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ІЧ               інфрачервоний 
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РСГР          релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів 

ФЛ  фотолюмінесценція 

ВАХ  вольт-амперна характеристика 

ВФХ  вольт-фарадна характеристика 

ОПЗ  область просторового заряду 

ПЕС  поверхневі електронні стани 

АЦП           аналого-цифровий перетворювач 

ЦАП           цифро-аналоговий перетворювач 

МДН  метал – діелектрик – напівпровідник 

МКК  мікрокристалічний кремній 

ФЕП  фотоелектронний підсилювач 

СОПЗ струм, обмежений просторовим зарядом 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми.  Наразі роботи в області створення нанокомпозитів і 

вивчення їхніх властивостей представляються сучасними і актуальними. 

Зокрема ведуться інтенсивні дослідження, спрямовані на створення газових 

сенсорів, оптичних фільтрів, світловипромінюючих структур, 

мікроелектромеханічних систем (МЕМС)  на основі наноструктурованих 

композитних матеріалів.  

Багато досліджень присвячено структурам на основі оксиду SiО2, ТiО2, 

ZrО2, SnO2, нанокристалічного і ПК. Необхідність подальшого дослідження 

саме цих матеріалів обумовлена рядом факторів. По-перше, ефективна 

промислова технологія обробки кристалічного кремнію поєднується з 

розвиненими методами травлення пор, які дозволяють досить точно задавати 

геометрію та морфологію структури, що важливо, наприклад, для створення 

МЕМС. По-друге, ПК поєднує в собі унікальну комбінацію кристалічної 

структури та гігантської зовнішньої поверхні ( до 1000 м
2
/см

3
), що може 

значно підсилити ефект адсорбції, що важливо для газових сенсорів, 

мікробіореакторів, порошкових каталізаторів тощо. Незважаючи на очевидні 

переваги цього матеріалу на сьогодні існують деякі невирішені питання, 

зокрема, при контакті з повітрям відбувається деградація оптичних та 

електричних параметрів ПК. Це пов’язане з тим, що на поверхні ПК існує 

велика кількість обірваних зв’язків, які формують локалізовані енергетичні 

стани в забороненій зоні, і які є центрами взаємодії з молекулами кисню, 

води та іншими окисниками. Тому необхідне більш детальне дослідження 

характеристик локалізованих енергетичних станів і розробка стабільних 

пасивуючих покриттів ПК для створення оптоелектронних приладів на його 

основі.  

Це ж стосується і інших нанокомпозитних матеріалів. Так, 

нанодисперсні оксиди ТiО2 при розмірах частинок до ~10 нм при контакті з 

водою сприяють формуванню поверхневих ОН
-
 груп з високою реакційною 
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активністю. Самогенерація при адсорбції молекул води збуджених станів 

визначає реакції утворення поверхневих дефектів і відповідних  каналів 

проходження заряду. Очевидно, що дослідження впливу адсорбції/десорбції 

пари води може служити одним з ефективних інструментів дослідження 

особливостей  утворення проміжних гідратованих шарів на міжфазних 

границях в нанокомпозитних структурах с різним типом і хімічним складом  

оксидної фази. Це питання потребує подальшого дослідження.  

Сьогодні домінуючим матеріалом для газових сенсорів є тонкоплівкові 

та порошкові структури на основі SnO2. В той же час композитні матеріали 

на основі мікро-, та нано- порошків кремнію в діелектричних матрицях (SiO2, 

TiO2) та поверхнево-барєрні структури на основі нано- оксиду титану 

практично не досліджувались як хімічні сенсори.  

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

Дослідження проводились в рамках виконання бюджетних тем та науково-

технічних проектів кафедри напівпровідникової електроніки радіофізичного 

факультету і кафедри нанофізики конденсованих середовищ Інституту 

високих технологій Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка: 

1. Бюджетна тема “Фізичні основи процесів формування 

напівпровідникових наноструктур для пристроїв електроніки і 

фотоніки”, номер державної реєстрації № 0111U006258, термін 

виконання 2011-2015 р. 

2. Договір “Закономірності формування і властивості наноматеріалів на 

основі пористого кремнію та мультинаношарів, синтезованих методом 

іонного нашарування” з ДФФД № Ф40/40-2011 від 25 липня 2011р., 

номер державної реєстрації № 0111U004957, термін виконання 2011-

2012 р.  

3. Бюджетна тема  “Фізичні основи елементної бази та ефекти взаємодії 

випромінювання з речовиною для розвитку новітніх технологій 
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інформатизації”, номер державної реєстрації № 0106U006545, термін 

виконання 2006-2010 р. 

Мета даної роботи – з’ясування електронних, електричних та 

люмінесцентних властивостей: 1) композитних структур на основі мікро-  та 

нано- Si  в матрицях оксидів кремнію та тітану, 2) гетероструктур на основі 

нано- і мезо- пористого кремнію та оксиду титану для сенсорних 

використань.  

В роботі розв’язувались наступні наукові задачі: 

1. Створити лабораторну технологію виготовлення композитних структур 

з включеннями кремнієвих кристалітів в діелектричні матриці  SiO2  та 

TiO2. 

2. Вивчити електрофізичні властивості композитних структур Si+SiO2 і 

Si+TiO2 як в вакуумі так і при адсорбції молекул. 

3. Встановити кореляцію між частотними та часовими залежностями 

повного імпедансу і визначити швидкість зміни параметрів 

композитних структур з ПК в умовах динамічного адсорбційно-

десорбційного впливу.  

4. Дослідити локалізовані стани в гетероструктурах з мезо- та нано- 

пористим кремнієм у вакуумі і різних газових середовищах. 

5. Розробити технологію модифікації мезо- та нано- пористих шарів 

кремнію пасивуючими покриттями (трифторид лантану, сульфід 

кадмію) та дослідити електрофізичні та люмінесцентні властивості 

створених матеріалів. 

6. Вивчити сенсорні властивості і механізми струмопроходження в 

гетероструктурах метал - ТіО2 –n,рSі у різних газових середовищах. 

 

Об’єктом дослідження були композитні плівкові та порошкоподібні 

структури, гетероструктури з діелектричними та напівпровідниковими 

шарами. 
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Предметом дослідження були фізико-хімічні властивості композитних 

структур на основі низькорозмірного кремнію та TiO2 у різних газових 

середовищах. 

Для досягнення поставленої мети застосовувались такі методи 

дослідження: вимірювання залежностей електричного опору зразків від 

напруги на постійному і змінному сигналі, вольт-фарадних та вольт-

амперних характеристик на повітрі та у присутності води та спирту, 

спектральні залежності та час затухання фотолюмінесценції, метод 

релаксаційної спектроскопії глибоких рівнів. 

Наукова новизна роботи: 

1. Вперше створено композитні структури нанокристалічний Si+SiO2, 

нанокристалічний Si+TiO2, мікрокристалічний Si+ПК та вивчено їх 

імпедансні характеристики. Визначені параметри об’єму і границь 

кристалітів, механізми електронного транспорту в різних атмосферах 

(повітря, пари води та етилового спирту).  

2. Визначені швидкості зміни параметрів композитних структур на основі 

1) мікрокристалічного кремнію (МКК), 2) мікрокристалічного та 

пористого кремнію в умовах динамічного адсорбційно-десорбційного 

впливу зовнішніх реагентів (Н2О і С2Н5ОН). 

3. Визначено  роль локалізованих станів у процесах деградації та пасивації  

гетероструктур з ПК у вакуумі і різних атмосферах: повітрі, Ar, N2, CO2, 

O2. Показано, що глибокі пастки акцепторного типу в мезопористих 

шарах Si можуть бути повністю виключені з процесу релаксації при 

адсорбції молекул кисню акцепторного типу. 

4. Вперше запропоновано технологію нанесення моношарів LaF3 на мезо- 

пористий кремній методом послідовного іонного нашаровування. 

Показано, що формування навіть декількох моношарів LaF3  на 

поверхні мезо-пористого кремнію веде до формування 

люмінесцентного шару ПК і створенню пасивуючого та захисного шару 

на поверхні ПК.  
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5. Визначені механізми струмопроходження гетероструктур метал - ТіО2 –

n,рSі у різних газових середовищах, сформованих методами золь-гель 

технології, і показано, що на їх основі можна створювати структури для 

хімічних сенсорів. 

  

Практичне значення одержаних результатів полягає в наступному: 

1. За результатами досліджень запропоновано технологію виготовлення 

таблетованих композитних  структур мікро- та нано- кремнію  в 

дисперсних SiO2 та ТіО2 матрицях, на базі яких можливо створення 

ефективних сенсорів вологості. 

2. Обгрунтовано метод графоаналітичної обробки часових залежностей 

імпедансу в умовах динамічної адсорбції/десорбції парів води, що 

дозволяє отримувати інформацію про властивості об’єму і границь 

кристалітів додатково до стаціонарних імпедансних досліджень. 

3. Розроблена технологія пасивації мезопористих плівок ПК методом 

послідовного іонного нашаровування LaF3. 

4. Визначені параметри глибоких рівнів  в контактних структурах на 

основі мезо- та нано-пористого кремнію. 

 

Особистий внесок автора в отримання наукових результатів полягає в 

обговоренні задач та результатів досліджень, постановці та проведенні 

експериментів: виготовлення пресованих зразків на основі порошків 

нанокристалічного і пористого кремнію,  оксиду ТiО2 та SiO2 [2,6,10-12,17],  

виготовлення зразків з нано- і мезо-пористим кремнієм [1,4,5,8,9,13,18]. В 

роботах [2,4,5,18] дисертант проводив вимірювання кінетики 

фотолюмінесценції, виконував апроксимацію експериментальних даних. В 

роботах [2,4-6] проводив вимірювання спектрів ІЧ пропускання та 

здійснював їх інтерпретацію з метою дослідження складу та структурних 

особливостей поруватих композитних матеріалів. В роботах [2,6,7,10-12,17] 

проводив вимірювання імпедансних характеристик композитних структур, в 
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роботі [1,8,9] приймав участь у вимірюванні спектрів релаксаційної 

спектроскопії глибоких рівнів в зразках з пористим кремнієм, в роботі 

[3,7,14-16] брав участь у вимірюванні вольт-амперних та вольт-фарадних 

характеристик в гетероструктурах Ті - ТіО2 –n,рSі. Разом з науковим 

керівником здобувач брав активну участь в обговоренні та інтерпретації 

експериментальних результатів, а також в написанні всіх наукових робіт [1-

18] та в підготовці їх до друку.  

Апробація роботи: Основні матеріали дисертації доповідались і 

обговорювались на 11 вітчизняних та міжнародних конференціях:  

1. 4
th

 International Conference "Porous Semiconductors – Science and 

technology" (PSST-2004) (Валенсія, Іспанія, 2004 рік). 

