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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Поруваті матеріали з фрактальною морфологією та 

впорядковані наноматеріали з чітко визначеною структурою є 

перспективними для їх прикладного застосування в різноманітних областях 

таких як нано- та оптоелектроніка, сенсорика, медицина. Шляхом варіації 

пор за розмірами є можливість контролювати та модифікувати властивості 

таких матеріалів. Композитні системи, які створені на основі поруватої 

матриці, можуть мати різноманітну морфологічну структуру,  варіації 

хімічного складу компонентів і т.п. Заповнення, наприклад, вільних 

порожнин в порах різними наповнювачами відкриває, в свою чергу, 

можливість для забезпечення необхідних змін фізичних параметрів 

композитних систем в широкому інтервалі значень. Перспективним є 

використання наноматеріалів як компонентів різноманітних композитних 

систем із створенням інтерфейсів з рідинами для модифікації їх 

властивостей. Саме тому важливим є вивчення процесів, що протікають на 

межі поділу фаз «тверде тіло/рідина» у випадку ліофільної та ліофобної 

поверхонь матеріалу. Такі процеси в багатьох випадках грають визначальну 

роль при функціоналізації поверхні наносистем. Відмітимо, що при 

дослідженні композитів та створенні інтерфейсів зручно використовувати 

поруваті матеріали на основі кремнію, оскільки він залишається основним 

матеріалом сучасної мікроелектроніки. 

Враховуючи спектр прикладних застосувань композитів на основі 

поруватих матеріалів, слід звернути увагу на експериментальні методи 

дослідження таких систем. Традиційні методи мають ряд обмежень при 

вивченні поруватих систем та, відповідно, композитів на їх основі, або 

потребують значних зусиль для відповідної адаптації. Зокрема, класичні 

методи дослідження параметрів поруватих матеріалів в основному є 

контактними. Крім того, більшість традиційних методів дослідження 

потребують знання конкретних характеристик досліджуваного матеріалу, а 

також даних про його попередню обробку. Тому, виникає необхідність 

розробки нових підходів та методів визначення фізичних характеристик 

поруватих систем. Суттєві експериментальні труднощі виникають при 

дослідженні, зокрема, теплофізичних, термопружних, оптичних властивостей 

як самого поруватого кремнію, так і композитів на його основі. 

Фотоакустичні (ФА) методи, з цієї точки зору, є ефективним інструментом 

для дослідження матеріалів різної структури та морфології. Основною 

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

спеціальної підготовки досліджуваних зразків, оскільки збудження 

інформативного відгуку є безконтактним.  

Дослідження фізичних закономірностей фототермоакустичного 

перетворення в композитних системах на основі поруватої кремнієвої 

матриці є важливим як з фундаментальною, так і з прикладної точок зору і 

визначає наукову актуальність та практичну цінність дисертаційної роботи. 



2 

 

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

грантами. Дисертацiйна робота пов’язана iз планами науково–дослiдних 

робiт, якi проводились у рамках держбюджетних тем та мiжнародних 

проектiв на кафедрi загальної фiзики фiзичного факультету Київського 

нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка. А саме: №16ДФ051–03 

«Фототермоакустичне перетворення в неоднорідних структурах на основі 

кремнію при лазерному опроміненні» (2016 р.);  №16БФ051–01 «Формування 

та фiзичнi властивостi наноструктурованих композитних матерiалiв та 

функцiональних поверхневих шарiв на основi карбону, напiвпровiдникових 

та дiелектричних складових» (№ держ. реєстрацiї 0116U004781, 2016–

2018рр.); №18БФ051-01м «Особливості фототермічних та фотоакустичних 

процесів в низько розмірних напівпровідникових системах на основі 

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

«Розробка фізичних засад функціоналізації наноструктурованих матеріалів 

на основі карбону, напівпровідникових гетероструктур та поруватого 

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

перетворення та над швидкий масоперенос в кремнії та телуриді кадмію при 

наносекундному лазерному опроміненні»; CARTHER (Дії Марії-

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

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

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є встановлення фізичних 

закономірностей формування фотоакустичного відгуку, індукованого 

періодично модульованим та імпульсним лазерними випроміненнями, в 

поруватих системах та композитах на їх основі; з’ясування впливу 

теплофізичних параметрів поруватих систем на часові та частотні 

характеристики фотоакустичного відгуку при п’єзоелектричному методі 

реєстрації. 

Для досягнення поставленої мети було небхідним вирішити наступні задачі: 

• адаптувати експериментальні стенди для забезпечення періодично 

модульованого та імпульсного способів опромінення поруватих систем та 

композитів на їх основі; 

• провести експериментальні дослідження форми, амплітудно- та фазо-

частотних характеристик ФА сигналу при опроміненні прямокутно-

модульованим випроміненням структур з інтерфейсом «порувата 

матриця/ліофобна рідина» та композитних систем на основі поруватої 

кремнієвої матриці; 

• встановити закономірності впливу величини інтенсивності 

збуджуючого випромінення на процес ФА перетворення та параметри ФА 

сигналу; 

• з’ясувати вплив теплофізичних параметрів в структурах на основі 

поруватого кремнію на часові та частотні залежності ФА відгуку; 

• побудувати моделі формування ФА відгуку в композитних системах на 

основі поруватої матриці з рідким наповнювачем при їх опроміненні 

прямокутно-модульованим та імпульсним лазерним випроміненням. 



