑆𝑖 = (1 − 𝜙)𝜌𝑐−𝑆𝑖с𝑐−𝑆𝑖, (1.2) 

де Спк, 𝜌пк – об’ємна теплоємність та густина ПК, відповідно; 𝜌𝑐−𝑆𝑖 =

2330 кг/м3 – густина монокристалічного кремнію. 

1.2.2 Ефективна теплопровідність поруватих кремнієвих наноструктур. 

Теплопровідність - це здатність матеріалу переносити тепло його 

структурними частинками від більш нагрітої до менш нагрітої області з метою 

досягти в матеріалі термодинамічної рівноваги. Кількісною оцінкою цієї 

здатності прийнято вважати коефіцієнт теплопровідності: фізичну величину, 

яка чисельно дорівнює відношенню густини потоку теплової енергії до 

градієнта температури: 

𝜒 = − 
△ 𝑄

𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑇
 , (1.3) 

де △Q – густина теплового потоку, Т – температура. 

Відомо, що монокристалічний кремній відноситься до 

напівпровідникових матеріалів, для яких переважаючим є механізм фононної 

теплопровідності. Згідно цього механізму, основні носії тепла (фонони) 

розглядаються як газ, що дифундує в матеріалі. У такому випадку 

теплопровідність кремнію зручно визначати згідно кінетичної теорії газів 

наступним виразом: 

𝜒с−𝑆𝑖 =
1

3
𝜌𝑐𝑣𝑑ф , (1.4) 

де 𝜒с−𝑆𝑖 – теплопровідність монокристалічного кремнію, 𝜌, 𝑐, 𝑣, 𝑑ф – густина, 

питома теплоємність, швидкість звуку та довжина вільного пробігу фононів в 

кремнію, відповідно. 
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За рахунок низької електропровідності напівпровідників, їх значення 

теплопровідності за величиною поступається різноманітним металам, для 

яких властивий електронний характер переносу тепла. Проте за кімнатних 

температур монокристалічний кремній теж має високе значення коефіцієнту 

теплопровідності ~ 150 Вт/(м·К), достатнє, щоб забезпечувати значний 

тепловідвід із нагрітої області цього матеріалу. 

Ситуацію кардинально змінює створення поруватих структур на основі 

кремнію, що має наслідком зменшення його коефіцієнту теплопровідності на 

декілька порядків. Зокрема, цей факт було експериментально підтверджено 

численними методами дослідження теплопровідності вирощеного 

електрохімічним травленням мезо- та нанопоруватого кремнію (мезо-ПК, 

нано-ПК), зокрема: 3-ω методами [22,42,43], фотоакустичними методами [44–

48], методом комбінаційного розсіювання світла (раманівська спектроскопія) 

[49–53], оптичними «pumb and probe» методами [54,55], методами скануючої 

теплової мікроскопії [51,53] тощо [56–58]. Залежність теплопровідності ПК від 

поруватості, отриману на основі експериментальних результатів із зазначених 

вище літературних джерел, показано на рис. 1.4. 

Як видно з рисунку, спостерігається нелінійне зменшення величини 

ефективної теплопровідності ПК зі зростанням поруватості. Згідно з 

аналітичною моделлю, описаною в роботі [42], визначальними факторами у 

зменшенні теплопровідності ПК є: 1) зменшення густини матеріалу внаслідок 

появи пор у структурі під час процесу травлення; 2) морфологічні особливості 

утвореного шару ПК, зокрема, присутність пор меншого порядку, які 

заважають прямолінійності поширенню тепла вздовж кристалітів в ПК. Таким 

чином, залежність теплопровідності ПК від поруватості можна представити 

наступним виразом: 

𝜒пк = (1 − 𝜙)𝑔0𝜒𝑐−𝑆𝑖 = (1 − 𝜙)
3𝜒𝑐−𝑆𝑖 , (1.5) 

де 𝜒пк – теплопровідність ПК, 𝜙 – поруватість, 𝑔0 = (1 − 𝜙)
2 – перколяційний 

множник, який вказує на припущення, згідно якого тепло в ПК передається по 

звивистому шляху через особливості поруватої морфології. 
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Рисунок 1.4 – Залежність теплопровідності ПК від поруватості. У вигляді 

крапок показано експериментальні результати з літературних джерел, 

вказаних у хронологічному порядку: 1 – Lang та ін. (1994); 2 – Gesele та 

ін. (1997); 3 – Benedetto та ін. (1997); 4 – Boarino та ін. (1999); 5 – Lysenko 

та ін. (1999); 6 – Perichon та ін. (2000); 7 – Bernini та ін. (2001); 8 –  Shen 

та Toyoda (2003); 9 – Bernini та ін. (2005); 10 – Lettieri та ін. (2005); 11 – 

Kihara та ін. (2005); 12 – Gomes та ін. (2007); 13 – Srinivasan та ін. (2007); 

14 – Fang та ін. (2008); 15 – Newby та ін. (2013); 16 – Valalaki та 

Nassiopoulou (2013); 17 – Lucklum та ін. (2014); 18 – Andrusenko та ін. 

(2014). Пунктирна лінія вказує на аналітичну модель, яка в описує 

залежність теплопровідності ПК від поруватості та морфології 

структури. 

Проте, як видно з рис. 1.4, експериментальні результати вказують на 

значно менші значення теплопровідності ПК різної поруватості у порівнянні з 

теоретично розрахованим згідно аналітичної моделі. Цю розбіжність пояснює 

обмеження руху фононів в наноструктурованих кристалітах ПК, розміри яких 

у декілька разів менші за розраховану (згідно моделі Дебая) довжину вільного 

пробігу фононів в кремнію (~ 43 нм за кімнатної температури) [59]. Зростання 

ефективної теплопровідності шару ПК зі збільшенням розміру кристалітів 

кремнію, яке спостерігається на основі аналізу результатів, отриманих в 
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наступних роботах [22,42,43,47,49,53,57] (див. рис. 1.5), підтверджує дану 

гіпотезу. 

 

Рисунок 1.5 – Залежність теплопровідності ПК від розміру кристалітів 

структури. У вигляді крапок показано експериментальні результати з 

літературних джерел , вказаних у хронологічному порядку: 1 – Gesele та 

ін. (1997); Lysenko та ін. (1999); Bernini та ін. (2005); Kihara та ін. (2005); 

Srinivavasan та ін. (2007); Newby та ін. (2013); Lucklum та ін. (2014). 

Припущення щодо обмеження руху фононів в наноструктурованих 

кристалітах ПК знаходить своє підтвердження при порівнянні характеру зміни 

теплопровідності ПК по відношенню до монокристалічного кремнію зі зміною 

температури матеріалів. 

Детальний експериментальний аналіз впливу температури на 

теплопровідність монокристалічного кремнію було проведено у роботі [60]. 

Показано, що за низьких температур (менше 20 ~ 30 К) теплопровідність 

кремнію визначається нормальним процесом розсіяння фононів, і тому 

обмежена лише граничними умовами матеріалу. У цьому випадку 

теплопровідність кремнію залежить від теплоємності, яка змінюється за 

законом Дебая: 𝜒𝑐−𝑆𝑖  ~ 𝑇
3. Проте, подальше підвищення температури 

приводить до зменшення теплопровідності кремнію (𝜒𝑐−𝑆𝑖  ~ 1/𝑇) за рахунок 
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зростання інтенсивності процесів перекиду, тобто збільшенню ймовірності 

фонон-фононного розсіяння, при якому змінюється напрямок руху фононів, а 

отже відбувається поява теплового опору. Слід відмітити, що при високих 

температурах теплоємність кремнію не залежить від Т згідно закону Дюлонга-

Пті. 

Для порівняння, особливості теплового транспорту в ПК в широкому 

діапазоні температур досліджувались у роботах [42,57,58]. Авторами було 

встановлено монотонне збільшення теплопровідності ПК зі зростанням 

температури від 4 К до 300 К та відсутність у заданому діапазоні температур 

її пікового значення (яке спостерігалось у випадку з дослідженням 

монокристалічного кремнію). Крім того, показано, що при температурах, 

вищих за кімнатну, значення теплопровідності ПК залишається незмінним. Як 

уже зазначалось, причиною вищеописаної температурної залежності 

теплопровідності в ПК вважають обмеженість довжини вільного пробігу 

фононів внаслідок нанорозмірності кристалітів у таких структурах. 

У порівнянні з структурою ПК, КН мають подібну, але більш 

впорядковану та однорідну будову. Тому основними чинниками, які 

впливають на їх теплопровідність, вважають [61–64]: 1) граничне розсіяння 

фононів на межі нанониток, яке залежить від їх діаметру (контролюється 

геометрією нанесеного на поверхню пластини металу перед початком процесу 

синтезу); 2) розсіяння фононів на внутрішніх інтерфейсах КН-пори внаслідок 

шорстості поверхні КН (залежить від методу синтезу, концентрації 

окислювача або металу-каталізатору, вихідних параметрів пластини тощо); 3) 

розсіяння фононів на ізотопах кремнію, або домішкових атомах (залежить від 

параметрів вихідної пластини). 

Таким чином, найбільш дієвим способом зменшення теплопровідності 

поруватих структур на основі кремнію є зменшення розмірів кристалітів у 

поруватій матриці, а також збільшення її поруватості. Такі морфологічні 

параметри стуктури контролюються під час її виготовлення. Проте, 

актуальним питанням також залишається пошук шляхів до створення  
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модифікованих поруватих структур, які мають нижчу теплопровідність у 

порівнянні з вихідним поруватим кремнієм. До відомих методів модифікації 

кремнію відносять: 1) окислення [22,49,50,52], 2) відпал у вакуумі або в 

середовищі інертних газів [21,23], 3) опромінювання поверхні структури 

іонами, нейтронами, γ-квантами [53,65,66] тощо.  

В більшості випадків при дослідженні теплопровідності утворених 

модифікованих структур виникають певні недоліки, пов’язані зі складністю 

контролю процесів модифікації, а також особливості зміни морфології, як 

лімітують можливість їх якісної діагностики відомими методами дослідження.  

1.3 Основні методи дослідження теплового транспорту в твердому 

тілі 

Отже, значну роль при розробці ефективних та довговічних приладів на 

основі розглянутих вище структур відіграє вміння керувати їх тепловими 

властивостями. Проте, в силу стохастичності процесів травлення та подальшої 

модифікації кремнію, навіть за однакових умов виготовлення можливо 

отримати поруваті структури, що значно відрізняються своїми 

морфологічними особливостями, а отже і їх тепловими властивостями. Тому 

актуальним питанням залишається розробка та вдосконалення 

експериментальних методів діагностики таких структур, зокрема, методів 

дослідження їх коефіцієнту теплопровідності [67–70]. 

Основні методи діагностики теплового транспорту як у об’ємних, так і у 

наноструктурованих матеріалах можна класифікувати в залежності від 

процедури нагріву зразку – на контактні та безконтактні методи. 

В основі контактних методів лежить безпосередній нагрів зразку 

контактним джерелом тепла. У якості даного джерела використовують 

мікрозонд (контактна скануюча теплова мікроскопія (CТМ) [71]), нанесений 

на поверхню зразку тонкоплівковий електричний резистор (3-ω методи [72–

74]), болометр («micro-bridge» методи [75]) тощо. Дані методи 



35 

 

використовують для дослідження теплового транспорту не лише в об’ємних 

матеріалах, але і в наноструктурованих тонких плівках, ПК, КН. Проте, як 

нанесення контакту на нерівномірну поверхню, так і внесок теплового опору 

між контактним джерелом нагріву та наноструктурованим зразком, який у 

таких випадках може бути навіть домінуючим перед внутрішнім тепловим 

опором самого зразку, суттєво ускладнюють точність проведення вимірювань 

теплофізичних властивостей матеріалу контактними методами. 

Водночас, застосування безконтактних методів дозволяє уникати 

джерел можливих похибок вимірювань теплофізичних властивостей зразків, 

характерних для контактних методів, оскільки в цьому випадку 

інформативний відгук детектується безконтактним чином. 

Серед основних безконтактних методів, які успішно застосовуються для 

дослідження теплового транспорту в напівпровідникових структурах, слід 

виділити спектроскопічні дослідження, зокрема, мікро-фотолюмінісцентну 

спектроскопію, та раманівську спектроскопію (Raman spectroscopy, мікро-

раманівський метод, метод комбінаційного розсіювання світла –КРС). 

В основі мікро-фотолюмінісцентної спектроскопії [76] лежить явище 

збудження в зразку флюоресценції внаслідок його локалізованого нагріву під 

дією лазерного опромінення. В свою чергу, інформація щодо зміни положення 

піку на спектрах, які фіксуються при різних нагрівах зразку, дозволяє 

визначити його величину теплопровідності. До основних переваг цього методу 

слід віднести його відносну простоту реалізації, а також можливість отримати 

значення теплопровідності наноструктурованих напівпровідників, зокрема, 

окремих нанониток. Проте, даний метод можливо застосувати тільки для 

зразків, у яких проявляється явище фотолюмінісценсії. 

У методі КРС теж проводиться локалізований нагрів зразку лазерним 

опроміненням, що провокує термоіндуковані процеси в досліджуваній 

структурі. Проте, у цьому випадку інформацію щодо теплових властивостей 

структури несе непружно розсіяне світло з його поверхні (явище 

раманівського розсіяння) [77,78]. Власне, у спектрі розсіяного від зразку 
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випромінювання світла можливо також спостерігати два симетрично 

зміщених по відношенню до частоти збуджуючого випромінювання піків 

(стокс і анти-стокс компоненти). В свою чергу як положення, так і 

інтенсивність цих піків залежить від температури нагріву зразку, яка 

регулюється зміною інтенсивності лазерного опромінення. Отже, аналіз 

стоксового зсуву, а також співвідношення інтенсивності стокс/анти-стокс 

компонент від інтенсивності лазерного опромінення, дозволяють незалежно 

пов’язати її із значенням температури нагріву поверхні досліджуваного зразку, 

і, таким чином, також оцінити його теплопровідність.  

Метод КРС успішно застосовується для визначення теплофізичних 

властивостей структур на субмікронному рівні, а отже дозволяє досліджувати 

теплопровідність наноструктурованих напівпровідникових структур на основі 

кремнію, зокрема, шарів ПК [77,79], та масиву КН [80,81]. Крім того, цей 

метод дозволяє описати анізотропію теплового транспорту у таких 

структурах [82]. 

Проте, до недоліків цього методу слід віднести необхідність реалізації 

стабільності експериментальних умов, важливість знання точної кількості 

поглиненої зразком енергії опромінення, геометрії та інтенсивності лазерного 

променя. Крім того, для правильного аналізу експериментальних результатів 

необхідно якісно враховувати вплив морфологічних особливостей зразків. 

Іншим недоліком методу слід вважати присутність значних термопружних 

напруг в зразку внаслідок його суттєвого нагріву (на кілька сотень градусів), 

необхідного для спостереження значного зміщення положення стоксового 

піку. Усі перераховані чинники ускладнюють визначення теплопровідності 

зразків. 

Окремої уваги заслуговує метод безконтактної скануючої теплової 

мікроскопії [83,84]. Він був розроблений на противагу контактному методу 

СТМ, для того, щоб позбутися джерел помилок, викликаних тепловим 

контактом між зразком та скануючим зондом. У цьому випадку, зонд 

одночасно як нагріває зразок через вузький повітряний зазор (<100 нм), так і 
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безпосередньо виступає у ролі детектора температури нагріву поверхні 

досліджуваного об’єкту. Значення теплопровідності зразку отримують в 

результаті моделювання теплообміну між зразком і зондом, враховуючи 

значення коефіцієнту теплового опору між ними, а також радіусу дії зони їх 

теплового контакту, отриманих з результатів калібраційних досліджень. Проте 

недоліком цього методу є те, що він може застосовуватись лише при 

дослідженні ізотропних матеріалів. 

Не менш важливим фактором, за яким методи дослідження 

теплофізичних властивостей тіл поділяють на стаціонарні («steady – state») та 

динамічні («transient»), є характер часової залежності теплової реакції тіла в 

процесі його нагріву.  

При застосуванні стаціонарних методів відбувається рівномірний за 

часом нагрів зразку. Його величину теплопровідності в характерному 

напрямку визначають за допомогою безпосереднього вимірювання різниці 

температур на обох кінцях досліджуваної структури та застосування 

одновимірного наближення переносу тепла в даному матеріалі: Легкість 

реалізації експериментального стенду та обробки результатів досліджень 

відносять до переваг стаціонарних методів вимірювання теплопровідності. 

Проте, до недоліків цих методів слід віднести трудомісткість процесу 

дослідження, а також чутливість до втрат тепла зразком внаслідок процесів 

випромінювання та конвекції. 

На противагу стаціонарним методам, динамічні методи дослідження 

базуються переважно на фототермічних та фотоакустичних 

явищах (див. рис. 1.6.), які відбуваються при поглинанні падаючого на 

поверхню зразку нестаціонарного (імпульсного, або модульованого) електро-

магнітного випромінювання. 

У цих методах дослідження, незалежно від параметрів джерела 

збуджуючого опромінення та способу реєстрації будь-якого із викликаних 

термоіндукованим процесом явищ, аналіз відгуку зразку несе інформацію про 

такі його теплові властивості, як теплова дифузія (𝐷 = 𝜒/𝜌𝑐), або теплова 
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активність (𝑏 = √𝜒𝜌𝑐). Тому, основним недоліком цих методів є те, що для 

визначення теплопровідності досліджуваного матеріалу необхідно знати, або 

додатково дослідити його густину та питому теплоємність.  

Проте, дуже важливими перевагами динамічних методів є те, що їх 

застосування дозволяє більш точно керувати кількістю тепла, що поглинається 

структурою, а також те, що у більшості випадків такі дослідження проводяться 

безконтактним та неруйнівним чином, що, в свою чергу, суттєво зменшує 

похибку оцінки теплових властивостей матеріалу. 