2. I міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка і 

мікросистемні технології" (Одеса, Україна, 2004 рік). 

3. ІV Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-4 

(Запоріжжя, Україна, 2009 рік). 

4. Десята міжнародна конференція молодих вчених з прикладної фізики 

(Київ, Україна, 2010 рік). 

5. IV міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та 

мікросистемні технології" (Одеса, Україна, 2010 рік). 

6. VI міжнародна конференція "Електроніка та прикладна фізика" (Київ, 

Україна, 2010 рік).  

7. I міжнародна науково-практична конференція "Напівпровідникові 

матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка" (НМІТФ-2011, 

Кременчук, Україна, 2011 рік). 

8. IV міжнародна наукова конференція "Функціональна база 

наноелектроніки" (Кацивелі, Україні, 2011 рік). 

9. V Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-5 

(Ужгород, Україна, 2011 рік). 

10.  V міжнародна науково-технічна конференція "Сенсорна електроніка та 

мікросистемні технології" (Одеса, Україна, 2012 рік). 

11.  III міжнародна  наукова конференція  "Наноструктурные материалы-2012: 

Россия- Украина-Беларусь (НАНО-2012)" (Санкт-Петербург, Росія, 2012 

рік). 
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Публікації: Основні результати дисертації викладені у 18 роботах, 

опублікованих у вітчизняних та зарубіжних журналах, збірниках, матеріалах 

міжнародних та всеукраїнських конференцій, зокрема 7 – у фахових 

журналах, 11 – у тезах і доповідях конференцій. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 5 

розділів, висновків та списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи 

становить 151 сторінку машинописного тексту, включаючи 48 рисунків  та 3 

таблиці. Список цитованої літератури містить 218 посилань на 23 сторінках. 

У вступі обговорюється актуальність теми, формулюється мета роботи, 

задачі та методи дослідження, відображається наукова новизна та практична 

цінність отриманих результатів. 

Перший розділ має оглядовий характер. В ньому розглянута 

класифікація наноматеріалів та методи їх отримання. Наводяться літературні 

дані про нанокомпозити на основі низькорозмірного кремнію і оксиду 

титану. Визначено коло невирішених або недостатньо розвинутих питань і 

виділено задачі, що вимагають подальшого дослідження. 

У другому розділі описано технологію  виготовлення зразків на основі 

низькорозмірного кремнію і оксиду титану. Представлені основні методи 

дослідження, зокрема, ВФХ, ВАХ, кінетики фотолюмінесценції, імпеданс 

спектроскопія та описані експериментальні установки.  

У третьому розділі розглянуто імпеданс спектроскопію адсорбційно-

активних композитних структур з нанокристалічним кремнієм. Проведено 

графоаналітичну обробку часових залежностей імпедансу в умовах 

динамічної адсорбції. Проведені експериментальні дослідження впливу 

вологи на електричні параметри структур кремній – SiО2 і кремній – ТіО2.  

Четвертий розділ присвячено дослідженню властивостей 

локалізованих станів в ПК і пошук можливостей виключення їх для 

зменшення деградаційних явищ в ПК. Відпрацьована технологія нанесення 

методом послідовного іонного нашаровування пасивуючих наношарів 



 

 

13 

трифториду лантану LaF3 на ПК. Досліджено вплив наношарів LaF3 та 

наночасток CdS на оптичні властивості ПК.  

В п’ятому розділі досліджено механізми переносу носіїв заряду у 

структурах зі сформованими методами золь-гель технології 

нанокристалічними плівками ТіО2 на монокристалічних кремнієвих 

підкладках різного типу провідності: метал - ТіО2 –nSі; метал - ТіО2 –рSі. 

Порівняно сенсорні властивості і механізми струмопроходження цих 

гетероструктур у різних газових середовищах (повітря, пари води). 

У висновках узагальнено основні результати досліджень.  

Достовірність отриманих результатів забезпечувалась 

обґрунтованою постановкою завдань роботи, використанням сучасних 

експериментальних методик і обладнання, співставленням і добрим 

узгодженням отриманих експериментальних результатів з результатами 

теоретичних розрахунків, як отриманих в даній роботі, так і відомих з 

літератури, комплексністю проведених експериментальних досліджень з 

використанням взаємодоповнюючих методик, надійністю отриманих 

результатів та запропонованих моделей, детальною апробацією результатів 

дисертації на спеціалізованих міжнародних та вітчизняних конференціях, 

публікацією основних результатів роботи в вітчизняних та міжнародних 

наукових фахових журналах. 
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РОЗДІЛ 1.  

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

 

 1.1. Наноматеріали  

Одним з пріоритетних напрямків розвитку сучасного матеріалознавства 

є наноматеріали та нанотехнології.  До наноматеріалів умовно відносять 

дисперсні та масивні матеріали, які містять структурні елементи (зерна, 

кристали, блоки, кластери), геометричні розміри яких хоча б в одному вимірі 

не перевищують 100нм, і які володіють кількісно новими властивостями, 

функціональними та експлуатаційними характеристиками. До 

нанотехнологій можна віднести технології, які забезпечують можливості 

контрольованим шляхом створювати і модифікувати наноматеріали, а також 

здійснювати їх інтеграцію у системи більшого масштабу, що повноцінно 

функціонують. Нанотехнологія є міждисциплінарною наукою, яка проникла 

практично в усі області науки і техніки: фізику, хімію, матеріалознавство, 

біологію, медицину, екологію, сільське господарство та інші.    

Перше згадування про методи, які згодом назвуть нанотехнологіями, 

зроблено у 1959 р. американським фізиком Річардом Фейнманом у своїй 

знаменитій лекції «Там, внизу, багато місця» («There’s Plenty of Room at the 

Bottom») [19]. Р. Фейнман науково довів, що з точки зору фундаментальних 

законів фізики немає ніяких перешкод до того, щоб створювати  матеріальні 

об’єкти прямо з атомів. Він припустив, що можливо переміщати атоми 

окремо, механічно, за допомогою маніпулятору відповідних розмірів. 

Вперше термін «нанотехнологія» в 1974 р. використав японський фізик Норіо 

Танігучі. Він запропонував назвати цим терміном виробництво об’єктів  

розмірами порядку нанометрів. Широкий інтерес до наноматеріалів появився 

в середині восьмидесятих років завдяки роботам Глейтера з співробітниками 

[20], вперше звернувшими увагу на збільшення ролі поверхонь розділу зі 

зменшенням величини зерна і запропонувавшими метод отримання  
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наноматеріалів, який полягав у поєднанні виготовлення ультрадисперсних 

порошків і наступній консолідації їх при високому тиску. 

Серед основних складових науки про наноматеріали і нанотехнології 

можна виділити наступні: 1 – фундаментальні дослідження властивостей 

матеріалів на наномасштабному рівні; 2 – розвиток нанотехнологій як для 

цілеспрямованого створення наноматеріалів, так і для пошуку і використання 

природніх об’єктів з наноструктурними елементами, створення готових 

виробів з використанням наноматеріалів і інтеграція наноматеріалів і 

нанотехнологій в різні галузі промисловості і науки; 3 – розвиток засобів і 

методів дослідження структури та властивостей наноматеріалів, а також 

методів контролю і атестації виробів для нанотехнологій.  

Існують різні види наноматеріалів, кожен з яких характеризується 

притаманній йому специфікою структури, і як наслідок, властивостями. 

Особливості наноматеріалів та створюваних на їх основі наносистем 

проявляються, насамперед, в розмірних ефектах, серед яких особливе місце 

займають квантові ефекти.  

Найбільшими характерними особливостями наноматеріалів є:  

- поява нетрадиційних видів симетрії структури и особливих видів 

сполучення границь розділу фаз; 

- провідна роль процесів самоорганізації в структуроутворенні, домінуючими 

над процесами штучного упорядкування; 

- висока польова активність і каталітична селективність поверхні 

наночастинок і їх ансамблів; 

- особливий характер протікання процесів передачі енергії, заряду і 

конфірмаційних змін, що відрізняються низьким енергоспоживанням, 

високою швидкістю і наявністю синергетичних ознак. 

Наноматеріали поділяються за ступенем їх структурної складності  на 

наночастинки і наноструктурні матеріали [21]. 

Наночастинки представляють собою нанорозмірні комплекси певним 

чином взаємозв’язаних атомів або молекул.  
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До наночастинок відносяться: 

 Нанокластери [22], 

 Нанокристали [23], 

 Фулерени [24],  

 Нанотрубки [25],  

 Супермолекули [26],  

 Біомолекули [26],  

 Міцели [27],  

 Ліпосоми [27]. 

Наноструктурні матеріали являють собою ансамблі наночастинок. В 

таких матеріалах наночастинки відіграють роль структурних елементів. 

Наноструктурні матеріали поділяються за характером взаємозв’язку 

наночастинок на консолідовані та нанодисперсні наноматеріали. 

Консолідовані наноматеріали – це компактні твердофазні матеріали, які 

складаються з наночастинок, що мають фіксоване просторове положення в 

об’ємі матеріалу, та жорстко зв’язані  безпосередньо один з одним.  

До консолідованих наноматеріалів відносяться:  

 Нанокристалічні матеріали [28],  

 Фулерити [29],  

 Фотонні кристали [30],  

 Шаруваті нанокомпозити (надгратки) [31],  

 Матричні нанокомпозити [32],  

 Нанопоруваті матеріали [33],  

 Наноаерогелі [22]. 

Нанодисперсії представляють собою дисперсні системи з 

нанорозмірною дисперсною фазою. 

До нанодісперсій відносяться вище зазначені матричні нанокомпозити і 

нанопоруваті матеріали, а також: 
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 Нанопорошки,  які складаються з наночастинок, що  стикаються 

одна з одною; 

 Наносуспензії, які складаються з наночастинок, що вільно 

розподілені в об’ємі рідини; 

 Наноемульсіі,  які складаються з нанокрапель рідини, що вільно 

розподілені в об'ємі іншої рідини; 

 Наноаерозолі, які складаються з наночастинок або нанокрапель, 

що вільно розподілені в об'ємі газоподібного середовища. 

Особливим різновидом наноструктурних матеріалів є біомолекулярні  

комплекси, які, так само як і біомолекули, мають біологічну природу. 

Досить часто зразки різних наноструктурних матеріалів є об’ємними 

(масивними), тобто характеризуються мікро- та макророзмірами, в той час як 

структурні елементи, з яких вони складаються, є нанорозмірними. 

У різних наноматеріалах можуть мати місце ті чи інші особливості 

прояву ефектів, пов'язаних з малими розмірами складових їх структур.  