3 

 

Об’єкт дослідження – фотоакустичний ефект та фототермічне 

перетворення в композитних системах на основі поруватої кремнієвої 

матриці. 

Предмет дослідження – фізичні процеси формування фотоакустичного 

відгуку в поруватих системах та композитах на їх основі індукованого 

періодично модульованим та імпульсним лазерним випроміненням.  

Методи дослідження. З метою вирішення поставлених задач 

використано фотоакустичні методи з періодичною та імпульсною 

модуляцією збуджуючого випромінення; акустичні методи з 

п’єзоелектричною реєстрацією для експериментального дослідження форми 

та частотних характеристик фотоакустичного відгуку; сканувальна 

електронна мікроскопія; методи математичної фізики та математичного 

моделювання, а саме: методи Фур’є аналізу, методи рішення диференційних 

рівнянь в часткових похідних, методи кінцевих різниць та аналітичного 

обрахунку. 

Наукова новизна одержаних результатів. 

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

характеристик фотоакустичного сигналу від структур на основі поруватого 

кремнію, виготовленого різними методами, що пов’язані зі зміною величин 

коефіцієнта теплового розширення та теплопровідності. 

•    Вперше запропоновано підхід, який базується на перерозподілі теплових 

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

можливість одночасного визначення теплоємності та теплопровідності 

поруватих матеріалів під час їх опромінення прямокутно-модульованим 

випроміненням. 

• Запропоновано модель формування фотоакустичного відгуку в 

композитних системах на основі поруватої матриці з рідким наповнювачем за 

умови їх опромінення періодично модульованим та імпульсним лазерним 

випроміненням, яка враховує зміну теплофізичних та пружних властивостей 

внаслідок інкорпорування рідини в порувату матрицю. 

•  Враховано вплив температурних залежностей коефіцієнта теплового 

розширення та теплопровідності матеріалу на формування нелінійного 

характеру залежності параметрів фотоакустичного сигналу від інтенсивності 

збуджуючого лазерного опромінення. 

•  Вперше встановлено значний (до двох порядків величини) приріст 

амплітуди фотоакустичного відгуку від композитних систем «порувата 

матриця – рідина» в порівнянні з величиною сигналу від поруватої кремнієвої 

матриці без наповнювача при їх лазерному імпульсному опроміненні.  

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в роботі 

результати сприяють глибшому розумінню фізичних процесів, що 

відбуваються при фототермічному та фотоакустичному перетвореннях в 

поруватих кремнієвих системах, а також композитах на основі  поруватої 

матриці з інкорпорованим в неї наповнювачем. Виявлені закономірності 
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відкривають перспективи для розробки та подальшого розвитку нових 

підходів, методів дослідження, вивчення параметрів поруватих матеріалів.  

Особистий внесок здобувача. Формулювання основних напрямів 

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

методів їх вирішення та обговорення отриманих результатів здійснювалось 

здобувачем разом із науковим керівником Р. М. Бурбело [1–20].   

Обговорення отриманих результатів, розробка моделей формування ФА 

відгуку в мультишарових структурах та відповідне моделювання амплітудно- 

та фазо-частотних характеристик сигналу була виконана здобувачем разом з 

доцентом кафедри загальної фізики М. В. Ісаєвим [1–20]. Підбір, 

опрацювання, систематизація та аналіз літературних джерел проведено 

особисто здобувачем. Разом з молодшим науковим співробітником Д.А. 

Андрусенко здобувачем розроблено теоретичну модель композиту «порувата 

матриця-рідина» для розрахунку теплових та пружних параметрів 

композитної системи [3,13]. Разом з старшим науковим співробітником А. Г. 

Кузьмичем здобувач брав участь у розробці оптичного стенду для 

дослідження формування ФА відгуку в поруватих матеріалах та композитах 

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

на врахуванні перерозподілу теплових потоків на інтерфейсі «порувата 

матриця/рідина», для одночасного визначення теплоємності та 

теплопровідності поруватих матеріалів [2,5,9,11,16]. Здобувачем особисто 

проводилися експериментальні дослідження параметрів ФА відгуку (форма, 

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

«поруватий кремній на монокристалічній підкладці», «масиви кремнієвих 

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

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

кремнієвих нанониток – ліофільна рідина» та їх співставлення із 

запропонованими математичними моделями [1-20]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дослідження 

були представлені на міжнародних конференціях та семінарах: International 

Congress on Ultrasonics (ICU – 2015), 11-14 May 2015, Metz, France; 2nd 

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

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

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

Ukraine; International Conference  “Porous Semiconductors Science and 

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

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

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

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

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

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

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

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

May, 2018, Kyiv, Ukraine. 



5 

 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 20 наукових праць, 

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

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

конференцій [10-20].  

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків і списку використаних джерел, що містить 189 

найменувань. Матеріали викладено на 150 сторінках, робота містить 46 

рисунків та 6 таблиць. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі висвітлено стан наукової проблеми по дослідженню процесів 

формування ФА відгуку в поруватих матеріалах та композитах на їх основі, 

обґрунтована актуальність обраної теми та сформульована мета, об'єкт, 

предмет та методи дослідження; розкрито наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів. Представлена інформація про зв'язок 

роботи із науковими програмами та темами, а також про апробацію 

результатів роботи. Описаний особистий внесок дисертанта у публікаціях із 

співавторами. 