 

Рисунок 1.6 – Схематичне зображення основних фізичних процесів, що 

виникають внаслідок термоіндукованих процесів в зразку, спричинених 

нестаціонарним електромагнітним опроміненням, а також способів їх 

реєстрації. Цифрами позначено: 1 – нестаціонарне електро-магнітне 

опромінення, 2 – зразок, 3 – нагрів прилеглого до поверхні зразку газу, 

4 – відхилення просторового поширення відбитого допоміжного 

променя, 5 – відхилення від прямолінійного поширення ковзного 

допоміжного променя, 6 – інфрачервоне випромінювання, 7 – акустичні 

хвилі, 8 – термопружна деформація, 9 – п'єзоелектричний перетворювач, 

10 – мікрофон. 
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1.3.1 Основні методи реєстрації фототермоіндукованих явищ при 

імпульсному опроміненні твердого тіла 

У випадку, коли зразок піддається впливу імпульсного випромінювання, 

аналіз інформативного відгуку проводиться в часовій області дослідження, а 

дані динамічні методи дослідження умовно називають імпульсними методами 

(pulse methods, «time domain» techniques). В залежності від способу 

детектування інформативного сигналу найбільш поширеними імпульсними 

методами є: лазерний флеш метод, імпульсний терморефлекційний метод, 

імпульсний дефлекційний метод, та лазерно-ультразвуковий метод. 

В основу лазерного флеш методу закладено безпосереднє вимірювання 

зміни температури зразку інфрачервоним детектором при його опроміненні 

імпульсним випромінюванням. При чому, приріст температури можливо 

фіксувати як із фронтальної [85], так і зі зворотньої [86] поверхні матеріалу. 

Даний метод дозволяє вимірювати теплові властивості зразків у широкому 

діапазоні температур.  

Проте, до його недоліків слід віднести численні обмеження до 

характерних розмірів, а також морфологічних особливостей зразків, вимоги 

щодо його термічної ізоляції, а також врахування його оптичних властивостей 

при виборі джерела лазерного випромінювання з певною довжиною хвилі. Всі 

ці фактори суттєво впливають на похибку вимірювання теплової дифузії в 

досліджуваному матеріалі. 

При використанні імпульсного терморефлекційного методу 

(ІТРМ) [87,88] реєструються особливості зміни відбивної здатності тіла в 

процесі опромінення його поверхні потужним імпульсним лазером («pump» 

pulsed laser) за допомогою відбитого від поверхні допоміжного лазеру («probe» 

laser). Часова залежність інформативного сигналу від допоміжного променя, 

U(t), який реєструється фотодетектором, залежить від температури нагріву 

поверхні зразку наступним чином: 
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𝑈(𝑡)

𝑈0
=

𝑆

2

∆𝑅(𝑡)

𝑅
 , (1.6) 

де U0 – середнє значення сигналу від фотодетектора, S – калібраційний 

множник, 
∆𝑅

𝑅
= (

1

𝑅
 
𝜕𝑅

𝜕𝑇
)∆𝑇; ∆𝑅 – зміна відбивної здатності тіла, ∆𝑇 – зміна 

температури тіла, відповідно. 

Оскільки відбивна здатність тіла залежить від зміни температури 

поверхні тіла, цей метод дає змогу визначити його теплофізичні властивості. 

Але, при цьому зрозуміло, що поверхня досліджуваних зразків повинна мати 

високу оптичну відбивну здатність, що не властиво для поруватих структур на 

основі кремнію, особливо КН [89,90]. Крім того, цей метод краще підходить 

для структур, що мають гладку поверхню. 

Імпульсний дефлекційний метод (ІДМ) [91,92] теж відноситься до так 

званих оптичних «pump and probe» методів дослідження. Але у цьому випадку 

інформацію щодо теплових властивостей структури несе кут відхилення ходу 

променя допоміжного лазеру (∆𝛾), відбитого від механічно деформованої 

поверхні тіла внаслідок його теплового розширення під дією імпульсного 

опромінення: 

∆𝛾 = 𝛾 − 2
𝑑𝑢𝑧

𝑑𝑟
 , (1.7) 

де 𝛾 − кут падіння допоміжного променя, uz – компонента вектору деформації, 

яка відповідає за зміщення зразку в перпендикулярному напрямку до поверхні, 

r – відстань між збуджуючим та допоміжним лазерними променями. 

Подібно до імпульсного терморефлекційного методу, недоліком цих 

методів слід вважати вимоги щодо поверхні досліджуваних зразків, а власне її 

високу оптичну відбивну здатність, та відсутність морфологічних 

неоднорідностей. 

В основі лазерно-ультразвукового методу [93–95] лежить явище 

генерації ультразвукового збурення в зразку під дією імпульсного 

випромінювання (як правило, нано-, піко-, або фемптосекундним лазером). 

Пружне збурення, що виникає внаслідок швидкого теплового розширення 
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матеріалу, реєструється за допомогою чутливого високочастотного детектора, 

та передається на АЦП, або осцилограф. Аналіз особливостей еволюції 

інформативного відгуку в часовій області містить інформацію щодо 

теплофізичних і оптичних властивостей зразку [96,97]. 

Зрозуміло, що дія потужних імпульсних джерел випромінювання може 

призводити до значної зміни температури досліджуваної структури, і тим 

самим впливати на зміну її теплових властивостей, зокрема, на коефіцієнти 

теплопровідності та теплового розширення. Крім того, інколи певні 

технологічні обмеження, наприклад, на зменшення тривалості часу дії 

імпульсів лазеру, які в подальшому можуть ускладнювати задачу опису 

формування пружного відгуку в зразках. Лазери, що дозволяють 

використовувати більш короткочасні за тривалістю імпульси, як правило 

дорогі, та проблематичні у експлуатації. 

Власне тому, в багатьох випадках доцільніше застосовувати методи з 

періодичною модуляцією опромінення зразків. Вони є більш привабливими як 

з економічної точки зору, так і за рахунок відносної легкості модельного 

аналізу отриманих експериментальних результатів. Крім того, використання 

характерного для цих методів принципу «lock-in» детектування дозволяє 

«витягувати» з шумів та фіксувати сигнал з майже гранично допустимою 

ефективністю, що, безумовно, набагато покращує відношення сигнал/шум, і 

таким чином зменшує похибку експериментальних вимірювань. 

1.3.2 Основні методи реєстрації фототермоіндукованих явищ при 

періодично-модульованому опроміненні твердого тіла 

У випадку, коли досліджуються особливості формування 

фототермоіндукованих процесів в зразку, що виникають під дією періодично-

модульованого опромінення його поверхні, відповідні методи називають 

динамічними модульованими методами («frequency domain» techniques), або 

термохвильовими методами («thermal wave» methods). 
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Як правило, ці методи ґрунтуються на дослідженні особливостей 

формування та розповсюдження періодичних температурних збурень 

(теплових хвиль) в зразку, на які вказують залежності амплітуди і фазової 

затримки інформативного відгуку від частоти модуляції збуджуючого 

випромінювання того, чи іншого термоіндукованого процесу (амплітудно-

частотна характеристика, скорочено АЧХ, і фазо-частотна характеристика, 

скорочено ФЧХ, відповідно).  

Важливим інформативним параметром вважається довжина теплової 

дифузії (µ), яка вказує на відстань, при якій теплова хвиля в зразку загасає в е 

разів, і безпосередньо пов’язана із коефіцієнтом теплової дифузії та частотою 

модуляції наступним співвідношенням: 

µ = √𝐷 𝜋𝑓⁄ . (1.8) 

Слід відмітити, що цей параметр є обернено пропорційним до частоти 

модуляції збуджуючого випромінювання. Отже, при застосуванні 

модульованих методів необхідно враховувати, що при низьких значеннях 

частоти довжина теплової дифузії може бути більшою за товщину шару 

досліджуваного матеріалу (d), який у такому випадку вважається термічно 

«тонким», і таким чином досягати підкладки (µ > 𝑑). В свою чергу, 

збільшення частоти модуляції опромінення призводить до зменшення 

довжини теплової дифузії. 

Характерну частоту модуляції (fc), при якій довжина теплової дифузії 

співрозмірна із товщиною шару зразку (µ = 𝑑), називають «критичною 

частотою». При частотах опромінення вищих за значення fc теплова хвиля 

згасає в межах шару зразку (µ < 𝑑), який тепер стає термічно «товстим». 

Таким чином, значення fc визначається тепловими властивостями зразків, що 

може бути використано при їх аналізі модульованими динамічними методами 

дослідження, зокрема, фотоакустичними газомікрофонними методами (див. 

далі розділ 1.3.3.). 
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До основних динамічних методів із періодично-модульованим 

опроміненням твердого тіла відносять модульвані терморефлекційний і 

дефлекційний методи, метод реєстрації «міраж» ефекту, метод 

інфрачервоної радіометрії, піроелектричний метод, фотоакустичні 

п’єзоелектричні та газомікрофонні методи. 

Експериментальний стенд, а також термоіндуковані процеси, які є 

об’єктом дослідження в модульваному терморефлекційному  методі 

(МТРМ) [98], так само, як і в модульованому дефлекційному методі 

(МДМ) [99], аналогічні до ІТРМ та ІДМ, відповідно. Проте, в даному випадку, 

основна відмінність полягає в тому, що в цих методах зразок опромінюється 

«pump» лазером, який працює в модульованому режимі.  

Таким чином, в МТРМ реєструється періодична зміна відбивної 

здатності поверхні зразку, спричинена періодичною зміною його температури. 

Інформативною у такому випадку є величина фазового зсуву між реперним 

сигналом «pump» лазеру та відповідним сигналом від «probe» лазеру.  

В МДМ реалізується періодична деформація поверхні зразку внаслідок 

термопружного ефекту. При цьому реєструється періодичне відхилення ходу 

відбитого від поверхні зразку допоміжного променя за допомогою позиційно 

чутливого фотоприймача. 

В основу методу реєстрації «міраж» ефекту [100] закладено аналіз 

явища відхилення ходу допоміжного променя, що розповсюджується 

паралельно нагрітій модульованим лазерним опроміненням поверхні зразку 

крізь область нагрітого цим зразком прилеглого газу. Реєстрація зміни 

положення цього променя позиційним детектором несе інформацію про 

теплофізичні, електричні і оптичні властивості зразку. 

До недоліків представлених вище методів, подібно до імпульсних 

оптичних «pump and probe» методів, слід віднести як складність реалізації 

точного позиціонування основного та допоміжного лазерів, так і вимоги до 

морфологічних особливостей поверхні досліджуваних зразків. 
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В методах інфрачервоної радіометрії [101,102], подібно до лазерного 

флеш методу, реалізується реєстрація зміни інфрачервоного випромінювання 

зразку під дією нестаціонарного лазерного опромінення його поверхні. Проте, 

відмінність у тому, що тут зразок нагрівають періодичним чином і за 

допомогою інфрачервоного детектора фіксують різницю фази інформативного 

відгуку (∆𝜑) по відношенню до модульованого сигналу від опромінюючого 

лазеру, яка в свою чергу, пов’язана із коефіцієнтом теплової дифузії зразку (D) 

наступним чином: 

∆𝜑 = √𝑙2𝜋𝑓 𝐷⁄  , (1.9) 

де l – товщина зразку, f – частота модуляції опромінюючого лазеру. 

До недоліків цих методів слід віднести необхідність знань щодо 

випромінювальної здатності зразків, а також складність уникнення теплових 

втрат. 

В піроелектричних методах [103,104] проводиться реєстрація 

температури зразку за допомогою контактних піродетекторів. При цьому, 

вони можуть кріпитися до зразку як з фронтальної, так і з тильної сторони по 

відношенню до опромінюючого лазеру. Піроелектричні датчики дозволяють 

реєструвати температурні зміни в матеріалі у вигляді електричного сигналу з 

певною амплітудою та фазою по відношенню до джерела опромінення в 

широкому діапазоні температур. Проте, на точність вимірювання в цих 

методах суттєво впливають теплові шуми. 

1.3.3 Фотоакустичні методи як універсальні та ефективні методи 

дослідження теплопровідності твердого тіла 

Серед модульованих методів неруйнівної діагностики теплового 

транспорту як макроскопічного, так і наноструктурованого твердого тіла 

широкого використання набули фотоакустичні (ФА) методи. В основі цих 

методів лежить фотоакустичний ефект – явище генерації пружних коливань 
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у конденсованому середовищі при поглинанні ним модульованого за 

інтесивністю оптичного випромінювання. 

ФА ефект був вперше описаний у роботах А.Г. Белла ще у 1880 році, 

проте широкий інтерес до нього з’явився лише у 1970х-1980х роках [105–114]. 

Частково це пояснюється появою як нових більш стабільних та інтенсивніших 

оптичних джерел випромінювання, зокрема, лазерів, так і більш чутливих до 

пружних коливать детекторів, таких як п’єзоелектричні перетворювачі та 

електретні мікрофони тощо. Таким чином, в залежності від способу реєстрації 

інформативного ФА відгуку зразку значного розвитку з тих пір набули  

п’єзоелектричні (ПЕ) та газомікрофонні (ГМ) ФА методи. Як правило, 

інформацію про теплофізичні та інші властивості зразків несе аналіз АЧХ і 

ФЧХ ФА відгуку. 

ФА ПЕ метод [115–118] відносять до «прямих» методів реєстрації, які 

дозволяють отримати інформацію про температурний розподіл збурених при 

нестаціонарному опроміненні хвиль безпосередньо у зразку. Дослідження 

теплофізичних властивостей матеріалу можливо проводити у вакуумі, 

достатньо широкому діапазоні температур, а також частот модуляції 

опромінення. Але враховуючи, що в даних методах термоіндуковані процеси 

в зразку виникають безконтактним чином, контакт із ним мають детектори 

інформативного відгуку (в даному випадку - ПЕ перетворювачі). Відповідно, 

їх чутливість до акустичних зміщень в досліджуваній структурі вимагає також 

додаткових знань щодо її механічних властивостей. 

Розглянемо більш детальніше ФА ГМ методи, оскільки в рамках даної 

роботи вони розглядається як основні методи діагностики теплового 

транспорту в поруватих напівпровідникових структурах на основі кремнію.   

ФА ГМ методи називають «непрямими» методами реєстрації, оскільки в 

даному випадку відбувається реєстрація інформативного відгуку в 

контактуючому з поверхнею зразку ізольованому газовому середовищі. До 

переваг ФА ГМ методів відносять характерно малі розміри ФА комірок, 

відносну простоту та низьку собівартість експериментального стенду у 
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порівнянні з іншими безконтактними та неруйнівними методами, що дає 

можливість потенційно реалізовувати ці методи дослідження у вигляді 

портативних приладів з експрес діагностикою різноманітних структур у 

промислових масштабах. 

Вперше теоретичну модель, яка пояснює особливості формування ФА 

сигналу в непрямих ГМ методах, було описано у роботі А. Розенцвейга і 

А. Гершо (модель Р-Г) [105].  

Згідно цієї моделі, формування ФА відгуку поетапно відбувається 

наступним чином: 1) розміщене в замкненому об’ємі тіло частково або 

повністю поглинає модульоване електро-магнітне опромінення, 2) в структурі 

відбуваються процеси безвипромінювальної релаксації, які призводять до 

генерації та дифузії теплових хвиль, зокрема, до інтерфейсу тверде тіло – 

ізольований газ у комірці, 3) періодичні зміни температури на інтерфейсі 

призводять до періодичного нагріву, і як наслідок, теплового розширення 

прилеглого до поверхні структури газу, який при цьому стискає решту газу в 

системі, виконуючи роль «теплового поршня», 4) сформовані таким чином 

акустичні хвилі реєструються вбудованим в систему детектором (мікрофоном) 

як ФА сигнал. 

Слід відмітити, що ФА ГМ методи можливо використовувати як для 

сканування глибини проникнення теплового збурення вглиб шаруватої 

структури (за допомогою зміни частоти опромінення), так і проводити 

дослідження спектрів їх оптичного поглинання (за допомогою зміни довжини 

хвилі опромінення). 

Експериментальні дослідження теплових властивостей твердих тіл 

проводяться ФА ГМ методами у випадку освітлення як фронтальної 

(відповідні методи називають класичними ФА ГМ методами, або ГМ 

методами реєстрації ФА відгуку у фронтальній конфігурації [105,119,120]), 

так і зворотньої поверхні досліджуваних зразків (методи проходження 

теплового збурення крізь зразок, ГМ методи реєстрації ФА відгуку у 

TD конфігурації [48,121–123]). Вони успішно застосовуються для 



47 

 

дослідження теплових властивостей як однорідних [123,124], так і 

багатошарових [119,125,126] структур, зокрема, поруватих 

напівпровідникових структур на основі кремнію [48,120,127]. Розглянемо 

кожну конфігурацію окремо при опроміненні двошарових структур, 

наближених за геометрією до зразків, які є об’єктом дослідження даної 

дисертаційної роботи (див. рис. 1.7). 

 

Рисунок 1.7 – Схематичне зображення поперечного перерізу ФА комірки у 

випадку опромінення фронтальної (а) та зворотньої (б) поверхні 

двошарової структури. 

Відомо, що ослаблення інтенсивності монохроматичного оптичного 

випромінювання вглиб поглинаючого середовища в одновимірному випадку 

формулюється в рамках закону Бугера — Ламберта — Бера: 

𝐼(𝑧) = 𝐼0𝑒
−𝛼𝑧, (1.10) 

де І0 – інтенсивність випромінювання на поверхні зразку, I – інтенсивність 

випромінювання на глибині z, α – коефіцієнт оптичного поглинаня. 