Так в нанокристалічних і нанопоруватих матеріалах різко збільшується 

питома поверхня, тобто частка атомів, що знаходяться в тонкому (~ 1 нм) 

приповерхневому шарі. Це призводить до підвищення реакційної 

спроможності нанокристалів, оскільки атоми, що знаходяться на поверхні, 

мають ненасичені зв'язки на відміну від атомів в об’ємі, які пов'язані з 

оточуючими їх атомами. Зміна співвідношення атомів на поверхні і в об’ємі 

також може привести до атомної реконструкції, зокрема, до зміни порядку 

розташування атомів, міжатомних відстаней, періодів кристалічної гратки. 

Розмірна залежність поверхневої енергії нанокристалів зумовлює відповідну 

залежність температури плавлення, яка для нанокристалів стає менше, ніж 

для макрокристалів. В цілому в нанокристалах спостерігається помітна зміна 

теплових властивостей, що пов'язано зі зміною характеру теплових коливань 

атомів. 
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 1.2. Методи отримання наноматеріалів 

 Найбільш загальною кінетичною закономірністю формування 

нанорозмірних частинок є поєднання високої швидкості зародження 

кристалічної фази з малою швидкістю її зростання. Саме ці особливості 

синтезу наночастинок визначають технологічні шляхи його здійснення. 

Всі методи отримання наночастинок можна поділити на дві великі 

групи. Перша об'єднує способи, що дозволяють отримувати і вивчати 

наночастинки. Сюди можна віднести конденсацію при наднизьких 

температурах, деякі варіанти хімічного, фотохімічного та радіаційного 

відновлення, лазерне випаровування. 

Друга група включає методи, що дозволяють на основі наночасток 

отримувати наноматеріали. Це в першу чергу різні варіанти механохімічного 

дроблення, конденсація з газової фази, плазмохімічні методи та інші. 

Такий поділ методів є відносно умовним. Але відображає ще одну їх 

особливість: отримання часток шляхом укрупнення окремих атомів і 

агрегації, або підхід «знизу», і різні варіанти диспергування, або підхід 

«згори». Перший підхід характерний в основному для хімічних методів 

отримання нанорозмірних частинок, другий для фізичних методів. 

Отримання наночастинок шляхом укрупнення атомів дозволяє розглядати 

одиничні атоми як нижню межу нанохімії. Верхня межа визначається 

кількістю атомів в кластері, при якому подальше збільшення розміру частки 

не веде до якісних змін хімічних властивостей. 

В залежності від методу отримання наноматеріали можна поділити на 

наступні групи: 

1. Отримання наночастинок в газовій фазі, що включає в себе наступні 

методи: 

- отримання наночастинок в процесі «випаровування - конденсація» 

[34]; 

- газофазне отримання наночастинок; 

- отримання наночастинок за допомогою топохімічних реакцій; 
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- надзвукове витікання газів із сопла; 

- термоліз; 

- термічне розкладання і відновлення [35]. 

2. Отримання наночастинок в рідкій фазі, що включають в себе наступні 

методи: 

- хімічна конденсація [36]; 

- осадження в розчинах і розплавах [37]; 

- золь-гель метод [38]; 

- електрохімічний метод отримання наночастинок. 

3. Отримання наночастинок з використанням плазми, що включають в 

себе наступні методи: 

- плазмохімічний синтез [39]; 

- електроерозійний метод [36]; 

- ударно-хвильовий або детонаційний синтез [40]. 

4. Механохімічний синтез [41]. 

5. Біохімічні методи отримання наноматеріалів [42]. 

6. Кріохімічний синтез [43]. 

 

1.3. Властивості ПК 

Структури на основі низькорозмірного кремнію широко застосовні у 

пристроях сучасної напівпровідникової електроніки. Одним з матеріалів 

даної групи є ПК. Це обумовлено рядом факторів. По-перше, ефективна 

промислова технологія обробки кристалічного кремнію поєднується з 

розвиненими методами травлення пор, які дозволяють досить точно задавати 

геометрію структури. По-друге, можливе різнобічне застосування матеріалу 

у пристроях мікроелектроніки, сенсорної електроніки, оптоелектроніки та ін.  

 

1.3.1. Формування ПК 

Вперше ПК був отриманий Уліром і Тернером в 1956 році 

електрохімічним травленням кремнію в електролітах на основі плавікової 
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кислоти [44]. При такому процесі об’ємний кремній може перетворюватись в 

кремнієві стовпчики, дротики чи нанокристаліти, які з’єднані водневими 

зв’язками та дуже легко оксидуються в звичайній атмосфері. Діаметр пор та 

кремнієвих нанокристалітів залежить від рівня легування кремнієвої 

підкладки, режимів травлення та освітлення (для кремнію p-типу пористий 

кремній не утворюється на освітлених ділянках, а для n-типу – навпаки, 

процес травлення іде лише на освітлених ділянках).  

Існує ще ряд методів отримання ПК: метод імпульсного анодування 

[45], метод фотохімічного травлення [46],  метод хімічного травлення в 

газовій фазі [47]. Але найбільш поширеним лишається метод 

електрохімічного травлення. 

Відомо, що пори ростуть за умови, коли процес розчинення кремнію 

обмежено швидкістю доставки дірок в зону реакції. Тоді хімічні реакції на 

поверхні кремнію можна подати в наступному вигляді [48]: 

Si + 2HF + 2e
+
  SiF2 +H2        (1.1) 

2SiF2  Si + SiF4, SiF4 + 2HF  H2SiF6     (1.2) 

Реакції (1.1, 1.2) переважають, коли струми невеликі чи за високої 

концентрації HF в електроліті. Коли струми великі чи концентрація іонів 

фтору в електроліті низька, процес розчинення обмежується швидкістю 

доставки іонів; тоді переважають реакції, які ведуть до електрополіровки 

поверхні ПК: 

SiF2 + 2H2O  SiO2 + 2HF +H2                                                               (1.3)
 

SiO2 + 4HF  SiF4 + 2H2O                                                                       (1.4) 

SiF4 + 2HF  H2SiF6                            (1.5)  

Згідно з реакціями (1.1) і (1.2) утворення ПК визначається процесом 

доставки іонів фтору в зону реакції та наявністю рухливих носіїв в 

приповерхневому шарі кремнієвої пластини. Перший фактор залежить від 

режиму анодування, другий – визначається електрофізичними властивостями 

кремнієвої підкладки, зокрема, її питомим опором.  Концентрація іонів фтору 
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визначається швидкістю їх підводу з об’єму електроліту в зону реакції і 

залежить від процесів дифузії, конвекції та міграції. 

Стосовно другого фактора, що визначає формування ПК, то слід 

зауважити, що для кремнію р- та n- типу процеси анодування протікають по-

різному. Для кремнію р-типу провідності, для якого дірки є основними 

носіями, на хід анодування впливає в основному процес доставки іонів 

фтору. В кремнії n-типу концентрація дірок мала, оскільки вони є 

неосновними носіями. Для генерації дірок необхідний вплив зовнішніх 

чинників, яким можуть бути, наприклад, нагрівання або дія на зразок 

електромагнітного випромінювання. Найчастіше для генерації дірок 

використовується світло. 

Протягом виготовлення ПК у розчині травника утворюються атоми та 

іони водню, які проникають до структури [49,50]. Вони захоплюються на 

обірвані зв'язки кремнію, утворені за рахунок пор та внутрішніх дефектів, і 

формують силанові Si-Hx (x = 1, 2, 3) групи. Такі групи виникають на 

розвиненій поверхні матеріалу, на внутрішніх пустотах та у об'ємі (особливо 

на дефектах) [51-54]. Крім того, водень пасивує домішкові центри, що у 

випадку легування бором супроводжується формуванням Si-H-B зв'язків [55]. 

Також, структура містить центри, які утримують молекули Н2 за рахунок сил 

диполь-дипольної взаємодії [56,57]. 

1.3.2. Морфологія  ПК 

Морфологія ПК залежить від режимів електрохімічної обробки, від 

типу і ступеня легування кремнієвої підкладки, тобто розмір пор та 

кремнієвих нанокристалітів легко керується зміною концентрації плавикової 

кислоти та анодного струму. ПК може мати широкий діапазон поруватості 

(відношення об’єму порожнин до об’єму матеріалу) від 2 до 85 %  [58]. Вона 

зростає зі збільшенням густини струму анодування і зменшенням 

концентрації розчину HF.  

Розрізняють мікропористий (діаметр пор менше 4 нм), мезопористий 

(4- 50 нм) та макропористий кремній (більше 50 нм).  
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Майже всі шари ПК мають деяку ступінь неоднорідності за глибиною, 

тобто існує градієнт поруватості [44,59]. В більшості випадків градієнт 

поруватості від’ємний, тобто поруватість зменшується зі збільшенням 

глибини шару. В тонких плівках сам процес народження пор є причиною 

такої неоднорідності. Для товстих шарів ПК суттєву роль може відігравати 

вторинне хімічне травлення, враховуючи, що верхня частина шару підлягає 

травленню довше ніж нижня. 

Морфологія пор визначається також складом електроліту. На процес 

утворення пор впливає ряд властивостей органічних молекул, що присутні в 

травнику, такі як полярність, тенденція до окислення та властивість молекул 

як донора водню. 

В залежності від режимів отримання  в ІЧ-спектрах поглинання ПК 

можуть бути наступні характерні піки представлені в Таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 

 Характерні піки поглинання в ІЧ-спектрах ПК  

  

Тип зв'язку і коливальної моди Положення піків поглинання, см
-1 

Валентні Si-Si 616 [60,65] 

Валентні ізольовані Si-H 2080-2090 [61-64] 

Деформаційні (вигин-качання) Si-H 627-630 [63-65] 

Валентні H-Si-Si-H 2088 (s), 2099 (as) [65] 

Деформаційні (качання) H-Si-Si-H 616 [65] 

Валентні Si–H2 2090-2110 [63-65] 

Деформаційні (качання) Si–H2 662-667 [63-65] 

Деформаційні (вигин-ножиці) Si–H2 875 [45], 912 [65] 

Валентні Si–H3 2135-2140 [63-65] 

Si-OH 940, 3350 [64], 3600, 3627 [65] 

O-H 3660 [64], 3745 [65] 

Валентні Н2О 2900-3600 [64] 
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Деформаційні Н2О 1620 [65], 1650 [64] 

Валентні O3Si-H 2260 [65] 

Деформаційні O3Si-H 870 [65] 

Валентні O2Si-H2, O2SiSi-H 2209 [65] 

Антисиметричні поперечні  валентні 

Si-O-Si (SiO2) 

980-1082 [64] 

Симетричні валентні Si-O-Si (SiO2) 870 [65] 

Деформаційні (вигин) Si-O-Si (SiO2) 800 [64] 

Деформаційні (качання) Si-O-Si (SiO2) 450-470 [64, 65] 

Si-O 1160 [64] 

ν(Si-O-C) асиметричні 1085-1100 см
-1

 [64] 

ν(Si-O-C) симетричні 800 см
-1

 [64] 

Si-O 1160 [64] 

Антисиметричні повздовжні валентні 

Si-O2 

1217-1250 [64] 

 

1.3.3. Механізми фотолюмінесценції ПК 

Важливою перевагою ПК є його ефективна фотолюмінесценція (ФЛ) у 

видимому діапазоні [44].  