У першому розділі наведено огляд літератури, що відноситься до теми 

роботи. Проаналізовано основні методи реєстрації ФА відгуку в твердих 

тілах. Описано особливості формування інформативного відгуку в поруватих 

матеріалах, індукованого періодично модульованим та імпульсним лазерним 

випроміненням при п’єзоелектричному методі реєстрації. Наведено також 

огляд методів синтезу поруватих матеріалів на основі кремнію, зокрема 

поруватого кремнію (ПК) та масивів кремнієвих нанониток (КН). Проведено 

детальний аналіз способів дослідження таких структур. Представлено 

перспективи застосування ФА методів з п’єзоелектричним способом 

реєстрації до структур з різною морфологією.  

У другому розділі дисертаційної роботи наведено методики 

виготовлення та характеризація досліджуваних поруватих матеріалів. 

Зокрема, представлено опис процедури травлення серії зразків ПК та масивів 

КН. Зазначено основні морфологічні особливості виготовлених структур та їх 

зображення, отримані на сканувальному електронному мікроскопі.  

Наведено також опис створення інтерфейсів «порувата 

матриця/ліофобна рідина» з метою вивчення процесів, що протікають на 

межі поділу фаз та для реалізації експериментального підходу, у якому 

визначаються теплоємності та теплопровідності досліджуваних поруватих 

зразків. Представлено процедуру створення композитних систем на основі 

поруватої кремнієвої матриці заповненою ліофільною рідиною. Як порувату 

матрицю  було обрано, відповідно, зразки ПК та масивів КН.  

У третьому розділі наведено експериментальні дослідження часових та 

частотних характеристик ФА відгуку в композитних системах на основі 

поруватої кремнієвої матриці, індукованого періодично модульованим 

випроміненням.  
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Як досліджувані структури використовувались мультишарові системи 

наведені на рис.1. Загалом такі системи містили шар поруватої матриці (в 

подальшому «зразок») на монокристалічній підкладці, яка жорстко з’єднана з 

п’єзоперетворювачем через буфер (а). Фотоакустичний відгук збуджувався 

періодично модульованим випроміненням, інтенсивність якого рівномірно 

розподілялися по фронтальній поверхні досліджуваної структури за 

допомогою оптичної системи. Додатково на поверхню зразка було нанесено 

або ліофобну рідину для створення інтерфейсу “порувата матриця/рідина” 

(б), або ліофільну рідину для створення композитної системи на основі 

поруватої матриці (в).  

В розділі проведено деталізацію експериментального стенду для 

реалізації фотоакустичної методики із застосуванням прямокутно-

модульованого випромінення при п’єзоелектричному способі реєстрації 

інформативного відгуку.  

Для моделювання температурного розподілу в досліджуваних 

мультишарових структурах використовувалось рівняння теплопровідності на 

основі закону Фур’є: 

   

   
 

       

  
  

        

  
     ,        ,           (1) 

   

   
 

         

   
  

         

   
                 ,          ,         (2) 

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

густина, теплопровідність досліджуваного зразка та кремнієвої підкладки, I – 

інтенсивність збуджуючого випроміненням,   – коефіцієнт відбивання 

випромінення від поверхні зразка, α – коефіцієнт оптичного поглинання,     – 

товщина монокристалічного кремнію,    –  товщина зразка, z – глибина 

проникнення температурного збурення. Індекси s та Si використовуються для 

позначення параметрів, що відповідають досліджуваному зразку (ПК або КН) 

та кремнієвій монокристалічній пластині. 

Просторовий розподіл термопружних напруг     , що виникали у 

структурі в результаті неоднорідного нагріву, описано в наближенні 

         (а)             (б)           (в) 

Рис. 1. Схеми мультишарових систем при дослідженні: зразків ПК та масивів КН 

(а); інтерфейсів «порувата матриця/ліофобна рідина» (б); композитних систем (в).   
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квазістаціонарної деформації двома компонентами – термопружними 

напругами в досліджуваному зразку       та кристалічному кремнію       : 
                   

 
    

      
      

                  

       
  

  
 

        
                    

        
  

   

  
      (3) 

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

досліджуваної структури,       – просторовий розподіл коефіцієнта 

теплового розширення матеріалу,        – розподіл змінної температурної 

складової на частоті ω.  

Напруга на електродах п'єзоелектричного перетворювача пропорційна 

індукованим термопружним напругам: 

               
    
    

                                          (4) 

Типові амплітудно- та фазо-частотні характеристики ФА відгуку для 

зразків ПК з різними значеннями поруватості наведено на рис.2. 

Експериментальні залежності мають чітко виражені особливості, зокрема 

перегини, які обумовлені відмінністю теплофізичних параметрів підкладки та 

ПК. Так, перегин відповідає частоті, при якій довжина теплової хвилі 

приблизно дорівнює товщині поруватого шару. 