У випадку, коли опромінення зразку здійснюється модульованим за 

інтенсивністю збуджуючим випромінюванням, часова залежність 

інтенсивності опромінення може бути виражена наступним чином: 

𝐼(𝑡) = 𝐼0(1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑖𝜔𝑡)), (1.11) 

де 𝜔 = 2𝜋𝑓 – циклічна частота, f - частота модуляції збуджуючого світлового 

випромінювання. 
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Згідно закону Фур’є, теплові збурення, які виникають у системі під дією 

періодично-модульованого опромінення, можна описати у вигляді наступних 

рівнянь теплопровідності: 

𝑑2Ɵ(𝑧, 𝑡)

𝑑𝑧2
−
𝑖с𝑗𝜌𝑗𝜔

𝜒𝑗
Ɵ(𝑧, 𝑡) = −𝑄(𝑧, 𝑡) , (1.12) 

де с𝑗 , 𝜌𝑗 , 𝜒𝑗 – питома теплоємність, густина і теплопровідність матеріалу j, 

відповідно (тут і далі індекс j = г, 1, 2, п - вказує на відношення величин до 

шару газу, першого та другого шару двошарового зразку, та підкладки, 

відповідно); Ɵ(𝑧, 𝑡) = 𝜃(𝑧)𝑒𝑖𝜔𝑡 – просторовий розподіл змінної компоненти 

температурного збурення та 𝑄(𝑧, 𝑡) – просторовий розподіл джерел 

тепловиділення (обидві величини залежать як від конфігурації ФА ГМ методу, 

так і від морфологічних особливостей зразків). 

Звернемо увагу, що теплообмін між різними середовищами у ФА ГМ 

методах виникає виключно завдяки теплопровідності, тому для розв’язку 

рівнянь (1.12) застосовуються граничні умови неперервності температури та 

теплових потоків на інтерфейсах між різними середовищами [105,110,128].  

Таким чином, температурне збурення, що виникає на межі «зразок – 

ізольований газ», у випадку використання класичного ФА ГМ методу, 

зображеного на рис. 1.7. (а), описується наступним виразом [120,126,129]: 

Ɵ(𝑧 = 0, 𝑡) =
𝐼(𝑡)ℎ1

ℎ1
2 − 𝑠1

2

𝑠1 + ℎ1
𝑠1 + 𝑠г

× 

×
𝑁
ℎ1 − 𝑠1
ℎ1 + 𝑠1

(1 − 𝑒−𝑙1(𝜎1+𝛼1)) − 𝐿(𝑒−2𝑚1 − 𝑒−𝑙1(𝜎1+𝛼1))

𝑁 + ((𝑠1−𝑠г) (𝑠1 + 𝑠г)⁄ )𝐿𝑒−2𝑚1
, 

(1.13) 

де  𝑁 = (1 +
𝑠п−𝑠2

𝑠п+𝑠2

𝑠2−𝑠1

𝑠2+𝑠1
𝑒−2𝑚2);   𝐿 = (

𝑠2−𝑠1

𝑠2+𝑠1
+
𝑠п−𝑠2

𝑠п+𝑠2
𝑒−2𝑚2); 

ℎ𝑗 = 𝛼𝑗𝜒𝑗;   𝑠𝑗 = 𝜒𝑗𝜎𝑗;   𝑚𝑗 = 𝑙𝑗𝜎𝑗;    𝜎𝑗 = (1 + 𝑖) µ𝑗⁄ . 

Враховуючи, що нерівноважні температурні збурення в газовому 

середовищі повністю загасають на відстані 2𝜋µг від поверхні зразку, 

амплітуда та фазовий зсув ФА сигналу, що реєструється мікрофоном, 
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безпосередньо пов’язані з амплітудою та фазовим зсувом коливання 

температури на його поверхні наступним чином: 

𝛿𝑝(𝑡) =
𝛾𝑃0µг𝜃(0)

√2𝑙г𝑇0
exp (iωt −

𝜋

4
), (1.14) 

де 𝛾 – адіабатична стала, 𝑇0, 𝑃0 – рівноважні температура та тиск. 

Основним методом розрахунку теплофізичних параметрів зразку у 

випадку застосування класичної ФА ГМ геометрії вважають метод «критичної 

частоти» [106,130], відповідно до якого, величину температуропровідності 

структури отримують, враховуючи значення частоти модуляції (𝑓𝑐), при якій 

довжина теплової дифузії зразку співпадає з його розмірами (µ = 𝑙1). 

Інформацію про положення цієї частоти містить аналіз АЧХ ФА відгуку в 

подвійному логарифмічному масштабі, важливою умовою використання 

цього методу є суттєва відмінність у теплових властивостях шару зразку та 

підкладки. При відомому значенні 𝑓𝑐 температуропровідність зразку (𝐷1 =

𝜒1/𝜌1𝑐1) визначається з наступної рівності: 

𝐷1 = 𝜋𝑓𝑐𝑙1
2 . (1.15) 

Зокрема, у випадку, коли досліджується двошарова структура, верхній 

шар якої має суттєво меншу довжину та температуропровідність у порівнянні 

з нижнім шаром (зокрема, цей випадок відноситься до структур, які містять 

поруватий шар кремнію на монокристалічній підкладці [120]), положення 𝑓𝑐 

визначається з аналізу АХЧ, де візуально спостерігається зміна нахилу 

залежності амплітуди сигналу від частоти з (~𝑓−0,5) до (~𝑓−1), яка відповідає 

за випадок, коли термічно тонкий верхній шар стає термічно товстим. Таким 

чином, при відомих значеннях густини та теплоємності цього шару цей метод 

дозволяє визначити його величину теплопровідності. 

В свою чергу, реєстрацію проходження теплового збурення крізь зразок 

ФА ГМ методом вперше було проведено у 1976 році для дослідження 

температуропровідності тонкого шару міді та скла [131]. У порівнянні з 

класичним ГМ методом, в даному випадку ФА сигнал реєструється внаслідок 
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періодичного нагріву газу, який знаходиться у тепловому контакті з 

протилежною по відношенню до опромінювання поверхнею зразку. До 

основних ФА методів проходження теплового збурення крізь зразок відносять 

методи «відкритого вікна» та «демпфованої пластини». 

В методі «відкритого вікна» зразок кріпиться на буферне кільце з 

матеріалу (як правило, гуми) з такими пружними властивостями, які 

дозволяють зразку при опроміненні його поверхні нестаціонарним 

випромінюванням фактично здійснювати вільні термопружні деформації. 

Таким чином, буфер тут виконує роль бічних стінок ФА комірки, по обидва 

боки якого знаходяться зразок, який виконує роль «вікна» ФА комірки, та 

мікрофон. Інформативний ФА відгук у такому випадку є результатом дії 

прямого термопружного (зокрема, пов’язаний із періодичним тепловим 

розширенням зразку «барабанний ефект») та непрямого термодифузійного 

механізмів генерації акустичних хвиль у внутрішньому об’ємі ФА 

комірки [112,132]. Отже, аналіз інформативного ФА відгуку потребує знання 

механічних властивостей структури, чим значно ускладнює дослідження її 

теплових властивостей.  

Мінімузувати внесок цих небажаних ефектів дозволяє метод 

«демпфованої пластини». Особливості його реалізації зображено на 

рис. 1.7. (б). Зразкок розміщують між двома термічно товстими та оптично 

прозорими середовищами, одне з яких виконує роль «демпфера» зразку (як 

правило – кварцове скло, яке жортко склеюють зі зразком), інше – ізольований 

газ, в якому проводять реєстрацію інформативного відгуку.  

Більш інформативним для цих методів є аналіз фазового зсуву сигналу 

по відношенню до фази модульованого випромінювання, який головним 

чином залежить від особливостей проходження теплової хвилі крізь зразок. 

Враховуючи, що фазовий зсув сигналу не залежить від оптичних властивостей 

зразка, аналіз ФЧХ ФА відгуку дозволяє легко отримати інформацію про його 

температуропровідність.  
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У випадку, коли зразок являє собою двошарову структуру, оптичне 

випромінювання повністю поглинається у першому шарі, який контактує з 

демпфером, температурні збурення на межі між другим шаром зразку та газом 

мають наступний вигляд [122]: 

Ɵ(𝑧 = −𝑙1 − 𝑙2, 𝑡) =
𝐼(𝑡)𝛼1𝑙1
4𝜒1𝜎1

× 

×
(1+𝑔п,1)(1+𝑔2,1)(1+𝑔г,2)𝑒

−𝑚1𝑒−𝑚2

(1−𝑔п,1𝑔2,1𝑒
−2𝑚1−𝑔п,1𝑔г,2𝑒

−2𝑚2𝑒−2𝑚1+𝑔2,1𝑔г,2𝑒
−2𝑚2)

 , 

(1.16) 

де 𝑔𝑗,𝑘 = (1 − 𝑏𝑗/𝑏𝑘) (1 + 𝑏𝑗/𝑏𝑘)⁄ ; 𝑏𝑗 = √𝜒𝑗𝜌𝑗𝑐𝑗, 𝑏𝑘 = √𝜒𝑘𝜌𝑘𝑐𝑘 – теплові 

активності середовища j і k, відповідно. 

Слід відмітити, що особливості такої конфігурації з точки зору зручності 

аналізу більш придатні для дослідження як для однорідних, так і двошарових 

зразків, де один із шарів має бути з відомим теплофізичними параметрами. 

Зокрема, для двошарових зразків ця умова дозволяє використовувати 

наближення зсуву фази при освітленні однорідного ефективного шару зразку 

[48,114], однорідного середовища з ефективною температуропровідністю 

[121,133,134] чи ефективної теплопровідністі структури згідно 

«електротеплової аналогії» [135,136]. 

Зокрема, авторами роботи [48] було проведено вимірювання 

теплопровідності поруватого шару кремнію на монокристалічній підкладці в 

діапазоні частот, при яких кремнієва підкладка вважається термічно тонкою, а 

отже затримка фази температурних збурень на зворотній поверхні структури 

переважно визначалась температуропровідністю поруватого шару. Таким 

чином, використовувалось наближення, згідно якого структура вважалась 

ефективним півпростором з температуропровідністю поруватого шару 

довжиною 𝑙2, яка в області частот 𝑓 > 𝐷/𝑙2
2 пов’язана із зсувом фази 

ФА відгуку наступним чином: 

∆𝜑(𝑓) = −𝜋 4⁄ − 𝑙1 (𝐷/𝜋𝑓)1/2⁄ , (1.17) 

Отже, температуропровідність визначалась із ФЧХ за допомогою 

наступної рівності: 
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𝐷 = 𝜋𝑙1
2 (

∆𝑓

∆𝜑2
), (1.18) 

де ∆𝜑/∆𝑓1/2 – визначається з нахилу фазочастотної залежності. 

У випадку опромінення термічно товстого двошарового зразку для 

визначення фазового зсуву сигналу (за умови рівності теплових активностей 

шарів, 𝑏1 = 𝑏2) можливо застосовувати наближення однорідного середовища 

з ефективною температуропровідністю (𝐷еф), при якій відбувається подібний 

характер залежності зсуву фази від частоти сигналу: 

𝑙1+𝑙2

√𝐷еф
=

𝑙1

√𝐷1
+

𝑙2

√𝐷2
 . (1.19) 

Таким чином, відомі значення температуропровідності одного з шарів 

структури, а також величин 𝑙1 та 𝑙2, дозволяють визначити 

температуропровідність іншого шару. 

Коли розглядається випадок термічно тонкого зразку, зручно 

використовувати наближення ефективної теплопровідністі структури згідно 

електротеплової аналогії, яку широко застосовують для вирішення задач 

теплопровідності в багатошарових структурах. Отже, загальний тепловий опір 

двошарової системи (𝑅еф) можна подати у наступному вигляді: 

𝑅еф = ∑ 𝑅𝑗𝑗=1,2 = ∑ (𝑙𝑗/𝜒𝑗)𝑗=1,2  . (1.20) 

Враховуючи, що ефективна теплоємність двошарової структури є сумою 

відповідних значень для кожного шару, вираз для ефективної 

температуропровідності виглядає наступним чином: 

𝐷еф = (
𝑙1
2

(𝑙1+𝑙2)
2𝐷1

+
𝑙2
2

(𝑙1+𝑙2)
2𝐷2

+
𝑙1𝑙2

(𝑙1+𝑙2)
2
(
𝜒1

𝐷1𝜒2
+

𝜒2

𝐷2𝜒1
))−1. (1.21) 

1.4 Висновки до розділу 1 

В даному розділі наведено огляд літературних даних про основні методи 

синтезу поруватих напівпровідникових структур на основі кремнію, зокрема, 

шарів поруватого кремнію та масивів кремнієвих нанониток. Розглянуто 

основні чинники як у процесі виготовлення, так і в подальшій модифікації 
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поруватих структур, які впливають на їх результуючу морфологію. 

Проаналізовано вплив морфології даних структур на особливості їх 

теплофізичних властивостей, зокрема, на зміну величини коефіцієнту 

теплопровідності. 

Проведено класифікацію основних методів дослідження теплофізичних 

властивостей твердих тіл, описано особливості їх реалізації, а також вказано 

основні переваги та недоліки. Окрему увагу акцентовано на відносно простих 

у реалізації неруйнівних фотоакустичних газомікрофонних методах, які в 

рамках роботи було обрано основними методами діагностики теплофізичних 

параметрів неоднорідних матеріалів, що містять порувату структуру кремнію 

на монокристалічній підкладці.   
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2.     РОЗДІЛ 2      

 МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТУ   

2.1 Експериментальний стенд для дослідження теплового 

транспорту в напівпровідникових поруватих структурах на основі 

кремнію 

Для дослідження теплового транспорту в напівпровідникових поруватих 

структурах на основі кремнію використовувались непрямі ФА ГМ методи. 

Блок-схему експериментальної установки зображено на рис. 2.1. Світловий 

промінь, що розповсюджується від джерела випромінювання, модулюється 

блоком генератора прямокутних імпульсів, що має стабілізатор джерела 

струму, схему переривання струму, та частотомір. Модулюване 

випромінювання фокусується на поверхні зразку, розміщеного у одній зі 

змінних ФА комірок, у вигляді світлової плями рівномірної освітленості з 

діаметром 3 мм за допомогою оптичної системи, яка складається з оптичного 

конденсора та об’єктиву. Інформативний відгук, що реєструється за 

допомогою вбудованого в ФА комірку мікрофону, передається на синхронний 

нановольтметр Unipan 232B, де порівнюється з опорним сигналом, взятим 

безпосередньо з блоку генератора. Аналіз інформативного ФА відгуку 

проводився незалежно за допомогою цифрового осцилографу та 

персонального комп’ютера. 

Використання прямокутної модуляції опромінення зразку за рахунок 

електричного переривання живлення джерела випромінювання має ряд 

переваг перед механічним роторним перериванням ходу світлового променя. 

При застосуванні механічного способу спостерігається ряд недоліків, які 

призводять до значних спотворень форми сигналу модуляції внаслідок 

залежності як від якості системи стабілізації обертання ротора, так і від 

складності досконалого фокусування світлових променів у площині 

механічного ротору. 
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Аналіз амплітудо-частотних характеристик (АЧХ) і фазо-частотних 

характеристик (ФЧХ) ФА відгуку зразків при їх опроміненні прямокутно 

модульованим за часом випромінюванням проводився в області порівняно 

низьких частот модуляції (5 Гц – 2,5 кГц). Аналіз форми модульованого 

сигналу, що керується генератором прямокутних імпульсів, вказував на те, що 

довжина фронту наростання та спадання інтенсивності світлового 

опромінення зростає зі збільшенням частоти переривання, проте не перевищує 

15% при 2,5 кГц. Цієї умови достатньо, щоб вважати модуляцію в даному 

діапазоні частот наближеною до прямокутної. 

 

Рисунок 2.1 – Блок-схема експериментального стенду ФА методу 

дослідження: 1 – генератор прямокутних імпульсів, 2 – джерело 

випромінення, 3 – оптична система, 4 – ФА комірка із ГМ реєстрацією, 

5 - синхронний нановольтметр, 6 – персональний комп’ютер, 7 – 

цифровий осцилограф. 

У якості джерел випромінювання було застосовано окремо 

ультрафіолетовий (УФ), синій та червоний світлодіоди з електричною 

потужністю 3 Вт і кутом освітленості 120о. Спектри випромінювання 

світлодіодів реєструвались на дифракційному спектрометрі ДФС–12. Робочий 

діапазон спектрального дослідження складав 350-700 нм, мінімальний крок 

сканування по спекру – 0,5 нм. Отримані нормовані за інтенсивністю 

спектральні залежності випромінювання для кожного світлодіоду наведено на 

рис. 2.2. 



56 

 

 

Рисунок 2.2 – Нормована спектральна залежність випромінювання, отримана 

для УФ, синього та червоного світловодів на дифракційному 

спектрометрі ДФС-12. 

Аналіз спектральних залежностей дозволив визначити максимальну за 

інтенсивністю довжину хвилі у випадку випромінювання УФ, синім та 

червоним світлодіодом: λ = 395 нм, λ = 460 нм, та λ = 630 нм, відповідно. 

Різниця між цими значеннями (> 50 нм) суттєво перевищує ширину 

спектральних піків на напіввисоті значення максимальної інтенсивності 

(~ 20 нм). Тому, при дослідженні теплофізичних властивостей зразків у роботі 

враховувалось наближення, згідно якого зразки опромінювались джерелами 

монохроматичного випромінювання. 