Розрізняють 2 характерні смуги у спектрі видимої ФЛ – блакитну з 

максимумом близько 400нм і часом затухання 10 нс (“швидка” або “F”-

смуга) і червоно-помаранчеву з максимумом близько 500-800 нм і часом 

затухання від 50 нс до 10 мкс (“S ”-смуга) [66,67]. S-смуга ФЛ є найбільш 

інтенсивною в спектрі ПК і реєстрованою частіше за інші. 

Спектральне положення максимумів ФЛ та їх квантова ефективність 

сильно залежать від рівня легування кремнієвої підкладки, стану та обробки її 

поверхні, режимів травлення [48,66] та наступних обробок шарів ПК, а саме 

додаткового хімічного травлення в HF- розчинах, УФ освітлення, термічного 

відпалу, оксидації тощо. Наприклад, було встановлено, що додаткове хімічне 

травлення в HF-кислоті чи хімічна оксидація шарів ПК веде до зміщення 
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спектру фотолюмінесценції в короткохвильову область. І, навпаки, 

низькотемпературний відпал призводить до довгохвильового зсуву спектру. 

Тривале опромінення ПК лазером приводить також до зсуву люмінесценції в 

довгохвильовий бік [68]. 

Однією з особливостей ФЛ ПК є її деградація [69], суть якої полягає в 

зменшенні інтенсивності люмінесценції при стаціонарних умовах 

фотозбудження. Релаксаційні процеси деградації ФЛ є суттєво більш швидкими 

в короткохвильовій частині смуги. Вид кривих релаксації інтенсивності 

відповідає розтягнутим експонентам виду  btA


exp  , де   - характерний час 

згасання люмінесценції, b – параметр, що змінюється від 0 до 1.  

Фізичний механізм видимої люмінесценції в ПК є предметом 

досліджень і дискусій. Більшість дослідників спирається на теорію, яка 

використовує концепцію розмірного квантування в кремнієвих 

нанокристалітах [44]. Зменшення розміру нанокристалітів веде до 

розмірного квантування носіїв у квантових нитках – чи в стінках між сусідніми 

порами, чи в квантових точках шарів. Тоді просторове обмеження носіїв заряду 

веде до невизначеності відповідних компонент квазіімпульсів, і в 

непрямозонному кремнії можливе спостереження прямих оптичних переходів. 

Переважним механізмом рекомбінації може бути анігіляція екситону в 

низьковимірних кремнієвих частинках (екситонна рекомбінація в квантово-

розмірних кристалах кремнію). 

1.3.4. Пасивування ПК 

При контакті з атмосферним повітрям стабільність оптичних та 

електричних параметрів ПК швидко погіршується. Деградація пористого 

шару за рахунок руйнування слабких зв'язків Sі-H та їхньої заміни кремній-

кисневими зв'язками і гідроксильними групами призводить до зниження 

інтенсивності ФЛ, погіршує сорбційні характеристики матеріалу [70]. 

Для запобігання деградації були запропоновані різні варіанти пасивації 

внутрішньої поверхні пористого кремнію (термічне окислювання [71], 
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карбонізація [72], покриття тонкими металооксидними [73]  та полімерними 

плівками [74]). Поєднання ефективності ФЛ і високої адсорбційної здатності 

ПК зі стабільністю властивостей модифікуючих матеріалів стимулює інтерес 

до дослідження оптичних, електрофізичних та структурних властивостей 

такого типу композитних структур.  

Серед матеріалів, перспективних для використання в якості 

пасивуючих і просвітлюючих покриттів вигідно виділяються фториди 

рідкоземельнних елементів (GdF3, MgF2, LaF3) [75-77]. Незвичні оптичні 

властивості фторидів є, в основному, результатом специфічних властивостей 

фтору: висока електровід'ємність, мала поляризованість, більша іонність 

зв'язків метал-фтор порівняно зі зв’язками метал - кисень. Ці властивості 

визначають низький показник заломлення, широку область пропускання. 

Оптичні властивості фторидів використовуються для перетворення енергії, 

передачі сигналів, в дисплеях, в лазерних системах, для реєстрації жорстких 

випромінювань, в тому числі з перебудовою частоти випромінювання та ін. 

При нанесенні на кремній висока оптична прозорість таких плівок 

поєднується зі значним зниженням рекомбінаційних втрат в кремнії.  

Фторид лантану є матеріалом з гексагональною кристалічною 

структурою, що характеризується значною шириною забороненої зони ~ 10,3 

еВ  і показником заломлення 1,61 [78],  що забезпечує його прозорість в 

широкій спектральній області. Покриття на основі трифториду лантану 

відзначаються хімічною та термічною стійкістю, високими механічними 

характеристиками. В той же час пасивуючі властивості тонких плівок LaF3 

суттєво залежать від методу та умов нанесення і потребують подальшої 

оптимізації [79-81]. 

В роботі [79] показана можливість підвищення стабільності ФЛ 

структур на основі ПК після нанесення методом електронно-променевого 

випаровування захисного шару фториду лантану (LaF3). Проте метод 

електронно-променевого випаровування призводить до утворення 
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закупорюючого шару і суцільність захисного покриття забезпечується при 

товщині більше >200 нм, що знижує інтенсивність ФЛ відгуку.  

Тому актуальними є подальші дослідження впливу модифікацій 

фторидними сполуками поверхні ПК на механізми ФЛ і процеси деградації. 

Оскільки ПК є нанопористим середовищем з широкими можливостями 

модифікації розмірів і топології пор, то існує також можливість 

використання його для матричної ізоляції наночасток [82,83]. Матриці на 

основі ПК дозволяють порівняно простими і недорогими методами 

отримувати нанокомпозити з різноманітними електронними, оптичними, 

фотоелектричними та адсорбційними властивостями. Параметри таких 

нанокомпозитів можуть легко варіюватися за рахунок зміни хімічного складу 

та розмірів синтезованих кластерів і наночасток та керування 

технологічними процесами заповнення і кристалізації в порах матриці. 

Композитні структури з інкорпорованими в матрицю пористого 

кремнію нанокристалітами напівпровідникових сульфідів металів є 

перспективними елементами для застосування в фотоелектричних та 

оптоелектронних мікроелектронних пристроях. Синтез нанокристалітів 

сульфідів металів з широким набором значень  забороненої зони дозволяє в 

рамках однотипної технології вирішувати проблему розширення 

спектрального діапазону рекомбінаційного випромінювання та 

фоточутливості. Попередні результати свідчать про високу квантову 

ефективність дисперсних гетероструктур на основі сульфідів металів та ПК 

[82,84,85].   

Але для сульфідних сполук характерною є тенденція до утворення 

різного роду дефектів (відхилення від стехіометрії, дислокації, границі 

зерен), що призводить до зниження деградаційної стійкості композитних 

структур [86,87]. Ці обставини є причиною підвищеної зацікавленості в 

створенні нових методів формування стабілізуючих покриттів в об'ємі  

пористої кремнієвої матриці на основі сульфідних сполук, зокрема  сульфіду 

кадмію.  



 

 

27 

1.3.5. Контактні явища в структурах з ПК 

ПК проявляє напівпровідникові властивості і може бути 

охарактеризований відповідними параметрами зонної структури, 

концентрацією домішок та дефектів, часом життя та рухливостю носіїв 

заряду тощо [88]. Перші роботи по визначенню електрофізичних параметрів 

ПК були проведені ще на початку 80-х років [89-91]. В цих роботах було 

відзначено аномально високу величину питомого опору поруватих шарів, яка 

при високій поруватості ПК перевищує 10
5
 Ом∙см. В подальшому було 

висунуто декілька гіпотез, що пояснюють низьку провідність поруватого 

матеріалу. Ці гіпотези базуються на наявності збіднених областей навколо 

пор [91,92], на існуванні квантово-розмірних ефектів [93,94], на наявності 

кулонівського відштовхування з боку заряджених поверхневих пасток [95], 

та інші. 

Труднощі із визначенням ширини забороненої зони полягають у 

високій неоднорідності ПК: кристаліти мають різні розміри і форми, що 

призводить до розподілу параметрів. Ширина забороненої зони, яка 

визначалася за вимірами краю оптичного поглинання, зростає з 1.4 до 3.0 eВ 

із зменшенням діаметру нанокристалітів [88]. Для матеріалів з розміром 

нанокристалітів більше 5 нм (мезо- та макропористий кремній) значення 

ширини забороненої зони наближається до відповідної величини 

монокристалічного кремнію. Електронна та діркова рухливість дуже мала й 

змінюється в межах 10
-3

 cм
2
/В.сек – 4.0 cм

2
/В.сек для ПК з різними розмірами 

кремнієвих нанокристалітів. 

Очевидно, що матеріали з різною поруватістю будуть відрізнятись не 

лише структурними, а й оптичними, люмінесцентними та електричними 

властивостями. Перенос носіїв заряду в ПК в значній мірі залежить від 

величини поруватості, діаметру пор, розмірів збіднених областей, від 

ефективності захвату носіїв на поверхневі пастки та ін.  

Внаслідок того, що ПК з різною поруватістю буде відрізнятись не лише 

структурними, а й оптичними, люмінесцентними та електричними 
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властивостями, в МДН структурах контакти ПК з металами та кремнієвою 

підкладкою можуть бути або випрямляючими, або омічними [58]. Відомо, що 

на границі Al-Si (з різним типом провідності) завжди виникає потенціальний 

бар’єр, внаслідок чого перехід буде випрямляючим [58]. Але в випадку 

високого рівня легування кремнію (більше ніж 10
17

 см
-3

) бар’єр стає вузьким, 

і за рахунок процесів тунелювання перехід алюміній/кремній стає не 

випрямляючим. 

Переходи Al/ПК для ПК з поруватістю 5-10%  можуть мати як 

випрямляючий так і омічний характер в залежності від співвідношення на 

інтерфейсі високоомних та низькоомних областей ПК. При переважаючому 

внеску високоомних областей з власною провідністю такі контакти будуть  

випрямляючими. Такі ж випрямляючі властивості притаманні контактам 

Al/ПК з поруватістю 30-40%.  

Для ПК з поруватістю 40-50%, як правило, експериментально 

проявляється квазіомічна поведінка контактів, що пояснюють високою 

густиною поверхневих електронних станів [96,97]. В роботі [58] відсутність 

помітного випрямлення пояснюється з іншої точки зору. При аномально 

високому питомому опорі шару ПК практично вся напруга, що подається, 

падає на ПК, в результаті чого падіння напруги на контакті Al/ПК буде 

малим, і в цьому випадку навіть випрямляючий перехід буде мати практично 

лінійну ВАХ. Слід зауважити, що процеси утворення пор в кремнії можуть 

супроводжуватись формуванням на його поверхні аморфної плівки кремнію. 