На рис.3 наведено результати експерименту та моделювання фазо-

частотних характеристик ФА відгуку для зразків ПК з поруватістю 55 %. Так, 

пунктирною та штрих-пунктирною лініями наведено внески різних 

термопружних компонентів у формування ФА відгуку. Мінімум на фазо-

частотних залежностях ФА сигналу обумовлений термоіндукованими 

напругами різних областей мультишарової структури – згину кремнієвої 

підкладки (переважає на низьких частотах) та поруватого шару (переважає на 

високих частотах). 

Типові амплітудно- та фазочастотні характеристики ФА відгуку для 

масивів КН з різною товщиною шару представлено на рис.4. 

(а) (б) 

Рис. 2. Амплітудно-частотні (а) та фазо-частотні (б) характеристики 

мультишарової структури з шаром ПК різної поруватості. Експериментальні 

результати представлені точками, моделювання – суцільними лініями. 
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Наведені залежності 

відрізняються від характеристик 

сигналу, отриманих для ПК. Так, 

у випадку високих частот, 

амплітуда починає різко 

зменшуватися і не 

спостерігається наростання фази. 

Оскільки в цьому діапазоні 

частот теплова хвиля 

локалізована в досліджуваному 

шарі, масив якого можна 

розглядати як набір окремих 

нанониток, що не взаємодіють 

між собою, то така поведінка 

може бути обумовлена відсутністю термопружних напруг досліджуваного 

шару у тангенційному напрямку.  
(а) (б) 

Рис.4. Амплітудно-частотні (а) та фазо-частотні (б) характеристики 

мультишарової структури з масивом КН різної товщини.  

У випадку моделювання частотних характеристик ФА відгуку від 

масивів КН було враховано відсутність впливу термопружних напруг      , 
що виникають у зразку на загальну деформацію структури. Термопружний 

компонент ФА відгуку з кремнієвої підкладки переважає у всьому діапазоні 

частот (рис.5а). Відсутність мінімуму на фазо-частотних характеристиках 

підтверджує вказане припущення. Відсутність термопружної складової ФА 

відгуку від масиву нанониток призводить до різкого зменшення сигналу (рис. 

5б). На рисунках 2-5 наведено як експериментальні точки, так і теоретичні 

криві, зображені суцільними лініями, отримані згідно описаної вище моделі 

формування ФА відгуку. 

Врахування зазначених особливостей дозволило оцінити теплофізичні 

параметри досліджених зразків на основі кремнію.   Як видно з рис. 3-6, 

результати розрахунків добре узгоджуються з експериментальними даними. 

 
Рис.3. Фазо-частотні  характеристики ФА 

відгуку структури з шаром ПК.  
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Оцінені значення теплопровідності ПК з різними значеннями величин його 

поруватості та масивів КН різної довжини наведені в таблиці 1. 
(а) (б) 

Рис. 5. Фазо-частотні (а) та амплітудно-частотні (б) характеристики ФА відгуку від 

досліджуваної структури з масивом КН товщиною 50 мкм.  

Табл. 1. Теплопровідність досліджуваних зразків 

 

Зразки 

ПК (товщина = 50 мкм) КН (поруватість = (55±5)%) 

Поруватість (%) Товщина (мкм) 

45 55 65 20 35 50 

Χ, Вт/м·K 2.3 ± 0.3 1.8 ± 0.2 1.4 ± 0.2 7.3 ± 0.4 6.2 ± 0.3 5.6 ± 0.3 

Згідно табл. 1, теплопровідність зразків ПК зменшується з ростом 

поруватості шару, що узгоджується з літературними даними. В той же час, 

теплопровідність масивів КН зменшується зі збільшенням його товщини. 

При розрахунках використовувалось наступне наближення для теплоємкості  

(на одиницю об’єму): 

                     ,               (5) 

Проте, таке наближення не завжди коректне у випадку дослідження 

систем з великою питомою поверхнею. Для того, щоб перевірити коректність 

використання такого наближення, було проведено виміри параметрів ФА 

сигналу у випадку нанесення на поверхню зразка ліофобної рідини з метою 

створення інтерфейсу “порувата матриця/рідина”. 

Типові амплітудно-частотні характеристики сигналу для зразків КН з 

різними значеннями товщини у випадках наявності та відсутності 

поверхневого шару рідини наведено на рис.6. Як видно, амплітуда сигналу 

зменшується при наявності інтерфейсу, що пов’язано з додатковим відтоком 

тепла в шар рідини. 

Слід зазначити, що таке зменшення амплітуди залежить від товщини 

структури. У випадку шару КН меншої товщини (20 мкм) теплове збурення 

ймовірно більш ефективно проникає в підкладку з високим значенням 

теплопровідності (             ). І вплив інтерфейсу між 

наноструктурованим шаром та рідиною не настільки суттєвий, особливо в 

низькочастотному діапазоні. Зі збільшенням частоти довжина теплової хвилі 
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зменшується (       ), а теплове збурення у цьому випадку 

локалізується в масивах кремнієвих наниток. 
(а) (б)                       

Рис.6. Амплітудно-частотні характеристики ФА відгуку досліджуваної системи 

для випадків відсутності (1, 3) та наявності (2, 4) покриваючого шару рідини над 

поверхнею масиву КН різної товщини шару (50 мкм – а, 20 мкм – б).  