Ват-амперні характеристики світлодіодів (зображені на рис. 2.3) 

досліджувались на вимірювачі середньої потужності та енергії лазерного 

випромінювання («ИМО-2Н»). Усі експериментальні дослідження ФА ГМ 

методами в рамках даної роботи проводились при струмі живлення 

світлодіодів I = 1 А, середня оптична потужність випромінювання УФ, 

червоного, та синього світлодіодів складала ~ 14 мВт, 16 мВт і 18,5 мВт, 

відповідно. 
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Рисунок 2.3 – Залежність потужності вихідного оптичного випромінювання 

УФ (λ = 395 нм), синього (λ = 460 нм) та червоного (λ = 630 нм) 

світлодіодів від струму живлення. 

У роботі використовувались нерезонансні в даному частотному 

діапазоні модуляції ФА ГМ комірки в класичній (фронтальній) та в 

TD конфігураціях (див. рис.2.4.). Матеріал основи комірок – алюміній. В ролі 

оптичного вікна використовувалось 4 мм кварцове скло. Алюміній в заданому 

діапазоні довжин хвиль опромінення має високу відбивну здатність, кварц – 

високу пропускну здатність, відповідно. Ці матеріали було використано для 

того, щоб звести до мінімуму можливість поглинання оптичного опромінення 

власне самою ФА коміркою, а отже і знизити внесок цієї сторонньої 

компоненти у результуючий інформативний ФА відгук зразку. Площа 

внутрішньої основи фронтальних комірок складала 10 мм x 10 мм, або 8 мм х 

16 мм (в залежності від розмірів виготовлених в рамках даної роботи зразків). 

Висота внутрішньої основи усіх ФА комірок обмежувалась геометричними 

розмірами мембрани мікрофону і становила 2 мм. Діаметр внутрішньої основи 

ФА комірок в TD конфігурації - 6 мм, висота – 2 мм, відповідно. 
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  (а)            (б)    

Рисунок 2.4 – Схематичне зображення ФА ГМ комірок в класичній 

конфігурації (а) та в TD конфігурації (б): 1 – мікрофон, 2 – оптично 

прозоре вікно, 3 – ФА комірка, 4 – двошаровий зразок, який складається 

з поруватого шару кремнію та монокристалічної кремнієвої підкладки, 

5 – ізольований газ (повітря). 

Існує ціла низка різноманітних мікрофонів (зокрема, динамічних, 

електретних, МЕМS мікрофонів тощо), які дозволяють якісно реєструвати 

інформативний сигнал при непрямих ФА ГМ методах. У такому випадку, 

вибір належного мікрофону залежить від найкращого компромісу між такими 

його характеристиками, як чутливість, пропускна здатність, характерні 

геометричні розміри, ціна мікрофону, та рівень акустичних шумів. В даній 

роботі використовувались електретні мікрофони моделі Panasonic WM-61A. 

До переваг цих недорогих мікрофонів слід віднести лінійну амплітудно-

частотну залежність мембрани до акустичних коливань в робочому діапазоні 

частот (див. рис. 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Амплітудно-частотна залежність мікрофону Panasonic WM-61A 

згідно з документацією виробника. 



59 

 

2.2 Моделювання в одновимірному наближенні просторового 

розподілу температурного збурення в двошаровому зразку при його 

опроміненні прямокутно-модульованим випромінюванням 

Для визначення теплопровідності досліджуваних зразків в роботі 

пропонується використання одновимірного наближення еволюції 

просторового розподілу змінної температурної складової (𝜃) в двошаровій 

структурі, викликаного її періодичним нагрівом світловим 

випромінюванням [127,137] на основі підходу, описаного в роботі 

Розенцвейга і Гершо [105]. Цей підхід базується на розв’язанні рівнянь 

теплопровідності системи, яка складається з двох шарів, що відрізняються 

своїми теплофізичними та оптичними властивостями: 

 {

𝑑2𝜃

𝑑𝑧2
−
𝑖𝜔𝑐1𝜌1

𝜒1
𝜃 = −

𝐼0𝛼1

𝜒1
exp(−𝛼1𝑧)     0 < 𝑧 < 𝑙

𝑑2𝜃

𝑑𝑧2
−
𝑖𝜔𝑐2𝜌2

𝜒2
𝜃 = 0     𝑙 < 𝑧 < 𝑑

, (2.1) 

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

розглядається верхній шар двошарової структури, який опромінюється 

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

оптичного поглинання шару, що опромінюється світлом; Iо – інтенсивність 

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

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

структури. 

Слід відмітити, що в рамках даної роботи при аналізі теплофізичних 

властивостей зразків ФА методами було використано наближення, згідно 

якого поруватий шар структури розглядається як однорідний матеріал з 

власним ефективним значенням теплопровідності. Це пояснюється тим, що в 

розглянутому частотному діапазоні досліджень довжина теплової дифузії в 

зразку на порядки вища за характерний розмір пор в поруватій матриці. 
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У якості граничних умов запропонованої системи рівнянь 

використовувались: 

- наближення відсутності відтоку тепла від нижньої і верхньої меж 

досліджуваної структури: 

 𝜕𝜃

𝜕𝑧
|
𝑧=0,𝑑

= 0 . (2.2) 

- умови нерозривності температури та потоків тепла на границі поділу 

між двома шарами системи: 

 
{

𝜃|𝑧=𝑙−0 = 𝜃|𝑧=𝑙+0

𝜒1
𝑑𝜃

𝑑𝑧
|
𝑧=𝑙−0

= 𝜒2
𝑑𝜃

𝑑𝑧
|
𝑧=𝑙+0

 . 
(2.3) 

Враховуючи умови (2.2) та (2.3), розв’язок системи рівнянь (2.1) може 

бути представлений у наступному вигляді: 

 
𝜃(𝑧)={

𝐴𝑒−𝜎1𝑧 + 𝐵𝑒+𝜎1𝑧 −
𝐼0𝛼1

𝜒1(𝛼1
2−𝜎1

2)
exp(−𝛼1𝑧)     0 < 𝑧 < 𝑙

𝐸𝑒−𝜎2𝑧 + 𝐹𝑒+𝜎2𝑧     𝑙 < 𝑧 < 𝑑
, 

(2.4) 

де 𝜎1,2 = √
𝑖𝜔𝑐1,2𝜌1,2

𝜒1,2
; A, B , E, F – комплексні сталі величини, які можуть бути 

визначені з зазначених вище умов (2.2) і (2.3). 

Згідно моделі Розенцвейга і Гершо, коливання тиску всередині ФА 

комірки у фронтальній конфігурації описуються наступним чином: 

 
𝑃(𝜔)~∫ θ(0) ∙ exp (√𝑖

𝜔𝑐г𝜌г
𝜒г⁄ 𝑧)𝑑𝑧 = −

−∞

0
𝜃(0)√

𝜒г

𝑖𝜔𝑐г𝜌г
 . (2.6) 

У випадку застосування конфігурації ФА комірки, за якої відбувається 

реєстрація інформативного відгуку внаслідок проходження теплового 

збурення крізь зразок, рівність набуває наступного вигляду: 

 
𝑃(𝜔)~∫ 𝜃(𝑑) ∙ exp(−√𝑖

𝜔𝑐г𝜌г
𝜒г⁄ (𝑧 − 𝑑))𝑑𝑧 =

+∞

𝑑
𝜃(𝑑)√

𝜒г

𝑖𝜔𝑐г𝜌г
 . (2.7) 

Таким чином, коефіцієнт теплопровідності досліджуваного шару 

оцінюється шляхом мінімізації розбіжності між експериментально 
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отриманими АЧХ і ФЧХ інформативного відгуку та результатами чисельних 

розрахунків методом кінцевих різниць з використанням рівнянь (2.6) та (2.7), 

в залежності від використаної конфігурації ФА комірки. Головним маркером 

для процедури співставлення експериментальних та теоретичних кривих є 

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

до та після зміни ходу кривої. 

Слід відмітити, що на зміну значення амплітуди та фази ФА сигналу в 

даному частотному діапазоні мають вплив такі фактори, як особливості 

передавальної функції електронних компонент експериментального стенду 

(зокрема, джерела живлення світлодіодів, мікрофону, генератор прямокутного 

сигналу тощо), та час затримки, пов’язаний із надходженням акустичних 

хвиль від джерела їх збудення до мембрани мікрофону. Ці чинники вимагають 

як збереження відносного положення світлового опромінення зразку по 

відношенню до мікрофону, так і калібрування ФА комірок на контрольних 

зразках з відомими теплофізичними і оптичними властивостями. 

2.3 Тарування фотоакустичних газомікрофонних комірок для 

дослідження теплового транспорту в поруватих структурах на основі 

кремнію  

Похибки експериментальних досліджень зразків на робочих частотах 

модуляції світла монотонно зростали зі збільшенням частоти модуляції в силу 

зменшення відношення сигнал/шум, проте не перевищували 10 % від 

загального сигналу при високих частотах. Завдяки великій кількості повторень 

досліджень (> 10 разів) статистична похибка даних не перевищувала 5 – 10 %. 

В рамках даної роботи у випадку застосування фронтальної геометрії 

ФА комірки в ролі тестового зразку використовувався однорідний графітовий 

зразкок з товщиною 520 мкм, який в заданому діапазоні частот модуляції 

вважається термічно товстим та оптично непрозорим матеріалом. В 

подальшому, для виключення внеску сторонніх факторів корегування значень 
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амплітуди (U) та фази (𝜑) ФА відгуку досліджуваних зразків проводилось 

наступним чином: 

𝑈(𝑓) =
𝑈𝑡𝑒𝑜𝑟
′ (𝑓)

𝑈𝑒𝑥𝑝
′ (𝑓)

𝑈𝑒𝑥𝑝(𝑓);

𝜑(𝑓) = 𝜑𝑒𝑥𝑝(𝑓) − 𝜑𝑒𝑥𝑝
′ (𝑓) − 90°,

 (2.8) 

де 𝑈𝑒𝑥𝑝, 𝑈𝑡𝑒𝑜𝑟
′ , 𝑈𝑒𝑥𝑝

′  - експериментально визначена амплітуда ФА відгуку 

досліджуваного зразку, теоретично розрахована та експериментально 

отримана амплітуда ФА відгуку тестового зразку, відповідно;  𝜑𝑒𝑥𝑝, 𝜑𝑒𝑥𝑝
′  - 

експериментально отримані значення фази ФА сигналу досліджуваного та 

тестового зразків, відповідно.  

Аналогічно, для подальшого дослідження зразків ФА ГМ методом у 

TD конфігурації в ролі тестового зразку для корегування характеристик ФА 

сигналу використовувалась термічно тонка 20 мкм свинцева плівка. 

Доцільність використання запропонованих чисельних розрахунків було 

проведено, зокрема, для апроксимації експериментально отриманих АЧХ і 

ФЧХ монокристалічної 520 мкм кремнієвої пластини (коефіцієнт 

теплопровідності – 110 Вт/(м·К), питома теплоємність – 680 Дж/(кг·К), 

густина – 2330 кг/м3) у випадку використання ФА ГМ методів у фронтальній 

та в TD конфігураціях (див. рис. 2.6 та рис. 2.7, відповідно). Як видно з 

рисунків, експериментальні результати якісно корелюють із модельними 

розрахунками, незначні розбіжності між амплітудами ФА сигналу при 

опроміненні поверхні пластини синім та червоним світлодіодами 

пояснюються відмінностями їх величини вихідної оптичної потужності. 

Оскільки в даній роботі значна увага буде акцентована структурам, які 

містять поруватий шар на основі кремнію та монокристалічну підкладку, 

спочатку розглянемо особливості формування ФА відгуку при опроміненні 

зразків ПК, вирощених за допомогою електрохімічного травлення 500 мкм 

кремнієвих пластин, що мають кристалічну (100)-орієнтацію та високий рівень 

легуючої домішки бору (питомий опір пластин - 0,01 Ом·см).  
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Рисунок 2.6 – Амплітудно – частотна (а) і фазо – частотна (б) характеристики 

ФА сигналу, експериментально отримані при опроміненні синім 

(λ = 460 нм) та червоним (λ = 630 нм) світлодіодами 520 мкм 

монокристалічної кремнієвої пластини у випадку застосування ФА 

комірки в класичній конфігурації. Результати моделювання 

представлені лініями. 

 

Рисунок 2.7 – Амплітудно – частотна (а) і фазо – частотна (б) характеристики 

ФА сигналу, експериментально отримані при опроміненні синім 

(λ = 460 нм) та червоним (λ = 630 нм) світлодіодами 520 мкм 

монокристалічної кремнієвої пластини у випадку застосування ФА 

комірки в TD конфігурації. Результати моделювання представлені 

лініями. 

Час травлення та густина прикладеного струму травлення обирались 

таким чином, щоб створити двошарову систему, яка складається з 50 мкм шару 
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ПК з 48 %, 60 %, та 65 % поруватістю (умовно назвемо ці зразки ПК 1, ПК 2, 

та ПК 3, відповідно), та 450 мкм монокристалічної підкладки.  

Дослідження теплофізичних властивостей зразків проводилось за 

допомогою ФА ГМ методу у фронтальній конфігурації. У якості джерел 

випромінювання почергово обирались синій (λ = 460 нм) та червоний 

(λ = 630 нм) світлодіоди (див. рис. 2.8.). Слід відмітити, що представлені на 

рисунку залежності амплітуди та фази від частоти суттєво не відрізняються 

між собою при застосуванні синього та червоного джерел випромінювання, 

що вказує на поверхневе поглинання світла в обох випадках. Аналіз 

положення критичної частоти на АЧХ, зображених на рис. 2.8., дозволяє з 

використанням методу «критичної частоти» отримати значення 

температуропровідності, а отже і теплопровідності шару ПК в залежності від 

його поруватості.  

Водночас, для визначення теплопровідності шарів ПК отримані 

експериментально АЧХ і ФЧХ ФА відгуку було також співставлено з 

теоретичними розрахунками представленого вище чисельного моделювання 

просторового розподілу температурного збурення в досліджуваній структурі 

(див. рис. 2.8.). Для знаходження коефіцієнта оптичного поглинання шару ПК 

(𝛼пк) використовувалось апроксимаційне співвідношення [138,139], яке 

пов’язує цю величину з відомими значеннями коефіцієнта оптичного 

поглинання монокристалічного кремнію (𝛼𝑐−𝑆𝑖) [140,141] наступним чином: 

𝛼пк = (1 − 𝜙)𝛼𝑐−𝑆𝑖 . (2.9) 

Результати, отримані незалежно з використанням двох запропонованих 

підходів (див. табл. 2.1), вказують на суттєве зменшення теплопровідності ПК 

зі зростанням поруватості, що якісно корелює із відомими значеннями для 

таких структур з літературних джерел, зазначених у першому розділі, та є  

позитивним фактором для потенційного його використання як важливих 

структурних елементів в мікро- та наноелектроніці. Проте, з іншого боку, 

актуальною є проблема покращення ефективності та тривалості роботи цих 
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приладів. Досить часто їх функціонуючі елементи, які працюють у режимах 

значних теплових навантажень, потребують захисту від перегріву [142].  

 

Рисунок 2.8 – Амплітудно – частотні (а, б, в) і фазо-частотні (г, д, е) 

характеристики ФА сигналу, отриманого при опроміненні синім та 

червоним світлодіодами зразків, які містять шар ПК з поруватістю 

48 % (а, г), 60 % (б, д), та 65 % (в, е) у випадку застосування ФА комірки 

в класичній конфігурації. Результати моделювання представлені 

лініями. 
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Оптимізація теплового транспорту в таких системах у бік підвищення їх 

теплопровідності є одним із шляхів вирішення цієї проблеми, оскільки вона 

сприяє покращенню ефективності тепловідводу з активної робочої зони 

пристроїв. Одним із перспективних методів збільшення теплопровідності 

поруватих структур на основі кремнію без суттєвої деградації їх 

термоелектричної ефективності (а також, що дуже важливо, і оптичних 

властивостей) є заповнення мережі пор рідиною [48,117]. Власне, 

комплексний підхід до аналізу як вихідних поруватих зразків, так і 

композитних систем на їх основі, дозволяє не лише модифікувати їх 

теплофізичні властивості, але і більш якісно зрозуміти особливості 

теплопереносу у таких наноструктурах з фундаментальної точки зору. 

Таблиця 2.1.  

Значення теплопровідності шарів ПК, отримані за допомогою методу 

«критичної частоти», а також чисельного моделювання теплового розподілу у 

таких структурах 

Зразок Поруватість, 

% 

Метод «критичної частоти» Чисельне 

моделювання 

𝑓𝑐, Hz D, см2/c χ, Вт/(м·К) χ, Вт/(м·К) 

ПК 1 48 289 0,023  1,87 ± 0,03 1,95 ± 0,2 
ПК 2 60 217 0,017  1,07 ± 0,03 1,2 ± 0,2 
ПК 3 65 167 0,013  0,73 ± 0,02 0,75 ± 0,15 

 

Композитні системи «поруватий кремній – рідина» (ПК/Р) 

виготовлялись шляхом нанесення на поверхню поруватого шару рідини, обсяг 

якої приблизно дорівнював об’єму пор в ПК. У ролі рідини-наповнювача 

поруватої матриці було обрано технічне масло МБП-12 (коефіцієнт 

теплопровідності – 0,15 Вт/(м·К), питома теплоємність – 1740 Дж/(кг·К), 

густина – 910 кг/м3, відповідно). Ступінь заповнення поруватої матриці (𝜉) 

визначався за допомогою гравіметричних методів [19], і складав не менше 95% 

від загального обсягу пор незалежно від поруватості досліджуваного шару. 

Розрахунок теплопровідності утворених композитних систем (ПК/Р 1, ПК/Р 2, 
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ПК/Р 3), аналогічно до вихідних зразків ПК (ПК 1, ПК 2, ПК 3), проводився 

двома способами (див. рис. 2.9. і табл. 2.2.)  