Відсутність або наявність цієї аморфної плівки може суттєво змінити 

властивості контактів. Слід також враховувати, що на поверхні ПК з 

поруватістю 5-10%  та з поруватістю 30-40% за рахунок дифузії водню може 

утворюватись тонкий збіднений шар. Крім того, термообробка ПК може 

сильно впливати на концентрацію носіїв заряду в поруватому шарі, і 

електрофізичні властивості контактів можуть залежати від температурних 

режимів створення МДН-структур [58]. 
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1.4. Діоксид титану  

Відкриття Фуджішімою та Хондою [98] в 1972 році явища 

фотокаталітичного розкладу води на TiO2 - електроді, опроміненого 

ультрафіолетом, дало поштовх для поглибленого дослідження фізико-

хімічних властивостей діоксиду титану, розробки способів одержання 

порошкових матеріалів з частинками нанометричного масштабу, пошуку 

нових областей його використання. 

1.4.1. Властивості і застосування TiO2 

 На даний час комерційний діоксид титану застосовується переважно в 

якості пігменту у фарбах та полімерних матеріалах [99], стоматологічних 

пастах [100] і як компонент  сонцезахисної косметики [101]. Діоксид титану 

використовується в якості електродного матеріалу фотогальванічних 

пристроїв, що здійснюють розклад води на водень та кисень [98,102], 

сенсибілізованих електрохімічних комірок, призначених для перетворення 

енергії сонячного випромінювання в електричну [103,104], фотокаталізатора 

для деструкції токсичних органічних речовин [105,106]. На його основі 

виготовляють фотонні матеріали для сучасних оптичних приладів [107,108], 

плівкові електрохромні покриття [109,110], газові сенсори [111,112]. Активна 

окислююча дія опроміненого TiO2 може бути використана для знешкодження 

ракових клітин [113,114]. 

TiO2 є хімічно стабільним, нетоксичним, біосумісним недорогим 

матеріалом з дуже високою діелектричною сталою та унікальними 

фотокаталітичними властивостями. Це широкозонний  напівпровідник і в 

залежності від його хімічного складу він показує широкий діапазон 

електропровідності. TiO2 має дві стійкі кристалічні структури: анатаз і рутил 

[115]. Стехіометрія рутила TiO2 сильно залежить від параметрів його 

осадження, особливо від умов відпалу та атмосфери [116,117]. Рутил є 

найбільш стабільною фазою, у той час як анатаз метастабільний при 

кімнатній температурі і незворотно перетворюється в рутил при нагріванні 

вище порогової температури біля  1000° С (при атмосферних умовах, але 
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порогова температур може змінюватися від 400° C до 1200° С в залежності 

від розміру зерна, умов оточуючого середовища і домішок) [118]. Природні 

кристали рутилу мають переважно (110) поверхню [119], яка є найбільш 

стабільною для стехіометричного рутилу [120, 121], у той час як для анатазу 

найбільш стабільною поверхнею є (101) [121]. На рис. 1.1 зображена 

елементарна комірка кристалічної структури TiO2.  

Різні електричні властивості TiO2 залежать від кристалографічного 

напрямку. Як широкозонний напівпровідник TiO2 має великий питомий опір 

(~10
15

 Ом·см) [117]. 

В  ІЧ-спектрах TiO2 присутні наступні характерні піки поглинання:  Тi-

O – 500-1000 см
-1

,  валентні коливання  Ti-O-Тi – 1060 см
-1

,  валентні 

коливання  TiО(ОН)2 – 1400 см
-1

 , Ti–OH2 коливання – 3200 см
-1

, Ti–OH 

коливання  – 3400 см
-1

 [122,123]. 

 

Рис. 1.1. Кристалографічна елементарна комірка структур TiO2:                        

а – рутил, б – анатаз. 

Зі швидким розвитком нанотехнологій  наноструктури TiO2  в різних 

формах знаходять все більше застосування. Нанокристалічний діоксид 

титану є одним з найбільш використовуваних у науці, промисловості і побуті 
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напівпровідниковим матеріалом. Такий великий інтерес обумовлен перед 

усім його фізико-хімічними властивостями. Так, питома площа поверхні 

нанокристалічного TiO2  може досягати сотень квадратних метрів на грам 

речовини. Ширина забороненої зони варіюється в залежності від способів 

синтезу в межах 3.2-3.6 еВ.  

1.4.2. Методи отримання TiO2 

Сучасні технології виготовлення нанокристалічного оксиду титану 

забезпечують стабільність хімічного складу, відтворюваність і 

контрольованість мікроструктури (розмір кристалітів, величину і об'єм пор, 

площу питомої поверхні). Вони дозволяють отримувати даний матеріал у 

вигляді пористого ксерогелю, аерогелю, сферичних частинок, стержнів, 

волокна або трубок із структурою анатазу,  брукіту та рутилу [124–126]. 

Розглянемо методи отримання TiO2: 

- Золь-гель метод одержання діоксиду титану поєднує процеси 

хімічного перетворення розчинів солей титану або 

титаноорганічних речовин в мономірний гідроксид титану Ті(ОН)4 і 

його подальшу поліконденсацію з утворенням колоїдних частинок 

[127-129]. У порівнянні з іншими методами золь-гель технології 

дають можливість впливати на структуру та морфологію частинок 

ТіО2, оптимізувати енергетичні затрати, а також використовувати 

просте і доступне технологічне обладнання. 

- Гідротермальний метод застосовують для одержання однорідних та 

добре закристалізованих наночастинок ТіО2 [130]. Синтез 

здійснюють у реакторі високого тиску. 

- Темплатний метод знайшов застосування при одержанні діоксиду 

титану у вигляді наностержнів, нанотрубок або пористих матеріалів 

із однорозмірними і зорієнтованими в одному напрямку порами 

[131-134]. Синтез таких матеріалів здійснюється в об’ємі пор іншого 

матеріалу – темплата, що має відповідну пористу структуру, 
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використовуючи для осадження ТіО2 рідкофазні золь-гель 

технології. 

- Газофазна конверсія титановмісного прекурсора і утворення 

частинок ТіО2 теж базується на золь-гель процесах [135]. Перебіг 

хімічних і конденсаційних процесів при газофазному синтезі 

залежить від багатьох технологічних факторів. Такими чинниками є 

співвідношення реагентів та їх концентрація в газовому потоці, 

температура реакційного середовища, швидкість і турболентність 

потоку. 

- Наноматеріали TiO2 можуть бути отримані також електрохімічним 

окисненням титанового аноду [136] або шляхом взаємодії 

металічного титану з оксидуючим середовищем [137]. 

 

1.4.3. Наноструктури з TiO2 

В даний час також зріс інтерес до дослідження властивостей і методів 

виготовлення структур с нанокремнієм не тільки в матрицях на основі оксиду 

SiО2, а й інших оксидів (ТiО2, ZrО2, Аl2О3), що є перспективними матеріалами 

для створення наноструктур з різним розподілом і властивостями дисперсної 

фази. Нанокристалічний кремній у таких композитах характеризується 

особливостями взаємодії з оточуючим середовищем, що вимагає 

встановлення кореляції між зарядовим транспортом і хімічними процесами 

на поверхні та міжфазних границях. Зокрема, нанокомпозитні структури на 

основі ТiО2 відрізняються високими оптичними и теплофізичними 

параметрами, хімичною стійкістю, здатністю до насичення активними 

органічними і неорганічними компонентами. 

Важливим фактором впливу на поверхню нанокристалічного кремнію та 

міжфазних границь поділу  в подібних композитних структурах є вода. 

Нанодисперсні оксиди ТiО2 при розмірах частинок до ~10 нм при контакті з 

водою сприяють формуванню поверхневих ОН груп з високою реакційною 

активністю [138,139]. Самогенерація при адсорбції молекул води збуджених 
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станів визначає реакції утворення поверхневих дефектів і відповідних  

каналів проходження заряду [140]. Очевидно, що вплив водного середовища 

може служити одним з ефективних інструментів дослідження особливостей  

утворення проміжних гідратованих шарів на міжфазних границях кремній-

оксид в нанокомпозитних структурах с різним типом і хімічним складом  

оксидної фази. Це питання потребує подальшого дослідження. 

 

1.4.4. Транспорт в структурах з TiO2 

Для покращення ефективності роботи пристроїв на основі TiO2 та 

пошуку нових застосувань необхідні подальші всебічні дослідження 

квантово-розмірних ефектів, механізмів електронного транспорту, 

генераційно-рекомбінаційних та оптичних ефектів, адсорбційних явищ. Для 

пористого оксиду титану були проведені дослідження особливостей переносу 

носіїв заряду, визначені дрейфова рухливість та час життя електронів та 

дірок [130]. На електронний транспорт в широкозонному оксидному 

матеріалі значною мірою впливають процеси  інжекції та захоплення носіїв 

заряду при тунелюванні енергетичними рівнями в забороненій зоні [129, 

131]. В наноструктурованих матеріалах ситуація ускладнюється через 

наявність значної кількості електронних центрів захоплення на розвинутій 

внутрішній поверхні, концентрація яких досягає 10
18 

см
-3

 [132]. Якщо в 

масивних кристалах TіО2 більша частина інжектованих носіїв зникає в 

процесі об'ємної рекомбінації, то в нанорозмірних кристалітах носії заряду 

встигають досягти міжкристалітних границь і захопитися поверхневими 

пастками. Електронний транспорт в поруватих оксидних напівпровідниках 

дуже чутливий до адсорбованих молекул, які суттєво змінюють зарядовий 

стан внутрішньої поверхні. Зокрема, адсорбція полярних молекул (води, 

етилового спирту) дає можливість керованого формування поверхневих 

центрів захоплення носіїв заряду [126], що визначають інжекційні 

особливості наноструктурованого матеріалу.   
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Але залишаються мало дослідженими особливості інжекційних 

механізмів переносу носіїв в контактах наноструктурованого TiO2 з іншими 

напівпровідниками, зокрема, кремнієм [126, 129]. В таких гетероструктурах 

з'являються додаткові можливості керування інжекційними потоками носіїв 

заряду та їх захоплення енергетичними пастками. Важливим завданням 

також є пошук більш дешевих технологій створення багатошарових 

дисперсних гетероструктур з нанокристалічними оксидними шарами, 

модифікації властивостей нанокристалітів, вибір оптимального матеріалу 

базової підкладки (діелектрика, напівпровідника або металу) гетероструктури 

в залежності від її функціонального призначення. 