Як видно з рис. 6, амплітуди ФА сигналів у випадках відсутності та 

наявності шару рідини приблизно однакові для частот f <    
 . Зі зростанням 

частоти, коли довжина теплової хвилі стає співмірною з товщиною зразка, 

теплова енергія більш ефективно евакуюється з масиву КН всередину рідини.  

Співставлення розглянутих експериментальних випадків, а саме, 

наявності та відсутності поверхневого шару рідини дала можливість оцінити 

значення теплоємності     та теплопровідності      Така оцінка можлива 

шляхом апроксимації експериментально отриманих амплітудно-частотних 

характеристик. Згідно даних табл. 2 величина теплоємності массиву КН 

зменшується зі збільшенням товщини шару нанониток. Зазначимо, що 

оскільки середні значення діаметрів нанониток ~ 100 нм, можна припустити, 

що величина питомої теплоємності КН така ж, як і питомої теплоємності 

кристалічного кремнію. Отже, зміна теплоємності ймовірно обумовлена 

незначною зміною поруватості витравлених нанониток. 

У розділі також наведені результати досліджень формування ФА відгуку 

в зразках ПК з рідиною в порах та без неї при різних значеннях поруватості 

матриці. На рис. 7 наведено 

гістограми амплітуд ФА відгуку 

від композитної системи “ПК-

рідина” та зразків без 

наповнювача. Виявлено, що у 

випадку зразків ПК без 

наповнювача амплітуда ФА 

відгуку для зразків  з більшою 

поруватістю має менше 

значення, ніж у зразків з меншою поруватістю. Таке зменшення відгуку з 

Табл. 2. Теплофізичні параметри масивів 

КН з різною товщиною шару 

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

1 20 792 7.1 ± 0.4 

2 35 713 6.3 ± 0.4 

3 50 634 5.7 ± 0.4 



11 

 

ростом поруватості обумовлене 

відмінностями пружних модулів 

поруватого матеріалу.  

Показано, що зі зміною 

поруватості амплітуда ФА відгуку 

від композитної системи «ПК-

рідина» змінюється згідно 

наступного виразу  

      
        

         ,     (6)    

де   
  – ефективний коефіцієнт 

теплового розширення композиту,  

   – ефективний модуль Юнга 

композиту, с – теплоємність 

композиту, ρ – густина матеріалу. 

Запропоновано модель 

формування ФА відгуку в 

композитних системах на основі 

поруватої матриці з рідким 

наповнювачем за умови їх опромінення періодично модульованим лазерним 

випроміненням, яка враховує зміну теплофізичних та пружних властивостей 

внаслідок інкорпорування рідини в порувату матрицю. Розглянуто модель 

матриці ПК у вигляді тривимірної решітки нескінченних стрижнів 

квадратного перерізу, що взаємно перетинаються. Введено параметр γ = В/а, 

де В = а – А; а – параметр гратки, А  – лінійний  розмір кубічної області 

перетину стрижнів у вузлі решітки, що дорівнює  довжині сторони перетину 

стрижнів. Показано, що поруватість матриці Р пов'язана з параметром γ 

таким спвівідношенням:           . Модуль Юнга композитних систем 

типу «ПК-рідина» може бути описано наступним виразом: 

   
       

        
 

  

 
                                              (7) 

де Е –  модуль Юнга кристалічного кремнію,  

Для оцінки величини коефіцієнта теплового розширення композитної 

системи «ПК-рідина» розглянуто розтяг матриці внаслідок однорідного 

швидкого приросту температури. З огляду на те, що коефіцієнт теплового 

розширення матриці набагато менший за коефіцієнт теплового розширення 

рідин    
    

 ), вважалося, що збільшення лінійних розмірів матриці ПК не 

призводить до помітних змін тиску рідини. Таким чином, у відсутності 

перетікання рідини приріст її тиску Δр у порах визначається збільшенням 

температури і залежить тільки від коефіцієнта теплового розширення і 

стисливості   рідини: 

   
   

 
  

                                                     (8) 

Повна деформація матриці за способом формування може бути розділена 

на чотири формально незалежних складових: 

 
 

Рис. 7.  Гістограми амплітуд ФА відгуку 

для зразків ПК різної поруватості та 

відповідних композитів «ПК-рідина» у 

випадку квазістатичного збудження. 



12 

 

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

       
          

 ΔТ 

2. Розтягування ребер решітки тиском рідини на ребра елементарної 

комірки – приріст параметра решітки на величину     
   

 
 

 

   
, 

    
   

 
 

 

 
   

       

  
 

   

 
  

  

 
  

       

      
      

3. Розтягування ребер при їх поперечному стисненні тиском рідини –  

приріст лінійних розмірів в розрахунку на елементарну комірку     

    
   

 
 

 

 
      

   

 
  

  

 
                                              

4. Розтягування кубічних областей поблизу вузлів решітки напруженими 

ребрами –  приріст параметра решітки на ΔA 
  

 
 

 

 
 ,                 

де  =          – об’ємний модуль пружності кремнію. 