 

Рисунок 2.9 – Амплітудно – частотні (а, б, в) і фазо-частотні (г, д, е) 

характеристики ФА сигналу, отриманого при опроміненні синім та 

червоним світлодіодами композитних систем ПК/Р з поруватістю 

48 % (а, г), 60 % (б, д), та 65 % (в, е) у випадку застосування ФА комірки 

в класичній конфігурації. Результати моделювання представлені 

лініями. 
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Таблиця 2.2.  

Значення теплопровідності композитних систем ПК/Р, отримані за допомогою 

методу «критичної частоти», а також чисельного моделювання теплового 

розподілу у таких структурах 

Зразок Поруватість, 

% 

Метод «критичної частоти» Чисельне 

моделювання 

𝑓𝑐, Hz D, см2/c χ, Вт/(м·К) χ, Вт/(м·К) 

ПК/Р 1 48 176 0,014 2,13 ± 0,04 2,2 ± 0,25 

ПК/Р 2 60 143 0,011 1,72 ± 0,03 1,7 ± 0,25 

ПК/Р 3 65 120 0,0094 1,44 ± 0,03 1,3 ± 0,2 

 

При розрахунку теплопровідності композитної системи ПК/Р 

використовувався наступний вираз розрахунку її об’ємної теплоємності: 

спк/р = (1 − 𝜙)𝜌𝑐−𝑆𝑖с𝑐−𝑆𝑖 + 𝜉𝜙𝜌мсм, (2.10) 

де значення індексів «пк/р, 𝑐 − 𝑆𝑖, м» вказують на відношення параметрів до 

композитної системи ПК/Р, монокристалічного кремнію, та масла МБП-12, 

відповідно. 

Підсумовуючи, розглянемо порівняльний аналіз залежності ефективної 

теплопровідності зразків ПК та композитних систем ПК/Р від 

поруватості (див. рис. 2.10). Як видно з рисунку, величина теплопровідності 

композитної системи ПК/Р зростає до 2 разів у порівнянні з величиною 

теплопровідності вихідних зразків ПК. Крім того, різниця між цими 

величинами набагато більша, ніж власне теплопровідність масла і відчутно 

зростає зі збільшенням поруватості, що говорить про неадитивний характер 

теплопередачі в такій структурі, а отже – присутність в поруватій матриці пор 

другого порядку [48]. 

Аналіз рис. 2.10. також вказує на те, що оцінені результати за допомогою 

методу чисельного моделювання добре узгоджуються з класичним методом 

«критичної частоти». Таким чином, представлений підхід може бути якісно 

адаптований для дослідження особливостей теплового транспорту як вихідних 
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поруватих наноструктур різної поруватості та морфології пор, так і 

композитних систем на їх основі. 

 

Рисунок 2.10 – Залежність теплопровідності зразків ПК та композитних систем 

ПК/Р від поруватості, розрахована згідно методу «критичної частоти» та 

чисельних розрахунків просторового розподілу температурного 

збурення в структурі. 

2.4 Висновки до розділу 2 

В даному розділі розглянуто основні аспекти застосування ФА ГМ 

методів як базових методів дослідження теплових властивостей однорідних та 

шаруватих кремнієвих структур в рамках дисертаційної роботи. Деталізовано 

характеристики експериментального стенду для аналізу амплітудно-

частотних і фазо-частотних характеристик ФА сигналу в області низьких 

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

калібрування ФА комірок та аналіз похибок експериментальних вимірювань. 

Проаналізовано можливість використання методу чисельного 

моделювання просторового розподілу температурного збурення в 

двошаровому зразку при його опроміненні прямокутно-модульованим 
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випромінюванням в одновимірному наближенні, з урахуванням геометрії 

фотоакустичного експерименту.  

Достовірність і надійність застосування такого підходу було перевірено 

при дослідженні поруватих напівпровідникових структур на основі кремнію, 

зокрема, поруватого кремнію з різною величиною поруватості (48 %, 60 %, 

65 %) та композитних систем на його основі, в яких речовина, що заповнює 

пори, виконує роль ідентифікатора морфології поруватого матеріалу. 

Вимірювання інформативного відгуку проводились в фотоакустичній 

газомікрофонній комірці в класичній конфігурації. Результати, отримані за 

допомогою запропонованого підходу, корелюють із результатами при 

використанні класичного методу оцінки теплових властивостей структур, саме 

тому цей метод може бути легко адаптований для вивчення поруватих 

напівпровідникових наноструктур з різною поруватістю та морфологією пор, 

а також композитних систем на їх основі. 
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3.     РОЗДІЛ 3     

 ФОТОАКУСТИЧНІ МЕТОДИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ШАРІВ КРЕМНІЄВИХ 

НАНОНИТОК 

 

Кремнієві нанонитки (КН) являють собою окремий клас поруватих 

напівпровідникових структур на основі кремнію з унікальними фізичними 

властивостями. Зокрема, впорядкованим масивам КН властиво мати низький 

коефіцієнт оптичного відбиття у видимому спектральному діапазоні, завдяки 

чому їх розглядають в ролі ідеальних кандидатів для використання в сонячній 

енергетиці [38,143]. 

Останнім часом значну увагу почали приділяти особливостям теплового 

транспорту в КН. Зокрема, повідомляється про оцінку величини 

теплопровідності як масивів КН [81,82,144–146], так і окремих нанониток 

[147–149]. Проте, проблеми, з якими доводиться мати справу при дослідженні 

їх теплопровідності, - це необхідність знання їх оптичних властивостей (що є 

проблематичним питанням, оскільки завдяки своїй наноструктурованій 

природі вони сильно розсіюють світло [150]), або додаткової обробки їх 

поверхні для створення можливості проведення експериментальних 

досліджень [81,144]. Усі перелічені фактори можуть суттєво впливати на 

точність визначення теплопровідності КН, або навіть спотворювати ці 

результати. 

В даному розділі представлено можливість застосування ФА ГМ методів 

для визначення ефективної теплопровідності масивів КН, оскільки в цих 

методах вплив на інформативний сигнал має лише кількість поглинутого 

зразком оптичного випромінювання [68,151,152]. В ролі об’єкту дослідження 

було обрано шари КН, вирощені за допомогою метал-стимульованого 

хімічного травлення кремнієвих пластин з різним рівнем легування 

домішками бору. 
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3.1 Досліджувані зразки 

В роботі досліджувались масиви КН, виготовлені методом метал-

стимульованого хімічного травлення (МСХТ) монокристалічних 

 (100)-орієнтованих кремнієвих пластин p-типу провідності з різним рівнем 

легуючої домішки бору [153]. Перед початком травлення КН, пластини 

занурювались у 2 % розчин плавикової кислоти (HF) на 60 с для того, щоб 

очистити їх поверхню від оксиду кремнію. Потім, під час першого етапу 

МСХТ пластини занурювались у суміш 5М HF та 0.02M AgNO3 у 

співвідношенні 1:1 на 60 с. Впродовж цього етапу відбувалось осадження Ag 

наночастинок на поверхню кремнієвих пластин. На другому етапі проводився 

процес хімічного травлення пластин в суміші 5М HF і 30% перекису 

водню (H2O2) у співвідношенні 10:1, час травлення складав від 15 до 30 хв для 

слабколегованих (~ 1015 cм-3) та від 20 до 60 хв для високолегованих (~ 1019-

1020 cм-3) пластин кремнію, відповідно.  

Всі етапи травлення відбувалися при кімнатній температурі, час 

травлення та концентрація розчину обиралась для досягнення приблизно 

однакової поруватості та товщини шарів КН. Після закінчення процесу МСХТ 

пластини занурювались на 5 хв в 65 % розчин азотної кислоти (HNO3) для 

того, щоб очистити утворені шари КН від срібних частинок. Потім усі зразки 

кілька разів промивались деонізованою водою та сушились на повітрі при 

кімнатній температурі. Згідно з гравіметричними вимірами поруватість КН 

становила близько 65 ± 7%. 

Композитні системи «кремнієві нанонитки - рідина» (КН/Р) отримували 

шляхом інкорпорування шару КН технічним маслом МБП-12 (див. розділ 2). 

Процес заповнення поруватої матриці шару КН здійснювався під час 

занурення відповідних структур в масло як у випадку відсутності, так і за 

наявності повітря у порах вихідних зразків. Слід відмітити, що згідно 

гравіметричних методів дослідження у обох випадках ступінь заповнення пор 

маслом приблизно однакова та досягає значення ~ 95%.  
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3.2 Результати експериментальних досліджень та їх аналіз 

3.2.1 Структурні дослідження вихідних шарів кремнієвих нанониток 

Мікроструктурні дослідження зразків КН проводилися за допомогою 

скануючого електронного мікроскопа (СEM) MIRA3 LMH та трансмісійного 

електронного мікроскопу (TEM) LEO912 AB OMEGA (рис 3.1 і рис. 3.2). 

 

Рисунок 3.1 – СЕМ - зображення поверхні (зліва) та поперечного перерізу 

(справа) зразків сКН довжини 5,6 мкм (а) і 19,6 мкм (б), та вКН довжини 

3,3 мкм (в) і 24,8 мкм (г). 

СЕМ зображення вказують на те, що утворені масиви КН розташовані 

перпендикулярно по відношенню до інтерфейсу масиву та монокристалічної 

підкладки. Структурні параметри досліджуваних зразків подано у табл. 3.1. 

Похибка визначення середньої довжини масиву КН обумовлена не лише 

роздільною здатністю СЕМ зображень, але й неоднорідністю значень довжини 
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окремих КН, що формують масив. Як і очікувалося, довжина вирощених КН 

зростає з підвищенням часу травлення пластин. Слід також відмітити, що 

згідно аналізу довжини шарів КН видно, що швидкість їх вертикального росту 

суттєво зменшується у випадку використання вихідної кремнієвої пластини  

високим значенням рівня легування бором. Це пояснюється тим, що чим 

більша кількість кластерів металу-каталізатора залишається під час травлення 

на бічних поверхнях КН, тим менше їх стає на дні пор, що формують 

нанонитки. Таким чином, процес травлення вглиб кремнієвої пластини 

уповільнюється. 

 

(а) (б) 

Рисунок 3.2 – ТЕМ – зображення відокремлених нанониток з масиву сКН (а) і 

вКН (б). 

Таблиця 3.1.  

Структурні характеристики зразків КН. 

№ серії 

зразків 

Рівень 

легування, см-3 

Час 

травлення, хв 

Товщина 

шару КН, мкм 

Товщина с-Si 

підкладки, мкм 

сКН 
i 1015 15 5,6 ± 0,3 320  

ii 1015 30 19,6 ± 0,4 320  

вКН 
iii 1019-1020 20 3,3 ± 0,3 520  

iv 1019-1020 60 24,8 ± 0,4 460 
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Як видно з ТЕМ – зображень механічно відокремлених окремих КН, їх 

морфологія значною мірою залежить від рівня легування вихідної кремнієвої 

пластини. Так, високолеговані КН (вКН) мають порувату губчату структуру, а 

слабколеговані КН (сКН) – монокристалічні, проте з присутньою певною 

шорсткістю на поверхні. Діаметри нанониток обох серій становлять від 50 до 

250 нм, із середнім значенням ~ 150 ± 20 нм для сКН та ~ 180 ± 20 нм для вКН, 

відповідно. Ці значення оцінювались з СEM – зображень зразків шляхом 

усереднення діаметрів приблизно 50 окремих КН. Для КН, що мають подібні 

за величиною діаметри, внесок особливостей їх поверхні на результуючу 

теплоємність масиву є незначною [154], і тому в подальшому для визначення 

теплоємності шарів КН при застосуванні чисельних розрахунків 

використовувався узагальнений вираз для поруватого кремнію (1.2). 

3.2.2 Експериментальні дослідження теплофізичних і оптичних 

властивостей кремнієвих нанониток фотоакустичними методами 

Експериментальні АЧХ і ФЧХ зразків КН у випадку застосування ФА 

ГМ комірки у класичній конфігурації зображено на рис 3.3. і рис. 3.4. У якості 

джерел випромінювання почергово використовувались синій та червоний 

світлодіоди (довжина хвилі опромінення - λ = 460 нм і λ = 630 нм, оптична 

потужність – 18 мВт і 16 мВт, відповідно). Значення коефіцієнтів ефективної 

теплопровідності та оптичного поглинання шарів КН, отримані шляхом 

апроксимації АЧХ і ФЧХ модельними розрахунками, показано у табл. 3.2. 

Певна невизначеність щодо достовірності підібраних при моделюванні 

коефіцієнтів оптичного поглинання КН однозначно впливає на точність 

вимірювання їх теплопровідності. У порівнянні з ПК, шари КН можуть 

приймати дуже великі значення поглинальної здатності тіла (навіть до 99,9%) 

[155,156]. Крім того, здатність масиву КН до суттєвого розсіяння світла [150] 

значно ускладнює проведення якісного аналізу величини їх оптичного 

поглинання типовими спектроскопічними трансмісійними та рефракційними 

методами.  



76 

 

 

Рисунок 3.3 – Амплітудно – частотні характеристики ФА сигналу, отриманого 

при опроміненні зразків сКН з товщиною 5,6 мкм (а) і 19,6 мкм (б), та 

вКН з товщиною 3,3 мкм (в) і 24,8 мкм (г) синім (трикутники) та 

червоним (кола) світлодіодами, відповідно (у випадку застосування ФА 

комірки в класичній конфігурації). Результати моделювання 

представлені лініями. 

Тому, для перевірки отриманих результатів при застосуванні ФА ГМ 

методу у фронтальній конфігурації також було оцінено значення 

теплопровідності зразків серії іі та іv, виходячи з аналізу їх АХЧ і ФЧХ 

інформативного відгуку у ФА комірці з TD конфігурацією (див. рис. 3.5). У 

цьому випадку освітлення структури відбувалось з боку монокристалічної 

кремнієвої підкладки, і тому такими факторами, як неоднорідність поверхні 

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

сигнал в ГМ комірках фронтальної конфігурації, можна знехтувати. 
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Рисунок 3.4 – Фазо – частотні характеристики ФА сигналу, отриманого при 

опроміненні зразків сКН з товщиною 5,6 мкм (а) і 19,6 мкм (б), та вКН з 

товщиною 3,3 мкм (в) і 24,8 мкм (г) синім (трикутники) та червоним 

(кола) світлодіодами, відповідно (у випадку застосування ФА комірки в 

класичній конфігурації). Результати моделювання представлені лініями. 

Слід зазначити, що значення теплопровідності, оцінені за допомогою 

ФА ГМ методів в фронтальній та в TD конфігураціях, якісно узгоджуються 

між собою. Як видно з табл. 3.2, спостерігається значне зменшення 

теплопровідності КН в порівнянні з відповідними значеннями для 

слабколегованого (130 Вт/(м·К)) та високолегованого (110 Вт/(м·К)) 

монокристалічного кремнію. Зокрема, оцінена в рамках даної роботи величина 

ефективної теплопровідності утворених масивів КН знаходиться в межах від 

0,17 Вт/(м·К) до 7 Вт/(м·К). 

Порівнюючи експериментально отримані ефективні значення 

теплопровідності масивів сКН та вКН, можна зробити висновок, що основним 

механізмом зменшення теплопровідності у сКН є фононне розсіювання на 
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поверхні нанониток. На противагу, зразки КН, вирощені на високолегованих 

пластинах, мають на порядок нижчу теплопровідність. Це можна пояснити 

наявністю внутрішньої губчатої поруватої морфології КН, яка збільшує їх 

питому поверхню, а отже призводить до додаткового фононного розсіювання. 

Таблиця 3.2.  

Експериментально отримані значення коефіцієнтів теплопровідності та 

оптичного поглинання шарів КН з різною довжиною та рівнем легування. 

№ серії 

зразків 

Рівень 

легування, 

см-3 

Коефіцієнт оптичного 

поглинання, см-1 

Теплопровідність, 

Вт/ (м·К) 

αblue, 

(λ = 460 нм) 

αred, 

(λ = 630 нм) 

Класична 

конфігур. 

TD 

конфігур. 

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

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

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

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

 

 

Рисунок 3.5 – Амплітудно – частотні (а) і фазо – частотні (б) характеристики 

ФА сигналу, отриманого при опроміненні зразків сКН з товщиною 

19,6 мкм (квадрати), та вКН з товщиною 24,8 мкм (трикутники), 

відповідно. Результати моделювання представлені лініями. 

Крім того, у табл. 3.2 показано несподіваний результат для зразків КН, 

вирощених на монокристалічних кремнієвих підкладках з слабким рівнем 
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легування. У цьому випадку ефективна теплопровідність масиву нанониток з 

більшою товщиною шару зростає. Подібна поведінка залежності 

теплопровідності від часу травлення повідомлялася раніше незалежними 

джерелами [90]. Таке збільшення теплопровідності може виникнути через 

додаткове полірування нанониток кремнію під час процесу травлення, як це 

підтверджується СEM - зображеннями (див. рис. 3.1). Власне, незважаючи на 

те, що СEM - зображення поперечного перерізу для зразків серії i є яскравим 

та перенасиченим через надмірне зарядження КН електронами (рис.3.1 a), 

зображення для серії ii мають гарний контраст (рис.3.1 б). 

Експериментально отримані АЧХ і ФЧХ композитних систем КН/Р у 

випадку застосування ФА ГМ комірки у класичній конфігурації зображено на 

рис. 3.6 і рис. 3.7. Відповідні експериментально отримані значення 

коефіцієнтів теплопровідності шарів КН/Р було порівняно зі значеннями 

вихідних зразків КН у табл. 3.3. 

Таблиця 3.3. 

Експериментально отримані значення коефіцієнтів теплопровідності шарів 

КН та композитних систем КН/Р на їх основі у ФА ГМ методом у класичній 

конфігурації. 