 

1.4.5. Застосування таблетованих нанокомпозитів у якості сенсорів  

Нанокристалічні порошки TiO2 та TiO2:Cr отримані методом вогняного 

напилення, використовуються в якості вихідних матеріалів для отримання 

газових сенсорів [141]. Газочутливий матеріал у вигляді таблеток 

прожарювався при 400
◦
C, морфологія яких аналогічна до вихідного 

матеріалу. Висока питома поверхня складає 100 м
2
/г. Дифракційні 

рентгенограми вказують на невеликі розміри кристалітів (6-27 нм) і наявність 

поліморфних форм: анатаз і рутил. Виявлення Н2 проводилося у діапазоні 

концентрацій 50-3000 ppm при температурах від 200 до 400
◦
C. При впливі 

водню електричний опір структур зменшується. Показано, що наноматеріали 

на основі TiO2:Cr є привабливими для застосування у якості датчиків через 

істотне зниження робочої температури до 210-250
◦
C.  

У роботі [142] запропоновано використовувати нанокомпозити 

TiO2/SnO2 для детектування водню. Зразки були підготовлені механічним 

змішуванням нанопорошків TiO2 і SnO2 з різними питомими поверхнями - 

150,9 м
2
/г (TiO2) і 18,3 м

2
/г (SnO2) . Нанокомпозити складалися з двох 

окремих компонентів: більше - зерно (21-28 нм) каситерит SnO2 і менше - 

зерна (8-11 нм) рутил TiO2. Таблетки отримувалися пресуванням  

нанопорошків при тиску 25 МПа при 400
◦
C. Були проведені виміри зміни 
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електричного опору в широкому діапазон концентрацій Н2 від 50 до 3000 

ppm при постійній температурі в інтервал 250-400
◦
C до та після відпалу при 

500
◦
C в атмосфері аргону. Таблетки, що складаються з 50% TiO2 та 50% SnO2 

показали найбільшу чутливість до водню при температурах 250-300
◦
C. 

Кінетика сенсорних відгуків покращується і час відновлення значно 

знижується в результаті відпалу в відновлюваній атмосфері. 

У роботі [143] досліджувався вплив мікроструктури і складу на 

електропровідність та чутливість до СО та Н2 таблеток SnO2-TiO2, змішаних 

у різних пропорціях (0-100%). Для покращення сенсорних властивостей 

використовувалося також CuO покриття. Нанокомпозити SnO2-TiO2 з CuO 

покриттям показали підвищену чутливість до СО газу, і селективність по СО 

газу в інтервалі температур 100
◦
С і 190

◦
C і селективність по H2 газу в 

інтервалі температур 280
◦
C і 380

◦
C. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Незважаючи на інтенсивні дослідження властивостей нанокомпозитних 

структур на основі Si і TiO2 з метою застосування їх у сенсориці, які 

проводились протягом останніх років, багато питань залишилось не 

з’ясовано. Так,  

- Практично не досліджено питання 1) впливу модифікацій поверхні ПК 

фторидними сполуками на механізми ФЛ і процеси її деградації; 2) 

створення нових методів формування стабілізуючих покриттів в об'ємі  

пористої кремнієвої матриці, зокрема на основі сульфідних сполук. 

- недостатньо досліджені імпедансні властивості пресованих композитів 

на основі порошків мікрокристалічного і нанопористого кремнію при 

адсорбційно-десорбційному впливі.  

- практично не досліджена поведінка локалізованих станів в 

гетеропереходах метал/нано- та мезопористий Si/р-Si  у вакуумі і в 

різних атмосферах. 
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- на момент початку роботи недостатньо було вивчено особливості 

інжекційних механізмів переносу носіїв в контактах 

наноструктурованого TiO2 з іншими напівпровідниками, зокрема, 

кремнієм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

37 

РОЗДІЛ 2.  

ВИГОТОВЛЕННЯ ЗРАЗКІВ І МЕТОДИ ЕКСПЕРИМЕНТУ 

 

2.1. Технологія виготовлення зразків 

Було створено такі види зразків: структури зі сформованими методами 

золь-гель технології нанокристалічними плівками ТіО2 на монокристалічних 

кремнієвих підкладках різного типу провідності (метал - ТіО2 –nSі; метал - 

ТіО2 –рSі); Pd/Si гетеропереходи з нанопористим і мезопористим кремнієм;  

композитні структури - сформовані методами поверхневого хімічного 

осадження наночасток сульфіду кадмію в матриці ПК, плівки фториду 

лантану на вільних шарах мезопористого кремнію; порошки 

нанокристалічного і пористого кремнію, оксиду ТiО2 та SiO2. 

  

2.1.1. Виготовлення структур з нанокристалічними плівками ТіО2 

на кремнієвих підкладках 

Плівки діоксиду титану виготовляли методом золь-гель синтезу. До 

ізопропанолу, який використовували як розчинник, додавали 

тетраізопрооксид титану та -терпеніол, який надавав додаткової в’язкості 

розчину. Для утворення поруватих плівок у ролі комплексоутворюючих 

реагентів застосовували поліетиленгліколі з молекулярною масою М=300 

г/моль (зразки TіО2-300) і М=1000 г/моль (зразки TіО2-1000). Концентрація 

ТіО2 у прекурсорі становила ~4% (за масою). Контрольні зразки TіО2 

виготовляли без використання комплексо-утворюючого реагенту.  

Оксидні плівки наносили на поверхню кремнієвої пластини методом 

витягування з прекурсору зі швидкістю 9 см/хв з подальшим відпалом при 

температурі 450
о
C протягом 1 години. Термічна обробка забезпечувала повне 

видалення органічних сполук і формування нанокристалічної анатазної фази 

TіО2 [144]. Згідно з даними просвічуючої електронної мікроскопії у зразках 

ТіО2-1000 середній діаметр нанокристалітів складав 15 нм (питома площа 

поверхні ~70 м
2
/г), а зразки TіО2-300 відрізнялись присутністю двох груп 
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нанокристалітів з середнім діаметром 3 нм і 20 нм (питома площа поверхні 

~100 м
2
/г). Пористість оксидного шару розраховували з урахуванням 

нерегулярності форми часток згідно з [145]: 
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           (2.1) 

де Р – пористість, εeff, εТіО2 - діелектричні проникності пористого середовища і 

твердотільної анатазної фази (εТіО2=40). Пористість для зразків ТіО2-1000 

становила – 33-35%, для TіО2-300 - 38-40% і для TіО2 - 57-60%.  

Для проведення електричних вимірювань на шар поруватого оксиду 

титану методом електронно-променевого випаровування наносили контакт Ті 

товщиною 30 нм і діаметром 1 мм. Дифузія донорної домішки титану 

призводить до зменшення контактного опору і стимулює існування 

провідності п-типу в оксидній плівці TіО2.  

 

2.1.2 Технологія виготовлення структур з проміжним шаром ПК 

Зразки ПК формувались методом електрохімічного травлення 

кремнієвих пластин в режимі постійного струму. Для виготовлення ПК 

використовувались кремнієві пластини леговані бором р-Si з орієнтацією 

(100) та питомим опором 10 Ом·см і р+-Si з орієнтацією 100 та питомим 

опором 5-10 мОм·см. Травлення проходило в розчині 48% по масі 

HF:C2H5ОН в пропорції 1:2. Густина струму складала 20 мА·см
-2

 (для 

формування нанопористого Si) і 100 мА·см
-2

 (для формування мезопористого 

Si). Товщина нанопористих і мезопористих шарів Si складала 100-150 нм, 2-3 

мкм відповідно (рис. 2.2). Щойно підготовлені нанопористі шари проявляли 

типову червоно-оранжеву фотолюмінесценцію при кімнатній температурі 

при збуджені  УФ лампою.  

Електрохімічне травлення кремнієвих пластин проводилось у 

фторопластовій комірці, будова якої наведена на рис. 2.1. Після виготовлення 

зразки промивались в дистильованій воді, потім висушувались при кімнатній 

температурі.  
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тефлонова комірка                                                            катод 

 

         Пористий кремній 

розчин 49% HFС2Н6О 

 

Si        анод 

 

 

 

Рис. 2.1. Тефлонова комірка для отримання ПК. 

 

Бар'єрні структури діаметром 1 мм були сформовані осадженням 

непрозорого шару Pd через металеву маску на пористій поверхні кремнію у 

вакуумі при 200°C. Омічний контакт на тильній поверхні пластин був 

створений електрохімічним осадженням товстої плівки Ni. 

Мікроструктура поверхневого шару досліджувалась методами 

скануючої електронної мікроскопії. 

    а       б 

Рис. 2.2. CEM зображення зрізу зразка: а- мезопористого кремнію,             

б - нанопористого кремнію. 
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2.1.3. Технологія виготовлення композитних структур, 

сформованих методами поверхневого хімічного осадження 

наночасток сульфіду кадмію в матриці ПК 

Шари нанопористого кремнію створювали методом анодування на 

поверхні (100) монокристалічного р-кремнію (питомий опір - 4.5 Ом·см). 

Електрохімічне травлення кремнієвих пластин здійснювали в суміші 

плавикової кислоти та ізопропилового спирту HF(48%):C3H7OН = 1:1 при 

густині струму 100 мА/см
2
. Товщина шару ПК становила 10-15 мкм, 

пористість 65-70%. Виготовлені зразки промивали в дистильованій воді і 

висушували на повітрі. 

 Для формування нанокомпозитних структур використовували метод 

поверхневого хімічного осадження сульфідних сполук, що дозволяє 

локалізувати область проходження хімічної реакції утворення наночасток в 

об'ємі пор кремнієвої матриці. Синтез сполуки CdS забезпечувався 

процесами необоротної іонно-обмінної взаємодії в водному розчині ацетату 

кадмію Cd(CH3CO2)2 (джерело катіонів Cd
2+

) та сульфіду натрію Na2S 

(джерело аніонів S
2−

). Присутність каталізуючих вінілових мономерів 

дозволяє формувати на поверхні підкладки хімічно стабілізовані наночастки 

CdS з вузьким розподілом по розмірах без використання поверхнево-

активних стабілізаторів. Поверхневий натяг розчину забезпечує мінімізацію 

об’єму реакційної суміші та її утримання на поверхні підкладки. 

Досліджували зразки трьох типів: S0 – вихідні зразки до осадження 

наночасток CdS; S1 - час осадження t1 ≈ 5-6 год.; S2 – час осадження t2 ≈ 2t1 ≈ 

10-12 год. Синтез наночасток CdS здійснювали при температурі 15-20 
о
С. На 

кінцевому етапі композитні структури промивали в дистильованій воді та 

висушували при 90 
о
С.  