   
  

  
 

                

   
 

   

 
  

  

 
       

       

      
     

Показано, що результуючий вираз для коефіцієнта теплового 

розширення композиту 

   
              

   
                

може бути представлений наступним чином: 

   
    

     
  

  
     

   

   
 

 

   
           (9) 

Дані, отримані для амплітуди відгуку відповідно до виразу (6), 

нормовані за зразками з поруватістю 45%, показані на гістограмах 

кружечками (рис. 7). При розрахунках були отримані та використовувалися 

параметри композитних матеріалів, наведені в табл.3. Видно, що зростання 

амплітуди ФА відгуку з ростом поруватості у разі періодичного збудження в 

межах похибки відповідає експерименту.  

Вставлено, що при періодичному збудженні амплітуда ФА відгуку 

зростає з ростом поруватості зразка. Показано, що використання композитної 

системи «ПК-рідина» для формування акустичного сигналу дозволяє в 

декілька разів збільшити його амплітуду в порівнянні з вихідними зразками 

без наповнювача. 

В четвертому розділі представлені результати досліджень формування 

ФА відгуку від композитних систем на основі поруватої кремнієвої матриці 

при їх імпульсному лазерному опроміненні. Для вибору оптимального 

режиму опромінення проводилися дослідження ФА відгуку від 

монокристалічного кремнію залежно від інтенсивності збуджуючого 

випромінення.  
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Досліджуваний зразок 

опромінювався рубіновим (λ = 

694 нм) та другою гармонікою 

Nd:YAG (λ = 532 нм) лазерів з 

тривалістю імпульсу 20. 

Експериментальні залежності 

амплітуди лазерно-

ультразвукового відгуку 

отримані в діапазоні 

інтенсивностей від 0 до 35 

МВт/см
2 

(рис. 8). Суцільна лінія 

відповідає лінійній апроксимації експериментальних точок, отриманих для 

лазерного випромінення інтенсивністю менше 5 МВт/см
2
. Зі збільшенням 

інтенсивності випромінення, амплітуда ФА відгуку зростає нелінійно. Крім 

того, нахил залежності зростає зі зменшенням довжини хвилі освітлення. 

Було розраховано глибину проникнення світла, яка визначає густину джерел 

тепла при однаковій інтенсивності збуджуючого випромінення. Так, глибина 

проникнення зеленого світла менша приблизно в 4 рази, ніж для червоного. В 

результаті, це призводить до більш значного нагрівання поверхні зразка в 

цьому випадку. Тому, нелінійна поведінка зростання амплітуди виявляється 

більш вираженою у випадку збудження акустичного відгуку зеленим світлом. 

Для аналізу отриманих експериментальних залежностей 

використовувалося наближення, за яким амплітуда ФА відгуку визначається 

сумарними термопружними 

напругами в області нагріву 

зразка. А для опису 

нелінійного відгуку було 

враховано температурну 

залежність пружних та 

теплофізичних параметрів 

матеріалу, зокрема, 

коефіцієнта теплового 

розширення та 

теплопровідності. Як видно з 

рис.8, результати розрахунків 

згідно запропонованої моделі в 

межах похибки узгоджуються 

з експериментальними даними. 

Таким чином, показано, 

що при збільшенні потужності 

лазерного віпромінювання 

спостерігається нелінійний 

приріст амплітуди ФА відгуку. 

Таблиця 3. Параметри композиту «ПК-

рідина» в залежності від поруватості 

Р 45% 55% 65% 

m 1,5 2 3 

ЕМ, ГПа 32 20 10 

Ек, ГПа 34 22,5 12,8 

  
 ·10

-4
, К

-1
 0,27 0,46 1 

A, в.о. 0,18 0,2 0,25 

 
Рис.8. Залежність амплітуди ФА відгуку від 

інтенсивності збуджуючого випромінення. 

Точки є результатами експерименту; суцільна 

лінія ‒ це лінійна апроксимація, результати 

моделювання ‒ штрихові (694 нм) та пунктирні 

лінії (532 нм).  
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Проте, така нелінійність призводить до збільшення амплітуди лише на 30 % 

при потужності 35 МВт/см
2
. Подальше збільшення потужності випромінення 

призводить до руйнування матеріалу, і досліди є невідтворюваними. Тому, 

для покращення ефективності генерації акустичного відгуку, збудженого 

лазерним випроміненням, необхідно шукати більш оптимальний шлях.  

Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є зміна структури 

досліджуваного матеріалу.  Зокрема, потенційна можливість збільшення 

амплітуди ФА відгуку при імпульсному збудженні як результат заповнення 

пор матриці рідиною, залишається практично не дослідженою.  

На рис.9, представлено гістограми амплітуд ФА відгуку, отриманих від 

зразків ПК і композитних систем «ПК-рідина» різної поруватості. Амплітуду 

сигналу розраховувалася згідно з 

наступним співвідношенням, де також 

було враховано вплив узгодженості 

акустичних імпедансів при проходженні 

акустичного збурення від 

досліджуваного шару до датчика  

                         
      ,            (10)                     

                        ,         (11)                

       ,              (12)                   

    
  

  

   

           
           (13) 

де   – коефіцієнт проходження 

звукового тиску,    – хвильовий опір 

ПК,    – хвильовий опір буфера,    – 

густина композиту,    – швидкість звуку 

поздовжньої хвилі,   – коефіцієнт 

Пуассона. 

Теплофізичні та пружні параметри 

композиту було оцінено за допомогою наведеної вище моделі. Як видно з 

рис.9, розраховані теоретично значення амплітуди сигналу від композитної 

системи добре узгоджуються з експериментальними даними. 