№ серії 

Рівень 

легування, 

см-3 

Теплопровідність, Вт/(м·К) 

Зразки КН 
Композитні системи 

КН/Р 

сКН 
i 1015 4 ± 2 5 ± 2 

ii 1015 7 ± 2 9 ± 1 

вКН 
iii 1019-1020 0,22 ± 0,11 0,4 ± 0,07 

iv 1019-1020 0,17 ± 0,04 0,32 ± 0,04 

 

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

зростання теплопровідності утвореної системи ~ на 20 %. Такі відносно 

невеликі зміни теплопровідності пояснюються присутністю поверхневої 
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шорсткості у сКН. Відмічено також значне збільшення (~ у 2 рази) 

теплопровідності високолегованих КН після заповнення їх мережі пор 

рідиною. Характер такого зростання подібний до випадку створення 

композитних систем на основі ПК, отриманого методом електрохімічного 

травлення (див. розділ 2). Встановлено, що така залежність в обох випадках 

обумовлена поліпшенням теплового контакту в наноструктурах внаслідок 

заповнення пор меншого порядку рідиною, що підтверджує наявність значно 

вищої питомої поверхні у вКН (у порівнянні з шарами сКН) та вказує на їх 

фрактальну морфологію (подібно до зразків ПК). 

 

Рисунок 3.6 – Амплітудно – частотні характеристики ФА сигналу, отриманого 

при опроміненні композитних систем на основі сКН з товщиною 

5,6 мкм (а) і 19,6 мкм (б), композитних систем КН/Р на основі вКН з 

товщиною 3,3 мкм (в) і 24,8 мкм (г) синім (трикутники) та червоним 

(кола) світлодіодами, відповідно (у випадку застосування ФА комірки в 

класичній конфігурації). Результати моделювання представлені лініями. 
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Рисунок 3.7 – Фазо – частотні характеристики ФА сигналу, отриманого при 

опроміненні композитних систем КН/Р на основі сКН з товщиною 

5,6 мкм (а) і 19,6 мкм (б), композитних систем КН/Р на основі вКН з 

товщиною 3,3 мкм (в) і 24,8 мкм (г) синім (трикутники) та червоним 

(кола) світлодіодами, відповідно (у випадку застосування ФА комірки в 

класичній конфігурації). Результати моделювання представлені лініями. 

3.3 Висновки до розділу 3 

В даному розділі на основі результатів експериментальних досліджень 

показано застосування фотоакустичних методів із газомікрофонною 

реєстрацією для аналізу теплофізичних властивостей кремнієвих нанониток 

різної довжини та морфології. Для більш точної оцінки коефіцієнтів 

теплопровідності вказаних структур використовувався комплексий підхід 

щодо аналізу експериментальних результатів чисельними розрахунками. 

Розглянуто випадки модульованого опромінення зразків світлом з різною 

довжиною хвилі випромінювання, а також використання фотоакустичних 
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комірок різних конфігурацій. Аналіз експериментально отриманих 

амплітудно-частотних і фазо-частотних характеристик фотоакустичного 

сигналу проводився у випадку опромінення як вихідних масивів кремнієвих 

нанониток, так і композитних систем «кремнієві нанонитки – рідина» на їх 

основі, що дозволило поглибити розуміння особливостей теплового 

транспорту у таких структурах. 

Встановлено, що збільшення рівня легування пластини кремнію р-типу 

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

теплопровідності результуючого шару кремнієвих нанониток ~ у 25 разів. 

Аналіз отриманих результатів вказує на те, що збільшення концентрації 

легуючих домішок в кремнієвій пластині є одним із ключових факторів, які 

визначають морфологію, а отже і теплофізичні властивості утвореного масиву 

нанониток. На відміну від однорідних слабколегованих нанониток, 

високолеговані нанонитки мають фрактальну порувату морфологію (подібно 

до поруватого кремнію), що призводить до суттєвого збільшення ймовірності 

розсіяння фононів, і таким чином – зменшення ефективної теплопровідності 

масиву вКН. Низьке значення ефективної теплопровідності вКН 

(~ 0,2 Вт/(м·К)) дозволяє використовувати ці наноструктури у якості основних 

елементів теплоізоляційних та термоелектричних приладів. 

Одержано значне зростання теплопровідності утворених композитних 

систем «кремнієві нанонитки – рідина» у порівнянні з незаповненими 

нанонитками (до 30 % – для зразків на основі сКН, до 2,5 раз – для зразків на 

основі вКН) пояснюється поліпшенням теплового контакту внаслідок 

заповнення внутрішніх пор нанониток рідиною. На відміну від приросту 

теплопровідності у композитних системах сКН/Р по відношенню до вихідних 

зразків сКН, різниця в цих значеннях між вКН та композитною системою на їх 

основі набагато більша, що підтверджує твердження щодо наявності великої 

питомої поверхні у високолегованих нанониток.  
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4.      РОЗДІЛ 4       

ФОТОАКУСТИЧНИЙ МЕТОД ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АМОРФІЗОВАНОГО 

ПОРУВАТОГО КРЕМНІЮ 

 

Збільшення поруватості є найбільш прямолінійним способом зниження 

теплопровідності шару ПК. Проте, рух у цьому напрямку є проблематичним 

процесом, оскільки призводить до погіршення механічних властивостей ПК, 

навіть до руйнації структури. Однією з можливостей суттєвого зменшення 

теплопровідності шарів ПК без зміни механічних властивостей є його 

модифікація шляхом опромінення поверхні високоенергетичними іонами 

важких металів. 

В рамках даного розділу було проведено експериментальні дослідження 

впливу процесу опромінення ПК іонами важких елементів (в нашому 

випадку  – іонами урану), на теплофізичні властивості утвореної 

модифікованої поруватої матриці кремнію. Наведено порівняльний аналіз ФА 

відгуку зразків різної поруватості до та після опромінення з використанням 

класичного ГМ ФА методу, як базового методу діагностики таких структур. 

З’ясовано фізичні механізми модифікації теплопровідності поруватих 

структур на основі аморфізованого Si від дози їх опромінення. В якості 

додаткових експериментальних методів використано метод раманівської 

спектроскопії (метод комбінаційного розсіювання світла – КРС) та методи 

скануючої електронної та теплової мікроскопії (СЕМ та СТМ).  

4.1 Досліджувані зразки 

Монокристалічні пластини кремнію з орієнтацією (100) мали p+ - тип 

провідності. Їх товщина складала 500 мкм, питомий опір – 0,01-0,02 Ом·см. 

Процес електрохімічного травлення проводили у розчині концентрованої 

(48%) плавикової кислоти (HF) та етилового спирту (C2H5OH) у 
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співвідношенні 1:1. Для поліпшення морфологічної однорідності шарів ПК під 

час травлення було використано періодичний імпульсний режим подачі 

стабілізованого струму тривалістю 2 с у режимі «старт-стоп» (із періодом 

повторення 4 с). Вказані параметри процесу травлення, а також параметри 

вихідної пластини, дозволили отримати шари мезопоруватого кремнію. 

Досліджувались три серії зразків з різною величиною поруватості шару 

ПК (серія А- 41 %; серія В- 56 %; серія С- 75 %), яка контролювалась шляхом 

прикладання різної величини густини струму анодування. В усіх випадках 

товщина поруватого шару складає 10 мкм.  

Зразки кожної серії вирізали із пластини у формі прямокутних 

паралелепіпедів довжини 16 мм та ширини 8 мм.  (див. рис. 4.1.). У якості 

мішені було обрано ділянку поверхні шару зразка ПК з розмірами ~ 8×8 мм. 

Друга половина поверхні зразків ПК у кожному випадку залишалась 

неопроміненою.  

Процес опромінення зразків здійснювався на прискорювачі GANIL з 

використанням важких іонів 238U (енергія 110 МеВ). (Аморфізація отриманих 

зразків ПК проводилась у Французькому національному дослідницькому 

центрі з ядерної фізики м. Кан). 

 

Рисунок 4.1 – Схематичне зображення досліджуваних зразків з товщиною 

поруватого шару h1 = 10 мкм. (де О та Н – опромінена і неопромінена 

області ПК, відповідно). 

Перед початком процесу опромінення, усі зразки були орієнтовані 

(нахилені) на кілька градусів від ортогонального напрямку по відношенню до 

опромінювача. Це необхідно, щоб уникнути появи можливих ефектів, 

пов’язаних з процесом тунелювання іонів у підкладку монокристалічного 
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кремнію крізь пори. Для кожної серії досліджуваних зразків опромінення шару 

ПК проводилось при кімнатній температурі. Доза опромінення варіювалось в 

межах від 1012 до 7·1013 см-2. Для того, щоб уникнути перегріву зразків при дії 

на них пучка важких іонів, величина дози опромінення обмежувалася на рівні 

~ 109 см-2с-1.  

4.2 Результати експериментальних досліджень та їх аналіз 

Як відомо [53,65], при опроміненні ПК, в залежності від енергії 

налітаючих іонів, може бути домінуючим електронний, або ядерний режими 

взаємодії з атомами мішені (Si). Обидва механізми діють одночасно. Однак 

якщо енергія іонів відносно мала, вони втрачають її при пружному зіткненні з 

ядрами мішені, а якщо енергія велика, - при взаємодії з електронами. 

В даній роботі, в процесі опромінення матеріалу важкими іонами урану 

з енергією 110 МеВ, було згенеровано електронний режим взаємодії, який для 

даної енергії переважає у 50 разів внесок ядерної взаємодії. 

У той час, як режим ядерної взаємодії викликав би пошкодження 

структури при зіткненні з іонами, електронний режим лише створює аморфні 

доріжки вздовж траєкторії руху іонів. При цьому, навколо руху іонів в межах 

даних доріжок, згідно моделі локального перегріву, відбувається часткове 

плавлення кристалітів ПК. Цим пояснюється аморфізація ПК, яка 

спостерігається після його опромінення. Зазначимо, що даний процес 

відбувається без руйнування поруватої структури (навіть при її повній 

аморфізації). 

4.2.1 Експериментальні дослідження морфології опромінених зразків 

ПК 

Дослідження впливу опромінення на еволюцію змін в морфології, 

пов’язаної з аморфізацією шарів ПК, проводилася з використанням методу 
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комбінаційного розсіювання світла (КРС - метод раманівської спектроскопії) 

та методу скануючої електронної мікроскопії (СЕМ) [53]. 

Фізична основа застосування методів раманівської спектроскопії для 

дослідження ПК полягає в тому, що в процесі поглинання випромінювання 

зразок нагрівається (фототермічний ефект). В силу того, що пік 

комбінаційного розсіювання залежить від температури області лазерно-

індукованого нагріву зразка ПК, спектри КРС для зразків з різним рівнем 

структурної досконалості (рівнем аморфізації) будуть відрізнятися. Це дає 

принципову можливість відслідковувати саме еволюцію процесу аморфізації. 

З іншого боку, як раніше було сказано в розділі 1, експериментальні 

вимірювання залежності раманівського зсуву від температури дозволяють 

оцінити теплопровідність досліджуваного зразка. Таким чином, спектри КРС, 

отримані від неопроміненої області ПК (довжина хвилі опромінення 

λ= 532 нм), порівнювались зі спектрами, отриманими від опроміненої 

області [53].  

На рис. 4.2 (а) зображено спектр неопроміненого зразка ПК. Як видно з 

рисунку 4.2 (а), в діапазоні 515 ÷ 520 см-1 чітко прослідковується максимум, 

що відповідає кристалічній фазі кремнію. Незначне зміщення даного піка (див. 

вставку до рис. 4.2. (а)) по відношенню до положення максимуму, що 

відповідає монокристалічному кремнію, пов’язане з ефектами, що виникають 

внаслідок обмеження руху фононів у ПК. 

На рис. 4.2 (б) наведено раманівський спектр, отриманий від зразка 

серії В, опроміненого з максимальною дозою (7·1013 см-2). В цьому випадку в 

діапазоні ~ 480 см-1 спостерігається поява широкого максимуму, який 

характерний для аморфного кремнію. Зазначимо, що максимум, який 

відповідає кристалічний фазі кремнію, відсутній. 

У випадку опромінення зразків ПК проміжними дозами в раманівських 

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

аморфні фази кремнію (див. рис. 4.3).  
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Рисунок 4.2 – Раманівські спектри (нормовані за інтенсивністю їх максимумів) 

неопроміненої та опроміненої (з дозою опромінення 7·1013 см-2) області 

шару ПК, отримані від зразку серії В (56 % поруватості). Вертикальними 

штрихованими лініями вказано на положення максимуму спектрів. 

Слід зазначити, що обчислення відносних інтегральних площ 

кристалічної та аморфної фаз дозволяє кількісно визначити долю аморфної 

фази в поруватому шарі. Її обрахунок проводився у декілька етапів. Спочатку 

визначалось положення та обраховувалась відносна інтегральна площа піку, 

який відповідає за кристалічну фазу у вихідних (неопромінених) зразках ПК. 

Отримана інформація використовувалась для розділення кристалічної та 

аморфної фаз у опромінених зразків ПК проміжними дозами, і, як наслідок, 

обчислення відносної інтегральної площі піку, який відповідає за аморфну 

фазу.  

Таким чином, величина частки аморфної фази отримувалась за 

допомогою наступного співвідношення: 

𝜈𝑎 = 𝑆𝑎/(𝑆𝑐 + 𝑆𝑎), (3.1) 
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де 𝜈𝑎 – частка аморфної фази, 𝑆𝑎, 𝑆𝑐 – відносні інтегральні площі піків, які 

відповідають за аморфну та кристалічну фази кремнію, відповідно. 

 

Рисунок 4.3 – Раманівські спектри зразків ПК (поруватість 56 %) для різних 

величин дози опромінення. Кожен спектр нормований на максимум 

інтенсивності. 

Як видно з рис. 4.3, відносна інтенсивність аморфної фази зростає з 

величиною дози опромінення. Таким чином, на рис. 4.4 представлені 

результати експериментальних досліджень величини об’ємної частки 
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аморфної фази в зразках ПК від дози опромінення для всіх серій (А, B, С) 

зразків при використанні методу раманівської спектроскопії. Як видно з рис. 

4.4, спостерігається поступове зростання величини об’ємної частки аморфної 

фази зі зростанням дози опромінення для зразків усіх трьох серій. Звернемо 

увагу, що зі збільшенням поруватості структури збільшується частка аморфної 

фази в шарах ПК при тих же значеннях дози опромінення. 

 

Рисунок 4.4 – Залежність величини об’ємної частки аморфної фази 

опромінених зразків ПК різної поруватості від дози опромінення. 

(Поруватість: 41 % (А1-А6), 56 % (B1-B6) та 75 % (С1-С4)). 

Далі наведемо результати впливу опромінення на зміни в морфології 

шарів ПК отримані методом скануючої електронної мікроскопії (СЕМ). На 

рис. 4.5 та рис. 4.6 представлені мікрофотографії поперечних перерізів шарів 

ПК, які демонструють еволюцію зміни в морфології зразків при збільшенні 

дози іонізуючого опромінення. На рис. 4.5 – мікрофотографії зразків серії В 

(56 % поруватість), на рис. 4.6 - для зразків серії С (75 % поруватість), 

відповідно. 
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(а) (б) 

 

(в) (г) 

Рисунок 4.5 – СЕМ - зображення поперечного перерізу зразків серії B (56 % 

поруватість): (а) – неопромінений шар ПК,  

(б) – опромінений зразок B4 (доза опромінення 1·1013 см-2),  

(в) – опромінений зразок B5 (доза опромінення 3·1013 см-2),  

(г) – опромінений зразок B6 (доза опромінення 7·1013 см-2), відповідно. 

 

(а) (б) 

 

(в) (г) 

Рисунок 4.6 – СЕМ - зображення поперечного перерізу зразків серії С (75 % 

поруватість): (а) – неопромінений шар ПК,  

(б) – опромінений зразок С2 (доза опромінення 3·1012 см-2),  

(в) – опромінений зразок С3 (доза опромінення 7·1012 см-2),  

(г) – опромінений зразок С4 (доза опромінення 7·1013 см-2), відповідно. 
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Як видно з рисунків, в наведених випадках шар неопроміненого ПК має 

морфологію дендритних квазікристалічних нановолокон діаметром 10-20 нм 

розділених порами. Напрямок нановолокон відповідає кристалічній орієнтації 

вихідної пластини кремнію. Слід відмітити більший розмір пор у зразках серії 

С у порівнянні зі зразками серії В, що узгоджується з більшою величиною 

поруватості зразків серії С. 

Необхідно зауважити, що аналіз СЕМ зображень опроміненої області 

зразків вказує на те, що навіть при високих дозах опромінення морфологія ПК 

не зазнає глобальних змін. Проте, зі зростанням дози опромінення, рівномірно 

по всій глибині шару спостерігається локалізована просторова перебудова 

кристалітів, які при цьому починають мати більш гладку форму, що 

підтверджує прояв ефекту локального перегріву, а отже, і реалізацію 

електронного режиму взаємодії. 

4.2.2 Фотоакустичні дослідження. аморфізованого поруватого кремнію 

Для дослідження теплофізичних властивостей зразків 

використовувалась класична ГМ ФА комірка з фронтальною геометрією (див. 

рис. 2.4 (а) а розділу 2). Площа основи внутрішнього об’єму комірки складала 

(8 х 16) мм2, що співпадає за величиною з розмірами зразків. У якості джерела 

опромінення застосовувався синій світлодіод (λ = 455 нм).  

На рис. 4.7 – 4.9 наведено експериментально отримані амплітудно-

частотні залежності ФА сигналу для зразків серії А, В та С відповідно. 