Для дослідження процесів електронного транспорту на обидві сторони 

кремнієвої пластини методом електронно-променевого випаровування 

наносили нікелеві контакти (площа верхнього контакту S≈10
-2

 см
2
). 
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 2.1.4. Технологія виготовлення порошку ПК 

В якості вихідного матеріалу використовувалася дрібнозерниста 

фракція порошку промислового кремнію р-типу з питомим опором 0,001-

0,003 Ом·см. Максимальний розмір кристалітів не перевищував декількох 

мікрометрів. Порошок ПК виготовляли методом хімічного травлення 

вихідного порошку у суміші фтористо-водневої та азотної кислот: 

HF:HNO3:H2O=4:1:20 при постійному перемішуванні і Т=35-55 
о
С. Після 

травлення порошок збирався у вигляді піни і висушувався на повітрі при 

кімнатній температурі. Такий комбінований нанопорошок складався з 

кремнієвих гранул розміром 30-50 нм, покритих нанокристалітами 2-5 нм 

(рис. 2.3). Підтвердженням останнього є наявність інтенсивної червоно-

оранжевої фотолюмінесценції поруватого порошку.  

 

 

Рис. 2.3. Схематична зміна форми кристалітів до та після хімічного 

травлення: 1 – кристалічне ядро, 2 – оболонка кристаліту. 

 

Виготовлені порошки ПК ретельно перемішувалися з вихідним 

порошком МКК (середній розмір частинок ~ 100нм) у вагових 

співвідношеннях 0 - 100%. Отримані суміші пресувалися в спеціальній прес-

формі при тисках до 5·10
7 

Па з додаванням тефлону в якості сполучного 

матеріалу (до 20% за масою). В результаті утворюються достатньо міцні 

пластини у вигляді дисків діаметром 10мм і товщиною до 1мм.  
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2.1.5. Технологія виготовлення композитних структур кремній – SiО2, 

кремній – ТіО2 

Порошки нанокристалічного кремнію виготовляли методом механічного 

подрібнення в кульовому млині кристалічного p-Sі:B з питомим опором  2-5 

Ом·см. Для звуження розподілу по розмірах порошків Si застосовували 

метод  седиментації [146]. Середній розмір отриманих нанокристалітів 

кремнію  складав  ~100 нм. 

У якості вихідних порошків оксиду кремнію застосовували 

високодисперсний кремнезем SіО2, отриманий методами  золь-гель 

технології. Застосовувався одноступеневий процес синтезу кремнезему з 

лужним  каталізатором [147]. Метод дозволяє формувати порошки оксиду 

кремнію з високою гомогенністю в діапазоні розмірів 20-30 нм.  

Для синтезу порошків оксиду ТiО2 використовували методи гідролізації  

-осадження солей, що забезпечує вузький розподіл за розмірами зерен, які 

формуються. Нанорозмірні порошки ТiО2 синтезували методом 

комбінованого осадження нагрітих спиртово-водневих розчинів відповідних 

солей з використанням оцтової кислоти в якості каталізатору [148]. Після 

етапів сушіння на повітрі при 120°С та пропікання на протязі однієї години 

при 450°С отримували порошки з середнім розміром частинок ТіO2 20 - 30 

нм. 

Для дослідження ІЧ-спектрів пропускання дисперсних композитних 

структур створювали  структури з суміші порошків кремнію Si, оксиду SiO2 

або TiO2 і броміду калія (KBr) в масовому співвідношенні 1:1:50.  

Компактовані зразки дисперсних нанокомпозитних структур Si + SiO2 і 

Si + TiO2 для імпедансних досліджень виготовляли на основі суміші  

вихідних порошків кремнію, відповідного оксиду SiO2 або TiO2, і тефлону (в 

якості речовини, що зв’язує) в масовому співвідношенні 2:2:1. Після 

неодноразового перемішування в агатовій ступці із суміші порошків кремнію 

і відповідного оксиду формували композитні структури у вигляді 

циліндричних таблеток товщиною 1-2 мм і діаметром 10 мм. Компактування 
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зразків робили за допомогою гідравлічного пресу при тиску до 5·10
7
 Па. 

Отримані таблетки відпалювалися при температурі 450
о
С для видалення 

речовини, що зв’язує.  

Зволоження дисперсних структур здійснювали методом просочення в 

воді (нанесення на поверхню зразка ~1мл Н2О при 25
о
С). Після зволоження 

частина зразків відпалювалась при 1000
о
С  на протязі 10 хвилин. 

 

2.1.6. Технологія виготовлення композитних структур ПК та LaF3 

Для формування в пористому кремнії пасивуючого шару LaF3 

використовувався метод послідовного іонного нашаровування SILD 

(Successive ionic layer deposition) [149-151]. В основі методу іонного 

нашаровування лежать реакції необоротної адсорбції катіонів й аніонів, які 

при послідовній зміні актів хімічної взаємодії утворюють на поверхні шари 

важкорозчинних хімічних сполук. Процеси іонного нашаровування 

дозволяють синтезувати  надтонкі і рівномірні за товщиною плівки з 

максимально досяжною точністю на рівні часток та одиниць нанометрів. 

Однією з переваг методу SILD є можливість нанесення суцільних шарів 

необхідної речовини на поверхні твердих тіл складної форми, зокрема, на 

внутрішній поверхні пористих матеріалів.  

На отримані зразки por-Sі методом SILD осаджували плівки фториду 

лантану. Процес синтезу LaF3 полягає в багаторазовій послідовній циклічній 

обробці підкладки в розчинах реагентів, який здійснювали методом 

просочування з використанням спеціально розробленої напівавтоматичної 

установки. Неодмінною умовою кожного циклу нашаровування було 

видалення після стадії обробки надлишку реагентів промиванням у 

відповідному розчиннику [151].  

Синтез шарів LaF3 здійснювався за допомогою реагентів на основі водно-

спиртових розчинів LaCl3 і HF. Попередньо визначалися оптимальний склад 

(катіонний та аніонний), концентрація і рН розчинів реагентів, при яких не 

спостерігається розчинення синтезованого шару та підкладки. Безпосередньо 
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перед процесом нашаровування кремнієві підкладки обробляли в 

однопроцентному розчині плавикової кислоти HF з метою видалення 

природного оксиду SіО2.  

Формування шару фториду лантану під час кожного циклу обробки  

відбувається в результаті реакцій, що проходять на поверхні підкладки: 

1. – (Surf.) - HFads,x  +  LaCl3  →  (Surf.) - LaFxCl3-x +  xHCl      (2.2) 

2 . – (Surf.) - LaFxCl3-x +  nHF   →  (Surf.) - LaF3 - HFads            (2.3) 

На першій стадії обробки кремнієвої підкладки з попередньо 

адсорбованим шаром катіонів лантану в розчині HF іони F
-
 забезпечують 

утворення поверхневих фторидних комплексів LaFxCl3-x, які заміщаються на 

LaF3 на наступній стадії іонного нашаровування. Синтезований фторид 

лантану необоротно адсорбується на поверхні кремнієвої підкладки і не 

десорбується в процесі видалення надлишку реагентів промиванням 

розчинником. Повторення циклів нашаровування призводить до утворення 

на поверхні синтезованого шару нових необоротно адсорбованих шарів LaF3. 

Загальна товщина нанесеного шару задається числом послідовних циклів 

обробки пористого кремнію необхідними розчинами реагентів.  

Досліджувались властивості структур з різною кількістю циклів обробки: 

2LaF3, 4LaF3, 6LaF3.  

 

2.2. Методи експерименту 

 

2.2.1. Метод емісійної РСГР 

 

Метод релаксаційної спектроскопії дозволяє з високою точністю 

слідкувати за зміною зарядового стану центрів [152]. Ця властивість методу 

випливає з пропорційної залежності між концентрацією заряджених центрів 

в шарі збіднення і вимірюваною ємністю шару С ( 

tN C), а часові зміни 

ємності можна вимірювати з високою точністю ( 410 CC ). Звідси 

з'являється можливість вивчати перезарядку глибоких центрів, концентрація 

яких значно менша за концентрацію мілких центрів [153,154]. 



 

 

45 

Розглянемо блок схему релаксаційного спектрометру. Вона складається 

з двох частин: з релаксаційного спектрометру та з вакуумного універсального 

поста ВУП-5М (рис. 2.4). Блок схема релаксаційного спектрометру 

складається з ЕОМ (оснащеної платою каналу спільного користування), 

аналогової частини, трьох вольтметрів та джерел живлення, і інтерфейсної 

частини. Вольтметри призначені для вимірювання напруг пропорційних, 

відповідно: температурі Т (вольтметр 1), ємності С (вольтметр 2), сигналу 

релаксації ємності C (вольтметр 3). Джерела живлення підводять потрібні 

напруги до аналогової частини: Uзап — напруга заповнення, Uзміщ — 

напруга зміщення, а Uнагр — напруга нагрівача подається на нагрівач, що 

знаходиться в вакуумному кріостаті. Роль зв’язку між каналом спільного 

користування та джерелами живлення виконує інтерфейсна частина 

спектрометру. Окрім цього в ньому формуються імпульси заповнення-

зміщення та імпульси стробів, необхідні для роботи аналогової частини. 

ЕОМ виконує роль контролера і призначена для управління експериментом. 

Розглянемо більш детально побудову аналогової та інтерфейсної частин 

спектрометру (рис. 2.5). Вона включає в себе високочастотний кварцевий 

генератор, формувач ВЧ зондуючих імпульсів (фазозсувний пристрій, 

підсилювач і модулятор), формувач імпульсів заповнення та зміщення 

(електронні ключі, формувач двуполярних імпульсів), задаючий генератор, 

приймач, синхронний детектор, накопичувач вимірювань. Роботою схеми 

керує ЕОМ. 

З релаксаційного спектрометру на вакуумний кріостат подається U 

нагрівача, сигнали зміщення та заповнення, а з нього знімаються виміряні 

сигнали. У вакуумному кріостаті знаходяться: досліджуваний зразок, 

вимірювальний стіл, охолоджуюча система, піч, датчик температури і 

вимірювальні зонди (рис. 2.6). Азотна пастка використовується для 

охолодження зразку, а піч — для нагріву. Це дозволяє проводити ВЧ 

вимірювання зразків в діапазоні температур від 70 до 450К. 
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Рис. 2.4. Загальна блок-схема автоматизованого релаксаційного спектрометра 

глибоких рівнів, з’єднаного з вакуумним універсальним постом ВУП-5М. 
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Рис. 2.5. Блок-схема аналогової частини релаксаційного спектрометра. 
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Рис. 2.6. Вимірювальний стіл з азотною пасткою (вид з боку). 

Для розроблених структур ми визначили оптимальні параметри 

спостереження РСГР спектрів:  

1. Вікна емісії були обрані в діапазоні 23-10000 μс. 

2. Температура зразків змінювалася від 70 до 450 К.  

3. UF = 0 – 1 В, чим більше UF, тим більший РСГР сигнал 

спостерігається  до самого насичення при UF > 1 В, коли 

відбувається повне заповнення електронних пасток.  