 Показано, що при імпульсному збудженні акустичний відгук зростає за 

амплітудоюз ростом поруватості зразка. Використання композитної системи 

«ПК-рідина» для формування акустичного імпульсу дозволило істотно 

(майже на порядок) збільшити його амплітуду. 

У роботі також проведено дослідження часових залежностей ФА відгуку 

для зразків ПК та КН (рис. 10а) та наведені відповідні часові залежності  

сигналу для композитів на їх основі (рис.10б). В обох випадках амплітуда 

звукового сигналу від систем з нанонитками більша в порівнянні із випадком 

збудження акустичного відгуку в зразках ПК. Так, при збудженні сигналу в 

системі КН/підкладка його амплітуда майже у 3 рази більша за амплітуду в 

системі ПК/підкладка. У випадку створення відповідних композитних систем 

 
Рис. 9. Гістограми амплітуд 

акустичного відгуку для зразків ПК і 

композитів «порувата матриця-

рідина», індукованого імпульсним 

лазерним випроміненням. 
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також спостерігається суттєво більший приріст для системи, яка містить КН. 

Збільшення сигналу обумовлено збільшенням оптичного поглинання у випадку 

масивів нанониток і, як наслідок, більшою часткою поглиненої енергії. 

(а) 

 

(б) 

 
Рис. 10. Форми лазерно-ультразвукового відгуку для зразків ПК та масиву КН 

товщиною 50 мкм (а) та композитних систем на їх основах («ПК-Р», «КН-Р») (б). 
 

Збільшення оптичного поглинання в шарі КН виникає в результаті 

багаторазового перевідбивання світла від гладких поверхонь ниток. 

Отримано, що сигнал від композитної системи «КН-рідина» суттєво 

перевищує сигнал (до двох порядків величини) від шару КН, що пов’язано зі 

збільшенням коефіцієнту температурного розширення вказаної композитної 

системи.  

 

ВИСНОВКИ 

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

частотних залежностях фотоакустичного сигналу у системах «шар 

кремнієвих нанониток/монокристалічна підкладка». Зокрема, 

спостерігаються перегини, які відповідають частотному діапазону ~десятки 

кГц. Встановлено, що точка перегину на зміщується в область низьких частот 

при  збільшенні товщини масиву. Для пояснення виявлених особливостей на 

частотних характеристиках запропоновано модель формування 

фотоакустичного відгуку в системах, що містять кремнієві нанонитки, яка 

враховує відсутність тангенціальних деформацій у масиві, що представлений 

окремими нанонитками. 

2. Встановлено взаємозв’язок між величиною теплопровідності 

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

травлення. Причина такого зв’язку  зумовлена збільшенням кількості 

механічно пошкоджених нанониток та їх додатковим «розтравленням», які 

визначають структурну неоднорідність зразка.  

3. Експериментально отримано зменшення амплітуди фотоакустичного 

відгуку при наявності ліофобної рідини на поверхні поруватого матеріалу. 

Встановлено, що величина такого зменшення визначається співвідношенням 

теплових активностей рідини та досліджуваного  зразка. Запропоновано 
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підхід, у якому реалізується одночасне визначення теплоємності та 

теплопровідності поруватих матеріалів.  

4. Розвинено модель формування акустичного відгуку, збудженого 

імпульсним лазерним випроміненням, яка враховує залежність пружних 

параметрів матеріалу від температури. Експериментально показано 

застосовність даної моделі до опису експериментальних залежностей 

амплітуди фотоакустичного відгуку в інтервалі інтенсивності збуджуючого 

випромінення (0 ÷ 35) МВт/см
2
. 

5. Встановлено суттєвий приріст (до двох порядків величини) амплітуди 

фотоакустичного відгуку, збудженого імпульсним лазерним випроміненням, 

у композитних системах «кремнієві нанонитки/рідина» та «поруватий 

кремній/рідина» у порівнянні з матеріалом без наповнювача. Показано, що 

для систем «поруватий кремній/рідина» такий приріст пов'язаний зі 

збільшенням коефіцієнту теплового розширення композитної системи, тоді 

як для систем «кремнієві нанонитки/рідина»  – ще і зі збільшенням 

поглинання оптичного випромінення. 

6. Запропоновано модель формування фотоакустичного відгуку в 

композитних системах на основі поруватих кремнієвих матриць з різною 

морфологією за умови їх опромінення періодично модульованим та 

імпульсним лазерним випроміненнями, яка враховує зміну теплофізичних та 

пружних властивостей внаслідок інкорпорування рідини в порувату 

матрицю. 
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АНОТАЦІЯ 

Дубик К.В. Особливості формування фотоакустичного відгуку в 

композитних системах на основі поруватої кремнієвої матриці. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-

математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, МОН України, 

Київ, 2019. 

Дисертаційна робота присвячена дослідженню процесів 

фотоакустичного перетворення в композитних системах на основі поруватої 

кремнієвої матриці. Запропоновано модель формування фотоакустичного 

відгуку в композитних системах на основі поруватої матриці з рідким 

наповнювачем за умови їх опромінення періодично модульованим та 

імпульсним лазерними випроміненнями, яка враховує зміну теплофізичних і 

пружніх властивостей внаслідок інкорпорування рідини в порувату матрицю. 
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 Запропоновано підхід, який ґрунтується на перерозподілі теплових 

потоків на інтерфейсі «порувата матриця/ліофобна рідина» з можливістю 

одночасного визначення теплоємності та теплопровідності поруватих 

матеріалів під час їх опромінення прямокутно модульованим випроміненням. 