Відмітимо лінійну залежність спаду амплітуди ФА відгуку усіх зразків на 

даному діапазоні частот зі зростанням частоти модуляції, яка вказує на те, що 

кремнієва підкладка в даному випадку є термічно товстою 

(напівнескінченною). 

З наведених рис. 4.7 – 4.9 видно, що зі збільшенням частки аморфної 

фази у ПК, амплітуда ФА відгуку опроміненого зразку значно зростає у 

порівнянні з амплітудою, отриманою від неопроміненої області ПК. 
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Рисунок 4.7 – Експериментальні амплітудно-частотні залежності ФА відгуку, 

отриманого від неопроміненої області зразків серії А (41 % поруватості) 

та опроміненої області з часткою аморфної фази: 37 % (а), 43 % (б), 

59 % (в), 67 % (г), 87 % (д), 95 % (е). 
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Рисунок 4.8 – Експериментальні амплітудно-частотні залежності ФА відгуку, 

отриманого від неопроміненої області зразків серії В (56 % поруватості) 

та опроміненої області з часткою аморфної фази: 35 % (а), 62 % (б), 

73 % (в), 83 % (г), 98 % (д), 100 % (е). 
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Рисунок 4.9 – Експериментальні амплітудно-частотні залежності ФА відгуку, 

отриманого від неопроміненої області зразків серії С (75 % поруватості) 

та опроміненої області з часткою аморфної фази: 68 % (а), 83 % (б), 

95 % (в), 100 % (г). 

4.2.3 Моделювання просторового розподілу температурного збурення 

в зразку в одновимірному наближенні 

Розглянемо припущення, згідно якого енергія падаючого оптичного 

випромінювання повністю поглинається на поверхні зразків та 

перетворюється у тепло. З урахуванням даних умов система рівнянь для 

збурення температури у зразку можуть бути записані у вигляді наступної 

системи: 
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{
  
 

  
 
𝑑2𝜃

𝑑𝑧2
−
𝑖сг𝜌г𝜔

𝜒г
𝜃 = 0             𝑙г < 𝑧 < 0

𝑑2𝜃

𝑑𝑧2
−
𝑖спк𝜌пк𝜔

𝜒пк
𝜃 = 0           0 < 𝑧 < 𝑙пк 

𝑑2𝜃

𝑑𝑧2
−
𝑖с𝑆𝑖𝜌𝑆𝑖𝜔

𝜒𝑆𝑖
𝜃 = 0            𝑙пк < 𝑧 < 𝑙

, 

 

 

(3.2) 

де: 𝜃(𝑧) = 𝜃 – просторовий розподіл амплітуди змінної компоненти  

температури, і – уявна одиниця, ω=2πf  – циклічна частота, f – частота 

модуляції, сj, ρj, lj та χj - питома теплоємність, густина, товщина і 

теплопровідність матеріалу j відповідно. Індекс j в залежності від типу шару в 

ФА системі набуває такого вигляду: г - якщо маємо справу із шаром газу 

(повітря); пк – коли розглядаємо шар ПК; Si – коли розглядаємо 

монокристалічний кремнієвий шар, відповідно. 

Врахуємо також граничні умови теплового потоку з обох боків 

двошарового зразку та умови нерозривності температури та теплових потоків 

на границі поділу між шарами ПК та монокристалічною підкладкою кремнію: 

{
 

 
𝜒пк𝜃пк

′ |𝑧=𝑙 = 𝜒𝑆𝑖𝜃𝑆𝑖
′ |𝑧=𝑙

𝜃пк|𝑧=𝑙 = 𝜃𝑆𝑖|𝑧=𝑙 

𝜃𝑆𝑖|𝑧→∞ = 0

𝜒пк𝜃пк|𝑧=0 = −𝐼

. 

 

(3.3) 

Згідно моделі Р-Г [105], розв’язавши дану систему рінянь з урахуванням 

граничних умов, отримаємо вираз для флуктуації просторового комплексного 

розподілу амплітуди змінної компоненти температури у середовищі газу: 

𝜃(𝑧) =

=
𝐼0(𝜇пк𝜒пк cosh(𝜇пк𝑙пк) + 𝜇с−𝑆𝑖𝜒с−𝑆𝑖 sinh(𝜇пк𝑙пк))𝑒

𝜇г𝑧

((𝜇пк𝜒пк)2 + 𝜇г𝜒г𝜇с−𝑆𝑖𝜒с−𝑆𝑖) sinh(𝜇пк𝑙пк) + 𝜇пк𝜒пк(𝜇с−𝑆𝑖𝜒с−𝑆𝑖 + 𝜇г𝜒г)cosh (𝜇пк𝑙пк)
. 

(3.4) 

де: I0 – інтенсивність світлового потоку, 𝜇𝑗 = √
𝑖𝜔𝑐𝑗𝜌𝑗

𝜒𝑗
 – довжина теплової 

дифузії в середовищі j. 

В даному випадку ми можемо застосувати наступні припущення: 

- 𝑏с−𝑆𝑖 ≫ 𝑏пк ≫ 𝑏г, 

де: 𝑏𝑗 = √𝜒𝑗𝑐𝑗𝜌𝑗 – теплова активність середовища j. 
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- |(𝜇пк𝑙пк)| < 1 – довжина теплової дифузії шару ПК для даного 

діапазону частот перевищує довжину поруватого шару. 

Враховуючи запропоновані припущення, вираз (3.4) спрощується до 

такого вигляду: 

𝜃(𝑧) ≈ 𝐼
𝑙пк

𝜒пк
𝑒µг𝑧. (3.5) 

Отже, згідно представленої моделі, флуктуації тиску всередині ФА 

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

𝑃(𝜔) = ∫ 𝜃(𝑧, 𝜔)

∞

0

𝑑𝑧 = −
𝑙пк
𝜒пк

√
𝜒г

𝑖𝜔𝑐г𝜌г
. (3.6) 

Відзначимо, що у виразі (3.5) спостерігається лінійна (якщо розглядати 

її у подвійному логарифмічному масштабі) залежність тиску від частоти 

модуляції. Це дає підставу вважати, що дана модель якісно корелює із 

експериментальними результатами, які зображено на рис. 4.7 – 4.9.  

Звернемо увагу, що згідно виразу (3.6), спостерігається обернено 

пропорційна залежність амплітуди сигналу від теплопровідності шару ПК. 

Тому, співвідношення між амплітудами ФА відгуків та значеннями 

коефіцієнтів теплопровідності, що були отримані від опроміненої (О) та 

неопроміненої (Н) області ПК, можна представити наступним чином: 

𝑝(Н)(𝜔)

𝑝(О)(𝜔)
=

𝜒пк
(О)

𝜒пк
(Н). (3.7) 

4.2.4 Аналіз експериментальних результатів 

Для того, щоб визначити абсолютне значення коефіцієнту 

теплопровідності аморфізованих зразків ПК з різним значенням поруватості, 

було використано відомі значення коефіцієнтів теплопровідності для 

неопромінених шарів ПК, які попередньо оцінювались за допомогою методів 

КРС [53].  

На рис. 4.10 наведено залежності коефіцієнтів теплопровідності шарів 

ПК серії А, В та С (із 41 %, 56 %, 75 % поруватістю відповідно) від частки 
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аморфної фази отриманих при використанні ФА методу. З рисунку видно, що 

збільшення аморфної фази призводить до зменшення теплопровідності для 

всіх серій зразків. Найменше значення теплопровідності (~0,3 Вт/(мК)) 

отримано для повністю аморфного шару ПК із 75 % поруватістю. Зауважимо, 

що це значення більш ніж у 3 рази менше, ніж теплопровідність 

неопроміненого ПК (~ 1 Вт/(мК)). 

 

Рисунок 4.10 – Залежність теплопровідності зразків серії А, В, та С від частки 

аморфної фракції отриманих за допомогою ФА методу реєстрації. 

Слід відмітити, що після процесу електрохімічного травлення та 

опромінення важкими іонами урану, усі зразки перед дослідженням їх 

теплофізичних властивостей протягом року зберігались за нормальних умов 

при кімнатній температурі. Відомо, що при тривалому зберіганні поверхня ПК 

починає окислюватись. Проте, в рамках даної роботи було одночасно 

проведено експериментальні дослідження коефіцієнту теплопровідності як 

опроміненої, так і неопроміненої області зразків ПК. Таким чином, зміни в 
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теплопровідності опроміненого шару ПК по відношенню до неопроміненої 

області були пов’язані виключно з його частковою, або повною аморфізацією. 

Для порівняння результатів проведених ФА досліджень теплофізичних 

властивостей аморфізованого поруватого кремнію на рис. 4.11 наведено 

значення коефіцієнтів теплопровідності, отриманих методами раманівської 

спектроскопії та скануючої теплової мікроскопії [53]. 

Необхідно зазначити, що ФА методи дають можливість одержати 

значення теплопровідності для зразків ПК з великою долею аморфної фази а 

також з високою шорсткістю поверхні, яких принципово неможливо досягти 

за допомогою методів раманівської спектроскопії та скануючої теплової 

мікроскопії.  

Незначна різниця між даними, отриманими ФА методом та методом 

раманівської спектроскопії, обумовлена головним чином різницею 

температур, яким піддаються зразки під час вимірювань. У випадку 

застосування раманівського методу, щоб забезпечити експериментально 

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

Поверхня зразків під дією лазерного опромінення в даних експериментальних 

умовах, зазвичай, локально нагрівається більш ніж на ~ 100 ºК. 

Внаслідок цього, термоіндуковані лазером локальні напруги можуть 

суттєво впливати на експериментально отримані дані, особливо у випадку 

дослідження зразків з високою поруватістю та долею аморфної фази.  

При застосуванні ФА методу локальний нагрів поверхні зразка 

сягає ~  0,1 ºК, що дозволяє визначати величину коефіцієнта теплопровідності 

структур з більш високою точністю. 
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(а) 

   
(б) 

  
(в) 

Рисунок 4.11 – Порівняльні залежності (методи ФА, КРС, ТСМ) 

теплопровідності зразків ПК від частки аморфної фракції для зразків 

серії А, В, та С – (а), (б) та (в), відповідно. 
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4.3 Висновки до розділу 4 

Представлено експериментальні дослідження впливу опромінення 

поверхні поруватого кремнію іонами урану з енергією 110 МеВ дозами 

(1…70) ·1012 см-2 на його теплофізичні властивості фотоакустичним 

газомікрофонним методом. Проведено аналіз параметрів фотоакустичного 

відгуку від зразків різної поруватості (41 %, 56 % та 75 %) до та після 

опромінення. 

На основі моделі фотоакустичного відгуку для шаруватих зразків 

проведено чисельні розрахунки, що дозволило визначити величину зміни 

теплопровідності шарів модифікованого поруватого кремнію в залежності від 

зміни відомих значень частки аморфної фази, попередньо встановлених 

методом комбінаційного розсіювання світла. Показано, що теплопровідність 

модифікованого шару поруватого кремнію зменшується зі збільшенням 

частки аморфної фази.  

Встановлено, що теплопровідність шарів повністю аморфізованого 

поруватого кремнію (поруватість 75 %) зменшується у 3 рази у порівнянні з 

вихідними зразками поруватого кремнію, і складає ~ 0,3 Вт/(мК) для повністю 

аморфного шару ПК. 

На основі порівняльного аналізу отриманих результатів показано, що 

фотоакустичні методи надають можливість одержати зміну значення 

теплопровідності для шарів поруватого кремнію з великою часткою аморфної 

фази (> 80 %), та з високою шорсткістю поверхні, що неможливо досягти за 

допомогою методів КРС та скануючої  теплової мікроскопії.  
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5.      РОЗДІЛ 5      

 ОСОБЛИВОСТІ ТЕПЛОВОГО ТРАНСПОРТУ В 

МУЛЬТИШАРОВИХ ПОРУВАТИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 

СТРУКТУРАХ НА ОСНОВІ КРЕМНІЮ 

 

Відомо, що серед основних способів зниження теплопровідності 

поруватого кремнію без суттєвих втрат його механічних властивостей є 

різноманітні додаткові модифікації його структури. Проте, недоліками цих 

методів є складність контролю цих процесів, а також їх висока собівартість. Ці 

чинники значно ускладнюють використання запропонованих структур у 

промислових масштабах, і тому актуальним лишається питання 

альтернативних підходів до зменшення величини їх теплопровідності. 

Впродовж останнього часу спостерігається великий інтерес до аналізу 

теплового транспорту в напівпровідникових надґратках. Зокрема, було 

відмічено, що присутність значної кількості інтерфейсів між моношарами 

різних матеріалів у багатошарових надґратках відіграє суттєву роль у 

зменшенні її ефективної величини теплопровідності, що безумовно є 

важливим моментом для того, щоб ефективно використовувати такі системи у 

якості основних компонент термоелектричних пристроїв, зокрема, 

охолоджувачів або генераторів енергії з відпрацьованого тепла [157,158]. 

Більше того, було показано, що значення теплопровідності багатошарових 

надґраток набагато менше чим ефективна теплопровідність еквівалентного 

сплаву з матеріалів, які формуюють моношари мультишарової  

системи [159–162]. 

Відомо, що в процесі травлення ПК також можливо задавати 

просторовий розподіл поруватості, а отже формувати мультишарові системи з 

просторовим розподілом фізичних властивостей, такі як фотонні та фононні 

кристали. Разом з тим, присутність інтерфейсів між поруватими шарами 

системи може створювати додаткові перешкоди при розповсюдженні фононів. 

Власне тому, в даному розділі за допомогою ФА ГМ методу у класичній 
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конфігурації пропонується дослідити особливості теплового транспорту в 

мультишарових поруватих структурах на основі кремнію. 

5.1 Особливості виготовлення мультишарових поруватих систем 

на основі кремнію 

В роботі досліджувались мультишарові структури на основі ПК, 

виготовлені методом електрохімічного травлення (100)-орієнтованих c-Si 

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

товщина 510 ± 10 мкм). Вихідні кремнієві пластини занурювались на 60 с у 

2 % розчин плавикової кислоти (HF) для того, щоб очистити їх поверхню від 

оксиду кремнію. Власне, процес електрохімічного травлення пластин 

проводився в електроліті на основі 49% HF і чистого етанолу (С2H6O) при 

об'ємному співвідношенні 1:2. Площа контактуючої з розчином електроліту 

поверхні кремнієвих пластин складала 1 см2.  

Формування мультишарових структур на основі ПК відбувалось шляхом 

стрибкоподібної періодичної за часом зміни прикладеної густини струму 

травлення за допомогою запрограмованого джерела живлення постійного 

струму Keithley 2400. Як відомо, значення густини струму, що протікає через 

поверхню кремнію, визначає поруватість отриманого кремнієвого шару, а 

також швидкість його травлення. Отже, швидкість травлення шару ПК разом 

із встановленим часом травлення шару визначає його товщину. Таким чином, 

періодична зміна параметрів травлення (густини струму і часу травлення 

кожного шару) дозволила отримати мультишарові структури з періодичним 

просторовим розподілом бі-шарів ПК з поруватістю 𝜙
1

 та 𝜙
2
 (див. табл. 5.1).  

В даній роботі використовувались значення густини струму травлення в 

діапазоні 5 – 80 мА/см2, загальна кількість пар бі-шарів ПК (періодів 

мультишарової структури) була рівна 30. 

Значення довжин шарів, що формують мультишарову порувату 

структуру, а також їх поруватості, варіювались за допомогою попередньо 
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встановлених гравіметричними та оптичними дослідженнями калібрувальних 

залежностей поруватості та швидкості травлення шару ПК від густини 

прикладеного струму (див. рис. 5.1).  

Таблиця 5.1.  

Умови виготовлення та морфологічні особливості зразків мультишарового 

поруватого кремнію (t1 – час травлення першого шару, t2 – час травлення 

другого шару, j1 – густина струму під час травлення першого шару, j2 – густина 

струму під час травлення другого шару, l1 – довжина першого шару, 

l2 – довжина другого шару), 𝜙1 – поруватість першого шару, 𝜙2– поруватість 

другого шару, △𝜙 = (𝜙2−𝜙1) – різниця поруватості між першим та другим 

шаром. 

Зразок 

№ 

t
1
, 

c 

t
2
, 

c 

j
1
, мA/ 

(см2) 

j
2
, мA/ 

(см2) 

l
1
, 

нм 

l
2
, 

нм 

l
1
,+l

2, 

нм 
𝜙

1
, % 𝜙

2
, % △𝜙, 

% 

N1 11 2 

10 50 

111 68 179 

46 64 18 

N2 6 4 61 136 197 

N3 11 3 111 102 213 

N4 8 4 81 136 217 

N5 9 4 91 136 227 

N6 10 4 101 136 237 

N7 11 4 111 136 247 

N8 11 5 111 170 281 

N9 11 6 111 204 305 

N10 

10 4 

10 30 101 93 194 46 57 11 

N11 17,5 50 155 136 291 50 64 14 

N12 10 40 101 115 216 46 61 15 

N13 15 50 138 136 274 48 64 16 

N14 7,5 50 82 136 218 44 64 20 

N15 10 60 101 152 253 46 67 21 

N16 5 50 62 136 198 42 64 22 

N17 10 70 101 169 270 46 71 25 

N18 10 80 101 192 292 46 72 26 
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Рисунок 5.1 – Калібраційні залежності поруватості та швидкості травлення 

шару ПК від густини прикладеного струму. 

Слід відмітити, що встановлені калібрувальні залежності якісно 

корелюють із раніше незалежно отриманими для високолегованих кремнієвих 

пластин з використанням подібних умов травлення у роботах [163,164]. 

Крім того, значення товщини кожного поруватого шару в межах 

мультишарової поруватої системи перевірялось за допомогою зображень її 

поперечного перерізу, отриманих з використанням скануючого електронного 

мікроскопа (СEM) MIRA3 Tescan (наприклад, див. рис. 5.2).  

Як видно з СЕМ-зображень, спостерігаються чіткий періодичний 

розподіл шарів поруватого кремнію певних довжин з різною величиною 

поруватості, при чому ця величина залишається стабільною вздовж усього 

поперечного профілю зразків. Загальна товщина мультишарової структури 

обиралась порядку декількох мікрометрів для того, щоб уникнути локального 

збіднення концентрації кислоти HF в глибині пор, яке може призвести до 

погіршення якості травлення мультишарової системи [165]. 

Усі зразки були умовно розділені на 2 серії. Зразки першої серії 

(№ N 1 – N 9) відрізняються лише товщиною шару 1 (l1) та шару 2 (l2) в межах 

періоду мультишарової структури, причому їх поруватість була однаковою 
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(𝜙
1
= 46 % і 𝜙

2
= 64 %, відповідно).  На противагу, шари ПК в зразках 

№ N 10 – N 18 відрізняються між собою (а також від зразків першої серії) як 

товщиною поруватих шарів, так і різницею між значеннями їх поруватості: 

△𝜙 =  𝜙
2
−𝜙

1
. 

 

Рисунок. 5.2 – СЕМ-зображення поперечного перерізу досліджуваних 

мультишарових систем на основі поруватого кремнію: (а) зразкок N2, 

(б) зразок N4. 

5.2 Результати експериментальних досліджень та їх аналіз 

Для проведення ФА досліджень ефективної теплопровідності 

мультишарової поруватої системи застосовувалась ФА ГМ комірка у 

класичній конфігурації. У якості джерела модульованого випромінювання 

використовувався УФ світлодіод (λ = 395 нм). Для аналізу АЧХ ФА відгуку 

зразків використовувалось розглянуте у розділі 2 моделювання просторового 

розподілу температурного збурення в наближенні двошарової системи, 

перший шар якої – мультишарова порувата структура на основі кремнію 

товщини 𝑙 = 𝑤 ∙ (𝑙1 + 𝑙2), де 𝑤 - кількість бі-шарів ПК, другий шар – 

монокристалічна кремнієва підкладка (див., наприклад, рис. 5.3). 

Просторовий розподіл теплопровідності для таких систем виражався 

наступним чином: 
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𝜒 = {
𝜒м−пк, 0 < 𝑧 < 𝑙
𝜒с−𝑆𝑖 , 𝑙 < 𝑧 < 𝑑

  , (5.1) 

де 𝜒м−пк – ефективна теплопровідність мультишарового поруватого 

середовища,  𝜒с−𝑆𝑖  = 110 Вт/(м·К) – теплопровідність монокристалічної 

кремнієвої підкладки, d – товщина усієї структури. 

 

Рисунок 5.3 – Експериментальні амплітудно-частотні залежності ФА відгуку 

(крапки), отримані від зразків N 4, N 10, N 12 та N 14. Суцільні лінії 

відповідають теоретично розрахованим АЧХ, отриманим згідно моделі 

просторового розподілу температури описаної у розділі 2. 

Використання УФ джерела випромінювання дозволило застосовувати 

наближення, згідно з яким при опроміненні мультишарової поруватої системи 

світло поглиналося у першому шарі ПК. Це дало змогу отримати коефіцієнт 

оптичного поглинання верхнього шару ПК, використовуючи модель 

Бругемана [166,167] на основі наближення ефективного середовища. Згідно 

моделі діелектрична проникність моношару ПК в залежності від його 

поруватості може бути розрахована наступним чином: 

𝜙
1 − 휀пк
1 + 2휀пк

+ (1 − 𝜙)
휀𝑐−𝑆𝑖 − 휀пк
휀𝑐−𝑆𝑖 + 2휀пк

= 0, (5.2) 
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де 𝜙 – поруватість, 휀𝑐−𝑆𝑖 , 휀пк – комплексні коефіцієнти діелектричної 

проникності монокристалічного та поруватого кремнію, відповідно. 

Таким чином, відомі значення дійсної (nс-Si) та уявної (kc-Si) частини 

коефіцієнту діелектричної проникності монокристалічного кремнію 

дозволяють розрахувати відповідні величини коефіцієнту діелектричної 

проникності ПК (𝑛пк, 𝑘пк) для заданої довжини хвилі опромінення структури. 

Значення комплексного коефіцієнту діелектричної проникності 

монокристалічного кремнію було оцінено з літературних джерел [141,168]. 

В свою чергу, значення коефіцієнта оптичного поглинання шару ПК, 

поверхня якого опромінюється світлом, розраховується виходячи з наступної 

рівності: 

𝛼пк = 4𝜋𝑘пк 𝜆⁄ , (5.3) 

де 𝑘пк = 𝐼𝑚(√휀пк); λ – довжина хвилі опромінення.  

Для структур, що досліджувались в рамках даної роботи, значення 𝛼пк 

знаходиться в межах (0,8 ± 0,05)·107 м-1. В свою чергу, для розрахунку 

величини ефективної густини мультишарового поруватого середовища (〈𝜌еф〉) 

було використано наступну рівність: 

〈𝜌еф〉 =
𝜌1𝑙1 + 𝜌2𝑙2
𝑙1 + 𝑙2

, (5.4) 

де 𝜌1 = (1 − 𝜙1)𝜌𝑐−𝑆𝑖, 𝜌2 = (1 − 𝜙2)𝜌𝑐−𝑆𝑖  – густина першого і другого шару 

ПК, відповідно; 𝜌𝑐−𝑆𝑖 – густина монокристалічного кремнію; 𝑙1, 𝑙2 – довжина 

першого і другого шару ПК, відповідно. 

Розраховану таким чином залежність ефективних значень коефіцієнтів 

теплопровідості (𝜒м−пк) для зразків N 1 – N 9 від структурного періоду 

мультишарової поруватої системи зображено на рис. 5.4.  

Як видно з рис. 5.4, отримане за допомогою ФА методу ефективне 

значення теплопровідності мультишарових структур має тенденцію до 

незначного зростання разом зі збільшенням періоду мультишарової системи 

(l1+l2).  
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Рисунок 5.4 – Порівняльні залежності експериментально отриманих (χм-пк) та 

теоретично розрахованих (𝜒еф) ефективних значень коефіцієнтів 

теплопровідності зразків згідно електротеплової аналогії 

(напівзафарбовані та зафарбовані крапки, відповідно) від структурного 

періоду мультишарової системи. 

Експериментально розраховані коефіцієнти теплопровідності зразків 

було порівняно з модельними розрахунками ефективної теплопровідності для 

двошарової поруватої системи в межах структурного періоду мультишарової 

системи, що містить шари ПК із поруватістю 𝜙1 та 𝜙2, теплопровідністю 𝜒1 та 

𝜒2, тепловим опором 𝑅1 = 𝑙1 𝜒1⁄  та 𝑅2 = 𝑙2 𝜒2⁄ , відповідно (згідно моделі 

електротеплової аналогії (див. рис. 5.5)): 

𝑙1 + 𝑙2
𝜒еф

=
𝑙1
𝜒1
+
𝑙2
𝜒2
. (5.5) 

Значення теплопровідності моношарів ПК (𝜒1, 𝜒2) розраховувались із 

калібраційних залежностей, в основі яких лежать експериментальні 

результати, отримані раніше численними методами дослідження ПК із 

подібними структурними параметрами [2,118,169] (див. рис. 5.6), а також 

перевірялись у даній роботі (для прикладу, див. рис. 5.7, де зображено 

порівняння АЧХ співрозмірних за товщиною шару із досліджуваними 

зразками моношарів ПК із 45 % та 65 % поруватістю. Мінімізація розбіжності 
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між експериментально отриманими АЧХ із модельними розрахунками 

відбувалась за наступних значень теплопровідності: зразок N 4 – 

(0,31 ± 0,025) Вт/(м·К), шар ПК з 𝜙 = 65 % – (1,2 ± 0,1) Вт/(м·К), шар ПК з 

𝜙 = 45 %  –  (2,35 ± 0,25) Вт/(м·К), вихідна c-Si пластина – 110 Вт/(м·К)). 

 

Рисунок 5.5 – Схематичне представлення моделі електротеплової аналогії для 

оцінки ефективної теплопровідності в мультишаровій поруватій 

системі. 

 

Рисунок 5.6 – Калібраційна залежність теплопровідності ПК від поруватості, 

отримана на основі літературних джерел. 

Як видно з рис. 5.4, розраховані на основі моделі електротеплової 

аналогії ефективні значення теплопровідності значно вищі у порівнянні з 

експериментальнимо отриманими значеннями. Більше того, різниця між цими 

значеннями зменшується зі збільшенням структурного періоду мультишарової 

системи. Така розбіжність у результататх може виникати внаслідок 
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присутності граничного теплового опору (R) на інтерфейсах між поруватими 

шарами кремнію в мультишаровій структурі. Враховуючи це припущення, 

рівність (5.4) може бути сформульована наступним чином: 

𝑙1 + 𝑙2
𝜒еф
′ =

𝑙1
𝜒1
+
𝑙2
𝜒2
+ 2𝑅. (5.6) 

 

Рисунок 5.7 – АХЧ ФА відгуку, експериментально отримані від: 6,51 мкм 

мультишарового зразку N 4 на c-Si підкладці (пусті кружечки), 5 мкм 

шару ПК із 45 % та 65 % поруватостями на c-Si підкладці (оранжеві та 

сині напівзафарбовані кружечки, відповідно); однорідної 510 мкм с-Si 

пластини (зірочки). Суцільні лінії відповідають теоретично 

розрахованим АЧХ, згідно чисельного моделювання просторового 

розподілу температури в структурі, описаної у розділі 2. 

Отже, величину теплового опору можна легко розрахувати з рівняння 

(5.6), враховуючи, що 𝜒еф
′  = 𝜒еф: 

𝑅 =
1

2
(
𝑙1
𝜒1
+
𝑙2
𝜒2
−
𝑙1 + 𝑙2
𝜒еф
′ ). (5.7) 

Для зразків N 1 – N 9 це значення знаходиться в межах 

(2,7 ± 0,3) ·10−7 (м2·K)/Вт, що якісно узгоджується з відомими значеннями 



111 

 

теплових опорів Капіци на інтерфейсах між іншими твердотільними 

структурами [170,171]. 

Порівняльний аналіз експериментально отриманих та розрахованих на 

основі моделі електротеплової аналогії ефективних значень теплопровідності 

також було проведено для серії зразків, що відрізняються між собою 

величиною поруватості моношарів ПК (див. табл. 5.2). Отримана з 

використанням виразу (5.7) залежність граничних теплових опорів від різниці 

поруватості між шарами 1 і 2 представлена заповненими колами на рис. 5.8. 

Як видно з рисунку, ця залежність має квазілінійний характер, що може бути 

пов’язано із різницею швидкостей звуку в шарах ПК з різною поруватістю. 

Запропоноване припущення якісно корелює з уявленням моделі акустичного 

імпедансу для багатошарової структури. 

Таблиця 5.2.  

Значення ефективної теплопровідності зразків, які відрізняються поруватістю 

моношарів ПК, отримані при застосуванні електротеплової аналогії та 

чисельного аналізу експериментально отриманих результатів 

Зразок 

№ 
𝜙

1
,

% 

𝜙
2
,

% 

∆𝜙, 

% 

l
1
, 

нм 

l
2
, 

нм 

Електротеплова аналогія Експер. 

результ. 

χ
1
, 

Вт/(м·К) 

χ
2
, 

Вт/(м·K) 

χ
еф

, 

Вт/(м·K) 

χм-пк, 

Вт/(м·K) 

N10 46 57 11 101 93 2,36 1,52 1,87 0,66 

N11 50 64 14 155 136 1,94 1,34 1,6 0,55 

N12 46 61 15 101 115 2,36 1,4 1,73 0,55 

N13 48 64 16 138 136 2,08 1,34 1,63 0,5 

N14 44 64 20 82 136 2,52 1,34 1,63 0,25 

N15 46 67 21 101 152 2,36 1,28 1,57 0,25 

N16 42 64 22 62 136 2,75 1,34 1,6 0,3 

N17 46 71 25 101 169 2,36 1,23 1,5 0,28 

N18 46 72 26 101 192 2,36 1,22 1,46 0,2 

 

Будемо вважати, що в розглянутих мультишарових поруватих 

структурах не виключається поширення фононів, які потрапляють до межі 
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розділу між сусідніми шарами ПК різної поруватості майже під прямим кутом 

до площини інтерфейсу. Це припущення цілком прийнятне з урахуванням 

нанорозмірних розмірів (10–20 нм) кремнієвих кристалітів та довжини 

вільного пробігу фононів у монокристалічному кремнію (> 40 нм при 

кімнатній температурі). Вираз, що описує ймовірність проходження 

фононів (τ) через інтерфейс між шарами ПК різної поруватості в рамках моделі 

акустичного імпедансу [172] виглядає наступним чином: 

𝜏 =
4𝑍1𝑍2

(𝑍1 + 𝑍2)
2
, (5.8) 

де 𝑍𝑗 = 𝜌𝑗𝜐𝑗 – акустичний імпеданс (акустичний опір) j-ого шару ПК, 𝜌𝑗 , 𝜐𝑗  – 

густина та швидкість поширення фононів в j-ому шарі ПК, відповідно. 

 

Рисунок 5.8 – Залежності теплового граничного опору та відбивної здатності 

інтерфейсу від різниці між поруватостями сусідніх шарів ПК. 

Для оцінки 𝜏 використовувались відомі значення швидкості поширення 

фононів вздовж напрямку (100) в шарах ПК різної поруватості [173]. Таким 

чином, на рис. 5.8 у вигляді порожніх кіл представлено розраховану 

залежність відбивної здатності інтерфейсу (1- 𝜏) як функцію різниці 
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поруватості між шарами ПК. Як видно з рисунку, її залежність корелює з 

залежністю теплового опору на інтерфейсі між шарами ПК, що підтверджує 

можливість застосування наближення акустичного імпедансу для опису 

теплових опорів Капіци на інтерфейсах між шарами поруватого кремнію з 

різною поруватістю. 

5.3 Висновки до розділу 5 

Представлено результати експериментальних досліджень теплового 

транспорту в мультишарових системах на основі поруватого кремнію. 

Отримані експериментально значення ефективної теплопровідності 

мультишарових поруватих зразків за допомогою ФА ГМ методу значно нижчі, 

ніж теоретично розраховані в рамках моделі електротеплової аналогії 

двошарової поруватої структури в межах періоду мультишарової системи. Для 

мультишарових поруватих структур, що містять періодично розташовані 

моношари ПК з 46 % та 64 % поруватістю, різниця між теоретично 

розрахованими і експериментально отриманими ефективними значеннями 

коефіцієнту теплопровідності поруватої системи зростає зі збільшенням 

густини інтерфейсів між шарами ПК  

Запропоновано модель, яка пов’язує розбіжність отриманих значень із 

присутністю граничного теплового опору між шарами ПК у мультишаровій 

системі, який суттєво впливає на збільшення ймовірності розсіяння фононів 

на інтерфейсах. Встановлено прямо пропорційну залежність між 

розрахованою аналогічним чином величиною граничного теплового опору та 

різницею поруватостей шарів ПК в межах періоду мультишарової поруватої 

системи. Показано, що поведінка такої залежності відповідає моделі 

акустичного імпедансу на інтерфейсах між шарами мультишарової системи.  
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ВИСНОВКИ 

 

На основі проведених експериментальних досліджень особливостей 

фототермічного перетворення та індукованого електромагнітним 

випромінюванням теплового транспорту в неоднорідних системах на основі 

поруватого кремнію було: 

1. Запропоновано модель формування фотоакустичного відгуку в системах 

на основі поруватого кремнію з неоднорідним просторовим розподілом 

теплофізичних та оптичних параметрів при газомікрофонному методі 

реєстрації в класичній конфігурації. Модель дає змогу визначити 

коефіцієнти температуропровідності та теплопровідності структур в 

більш широкому діапазоні значень, чим напівемпірична модель 

«критичної частоти». Зокрема, було отримано значення коефіцієнту 

теплопровідності для впорядкованих масивів кремнієвих нанониток, 

критична частота яких була поза діапазоном частот, які можна було 

експериментально досягнути при газомікрофонному методі реєстрації. 

2. Встановлено характер впливу наповнювача поруватої кремнієвої матриці 

на зміну теплофізичних параметрів досліджуваної системи з різною 

конфігурацією пор. Зокрема, показано, що приріст теплопровідності при 

інкорпоруванні рідини в пори у системах з наявною фрактальною 

морфологією значно вищий, ніж у системах з впорядкованою 

структурою. 

3. З’ясовано фізичні механізми модифікації теплопровідності поруватого 

кремнію при опроміненні його поверхні іонами урану з енергією 110 МеВ 

з різними дозами опромінення. Зокрема, за допомогою фотоакустичного 

методу показано, що зменшення теплопровідності поруватого кремнію 

при збільшенні дози опромінення його поверхні пов’язано зі збільшенням 

частки аморфної фази в структурі. 
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4. Експериментально встановлено вплив просторового розподілу 

поруватості в періодичних мультишарових структурах на основі 

поруватого кремнію з субмікронною товщиною шарів та визначено 

величину ефективного коефіцієнту теплопровідності в них. 

Запропоновано модель зміни теплопровідності в таких структурах, яка 

ґрунтується на наявності теплового опору інтерфейсу між шарами з 

різною поруватістю. 

5. Отримано залежність теплового опору інтерфейсу між шарами 

поруватого кремнію від різниці поруватості між шарами. Встановлено, 

що така залежність корелює з залежністю відбивання фононів від 

інтерфейсу між шарами поруватого кремнію з різною поруватістю, яка 

була отримана в рамках моделі акустичних імпендансів. 
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