Враховано вплив температурних залежностей коефіцієнта теплового 

розширення та теплопровідності матеріалу на нелінійний характер 

залежності параметрів фотоакустичного сиґналу від інтенсивності 

збуджувального лазерного опромінення. Встановлено значний (до двох 

порядків величини) приріст амплітуди фотоакустичного відгуку від 

композитних систем «порувата матриця–рідина» в порівнянні з величиною 

акустичного сиґналу від поруватої кремнієвої матриці без наповнювача при 

їх імпульсному лазерному опроміненні. 

Ключові слова: фотоакустичний ефект, поруватий кремній, масиви 

кремнієвих нанониток, композити «порувата матриця – ліофільна рідина». 

АНОТАЦИЯ 

Дубик К. В. Особенности формирования фотоакустического отклика в 

композитных системах на основе пористой кремниевой матрицы. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.07 – физика твердого тела. – 

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, МОН 

Украины, Киев, 2019. 

В диссертационной работе исследовано формирование 

фотоакустического отклика в пористых системах на основе кремния при их 

облучении периодически модуллированным и импульсным лазерным 

излучениями в случае пьезоэлектрического метода регистрации. Выявлен ряд 

особенностей на частотных зависимостях амплитуды и фазы сигнала, 

обусловленные процессами фототермоакустичного преобразования в 

системах с пористым кремнием и кремниевыми нанонитями. Изменение 

наклона кривой на амплитудно-частотных характеристиках 

фотоакустического отклика обусловлено разницей термоупругих параметров 

монокристаллической подложки и исследуемого образца. Монотонность 

фазо-частотных характеристик сигнала от структур с кремниевыми 

нанонитями объясняется отсутствием тангенциальных деформаций в 

исследуемом слое. Такое приближение корректно, поскольку массив 

пористого слоя представлен отдельными нанонитями, которые не 

взаимодействуют между собой механически. 

Предложен подход на основе перераспределения тепловых потоков на 

интерфейсе «твердое тело/лиофобная жидкость». Такой подход позволил 

оценить теплоемкость и теплопроводность пористых материалов. Показано, 

что при определении теплоемкости массивов кремниевых нанонитей, с 

учетом размеров пор и диаметров нанонитей, можно применять классическое 

приближение, при котором значения удельной теплоемкости такие же, как 

удельная теплоемкость монокристаллического кремния.  



20 

 

Установлено влияние температурных зависимостей коэффициентов 

теплопроводности и теплового расширения на формирование акустического 

отклика в кремнии при его облучении лазерным импульсным излучением. 

Установлено, что такая зависимость теплофизических параметров ведет к 

нелинейного характера зависимости амплитуды сигнала от интенсивности 

возбуждающего излучения.  

Показано, что использование композитной системы «пористый кремний-

жидкость» для формирования акустического импульса при облуении 

последней импульсным лазерным облучением позволяет существенно (как 

минимум на порядок) увеличить его амплитуду. Предложена модель 

формирования отклика в таких, которая учитывает изменение 

теплофизических и упругих свойств вследствие инкорпорирования жидкости 

в пористую матрицу. Установлено, что сигнал от слоя кремниевых нанонитей 

выше в 2.5 раза, чем сигнал от пористого кремния такой же толщины и 

пористости. Это связано с увеличением оптического поглощения в слое 

кремниевых нанонитей в силу многократного переотражения света от 

гладкой поверхности нанонитей.  

Ключевые слова: фотоакустический эффект, пористый кремний, массивы 

кремниевых нанонитей, композиты «пористая матрица – лиофильная 

жидкость». 

SUMMARY 

Dubyk K. V. Peculiarities photoacoustic response formation in composite 

systems based on porous silicon matrix. – Manuscript. 

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

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

MES of Ukraine, Kyiv, 2019. 

The thesis is devoted to the processes of photothermal and photoacoustic 

transformation study in heterogeneous silicon-based structures. Here the results of 

mathematical simulation and experimental investigation of photoacoustic signal 

formation in such structures under its irradiation with square-wave and pulse laser 

radiation are presented. 

Simulation of photothermal profile formation in heterogeneous semiconductors 

under its irradiation with periodic modulated radiation was made. For modelled 

two-layered system it was shown influence of the structurally inhomogeneity on 

redistribution of thermal energy in investigated sample under its irradiation with 

square-wave modulated irradiation. Based on quasi-static approximation and rigid 

normal assumption, the model of photoacoustic signal formation in heterogeneous 

multi-layered system was proposed. It was shown that formation of the voltage 

signal strongly depends on a point at which thermo-elastic source is applied. The 

simulation of shapes of photoacoustic signal for the heterogeneous “porous silicon 

– bulk Si substrate” structures under its irradiation with square-wave modulated 

irradiation were made. Excellent agreements  

Keywords: photoacoustic effect, porous silicon, silicon nanowires arrays, 

composite "porous matrix – lyophilic liquid". 