4. US = 0,2 – 2,5 В. 
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2.2.2. Методи дослідження електрофізичних характеристик 

Для дослідження електрофізичних характеристик у композитних 

структурах застосовували наступні методи:  

 Метод високочастотних (f = 1 МГц) ВФХ.  

 Метод ВАХ. 

 Метод імпедансної спектроскопії. 

 

2.2.2.1. Метод ВФХ 

Високочастотною вважається та ділянка частот, для якої можна 

знехтувати вкладом у ємність досліджувальної МДН-структури, ємності 

інверсійного шару та ємності поверхневих станів. 

Блок-схема експериментальної установки, на якій проводились виміри, 

представлена на рис.2.7. Комірка з досліджуваною структурою за допомогою 

з’єднувального пристрою під’єднувалась до вимірювача Е7-12. Пристрій Е7-

12 призначено для вимірювання L, C, R характеристик. У даному 

експерименті Е7-12 працював у режимі C, G, тобто вимірював імпеданс 

структури, розкладаючи його на ємність C та провідність G, значення яких 

передавались через інтерфейс КСК (канал спільного користування) ЕТ 8848 

на комп’ютер.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.7. Установка для вимірювання ВФХ. 
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2.2.2.2. Вимірювання ВАХ 

 

  Для вимірювання ВАХ досліджуваних структур використана 

автоматизована установка стандартного виду, блок-схема якої представлена 

на рис 2.8. Ця установка складалась з комп’ютеру, АЦП, ЦАП, потенціостату 

ПИ-50-1.1 і тримача зразка.  

 

Рис. 2.8. Установка для вимірювання ВАХ. 

 

Вимірювання струму у електричному колі зразка здійснювалось 

потенціостатом, вхідні та вихідні сигнали якого керувались та аналізувались 

комп'ютером за посередництвом ЦАП/АЦП у автоматизованому режимі. Для 

упередження пробою контактів, діапазон напруг обирався не більше, ніж від 

-5 до +5 В. 

 

2.2.2.3. Метод імпедансної спектроскопії 

Одним з найбільш інформативних методів дослідження провідності 

систем з розвиненою поруватою структурою є імпедансна спектроскопія. 

Аналіз годографів повного імпедансу в рамках методу еквівалентних схем 

дозволяє розділити вклад в електропровідність об’єму зерна, поверхні та 

міжкристалітних меж розділу, визначати механізми руху іонів, їх рухливість 

та коефіцієнти дифузії [155-156].  

Лінійна схема резисторів та ємностей. Як правило, у високочастотній 
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області спектру експериментальні результати дослідження ультрадисперсних 

систем узгоджуються  з розрахунками імпедансу незалежної від частоти 

еквівалентної лінійної схеми резисторів і конденсаторів. Опір діелектричних 

прошарків шунтується їх ємністю, значення активної компоненти імпедансу 

ZRe визначається омічним опором об’єму кластерів Rv, послідовно з’єднаним з 

RВCВ ланцюжком міжзеренної границі розділу (рис. 2.9). 

      

 

 

    а     б  

Рис. 2.9. Еквівалентна лінійна схема резисторів та ємностей  дисперсної 

системи (а) та залежність імпедансу (б). 

 

Елементи опорів Rо, Rb, та ємності Сb є активною та реактивною 

складовими загального частотнозалежного комплексного опору Z(ω):  
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, ZRe, ZІm – відповідно, дійсна і 

уявна компоненти повного імпедансу. 

Формула (2.4) в координатах комплексної площини ZRe,-ZІm  представляє 

рівняння кола з координатами центру ZRe=(R0+Rb)/2 та ZІm=0 і дає можливість 

простої екстраполяції частотного спектру (рис. 2.9 б). Максимум цієї 

залежності спостерігається при частоті s=1/RВCВ. При =0 та = уявна 

складова імпедансу ZIm=0 і проходження струму визначається лише 

активними складовими. При = визначається омічний опір R0, а при =0 - 

значення RВ + R0. 

Нелінійна схема резисторів і конденсаторів. В низькочастотній області 

спектру слід враховувати дисперсію амплітуди імпедансу і фазового кута 

зсуву, обумовлені наявністю іонно-протонної складової струму. Годографи 
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імпедансу мають вид напівкіл, центри яких можуть зміщуватися відносно 

уявної осі в залежності від частоти релаксації. 

На еквівалентній схемі (рис. 2.10) подібна особливість годографа 

імпедансу враховується заміною ємності CВ на елемент постійної фази (СРЕ – 

constant phase element) [155]. Застосування елемента постійної фази доцільно 

у випадку неідеального конденсатора, коли розподіл домішкових і дефектних 

центрів є неоднорідним по товщині оксиду або коли склад і поверхня 

електрода негомогенні. Частотні залежності імпедансу описуються виразом:   

s
d

i

b
R

RZ
)(1

0Re


            (2.5) 

де s
bbb CR

1

)( - в першому наближенні відповідає середньому значенню 

ефективного часу релаксації провідного кластера, а ѕ - характеризує 

зміщення центру напівкола годографа.  

 

 

                        

 

 

а        б 

Рис. 2.10. Еквівалентна  схема дисперсної системи (а) та відповідна 

залежність імпедансу (б) в апроксимації СРЕ. 

 

Нелінійна схема резисторів і конденсаторів. Концентраційний імпеданс 

Варбурга. Використовується у випадку швидкої реакції або адсорбції, коли 

лімітуючим фактором є уповільнена нестаціонарна дифузія електроактивної 

речовини (рис. 2.11). Графік демонструє як кінетичну область (напівколо) так 

і дифузійну (пряма лінія). Опір реакції включає опір переносу заряду Rct і 

імпедансу Варбурга Zv= Rw+Cw.  

Характерною ознакою дифузійного імпедансу Варбурга є лінійна 

залежність активного та ємнісного опору від ω
-½

:  
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2
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що дозволяє за кутом нахилу визначити концентраційну постійну: 

ii DCFz
A

222


  і, відповідно, коефіцієнт дифузії Di іонів та їх концентрацію Ci 

в об’ємі.  

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.11. Еквівалентна  схема дисперсної системи (а) та відповідна 

залежність імпедансу (б) з урахуванням концентраційного імпедансу 

Варбурга. 

 

Виміри на змінному сигналі (імпеданс і фаза) здійснювались за 

допомогою  вимірювача іммітансу Е7-20 у автоматизованому режимі (рис. 

2.12). Керування і реєстрація характеристик забезпечувались комп'ютером 

через послідовний порт за допомогою пакету прикладних програм. 

Калібровка приладу виконувалась на порожньому тримачі зразка. Діапазон 

напруг становив від -4 до +4 В, амплітуда сигналу – 0.1 В, що обиралось з 

міркувань упередження нелінійних ефектів у зразках [156]. Внутрішнє 

усереднення в приладі обиралось 100, зовнішнє при зчитуванні – 5. 

Достовірність залежностей від напруги також забезпечувалась 

попереднім відстеженням кінетики імпедансу, що дозволяло врахувати цю 

складову при аналізі результуючих характеристик. 

 

ZIm 

ZRe 

дифузійна 

область 

кінетична 

область 

зменшення ω 

R0 R0+Rct/2 R0+Rct (a) (б) 
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Рис. 2.12. Установка для вимірів комплексного імпедансу. 

 

Тримач зразка був виготовлений на основі прижимних контактів. 

У випадку, коли на зразках не були напилені контакти, під'єднання до 

приладу здійснювалось затисненням вільного шару між металевими контактами 

з платиновим покриттям за допомогою защіпки. Від контактів відводились 

проводи, які безпосередньо підключались до тримача вимірювача іммітансу. В 

такому випадку, отримані параметри зразка надалі перераховувались у питомі 

значення, що зроблено для врахування змін площі та товщини структури 

протягом експериментів. Додатково з результатів виключався внесок 

параметрів тримача зразка.  

 

2.2.3. Вимірювання спектру та кінетики ФЛ 

Виміри спектрального складу випромінювання і кінетики спаду 

люмінесценції проводились при кімнатній температурі на автоматизованій 

установці, загальна схема якої представлена на рис. 2.13. Установка була 

зібрана на базі комп’ютеризованого монохроматора MS2004, і крім нього 

включає в себе фотоелектронний підсилювач (ФЕП) HAMAMATSU, 

підсилювач ФЕП і блоки живлення монохроматора, ФЕП  та підсилювача. 

Випромінювання, що аналізується, потрапляє на апертуру монохроматора 

безпосередньо, або за допомогою оптичного хвильовода.  

Для збудження люмінесценції в більшості випадків використовувався 

імпульсний азотний лазер ИЛГИ-503 з наступними характеристиками: 

довжина хвилі випромінювання – 337 нм, середня потужність 
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випромінювання становила приблизно 1.7-3.7 мВт, частота слідування 

імпульсів – 100 Гц, тривалість імпульсу – приблизно 8 нс. Лазер світить через 

отвір на зразок, який знаходиться в камері. В камеру проведено оптоволокно, 

по якому сигнал поступає на апертуру монохроматора, потім на ФЕП, де 

підсилюється, і потрапляє на АЦП. Потім дані попадають на комп’ютер.  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.13. Загальна схема установки по вимірюванню спектрального складу 

та  кінетики спаду люмінесценції. 

 

2.2.4. Інфрачервона спектроскопія 

Спектри пропускання реєструвались за допомогою Фур'є-спектрометру 

Perkin Elmer Spectrum BXII у діапазоні 7800 - 400 см
-1

, у автоматизованому 

режимі. Схема експерименту – однопроменева, результуючий спектр 

отримано як відношення послідовно виміряних спектрів зразка та порожньої 

приставки. 

 

Висновки до розділу 2 

 

Було створено такі види зразків: структури зі сформованими методами 

золь-гель технології нанокристалічними плівками ТіО2 на монокристалічних 

кремнієвих підкладках різного типу провідності (метал - ТіО2 –nSі; метал - 

ТіО2 –рSі); Pd/Si гетеропереходи з нанопористим і мезопористим кремнієм;  

композитні структури - сформовані методами поверхневого хімічного 

осадження наночасток сульфіду кадмію в матриці ПК, плівки фториду 

ФЕП 

HAMAMATSU 

Монохроматор 

MS2004 

Підсилювач 

ФЕП 

Зразок 

АЦП Комп’ютер  
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лантану на вільних шарах мезопористого кремнію; порошки 

нанокристалічного і пористого кремнію, оксиду титану та кремнію. 

 Застосовувалися наступні методи дослідження характеристик цих 

зразків: емісійна релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів, ВФХ, ВАХ, 

імпедансна спектроскопія, вимірювання люмінесценції та ІЧ спектрів. Це в 

сукупності дозволило вирішити поставлені задачі. 
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РОЗДІЛ 3.  

ІМПЕДАНС СПЕКТРОСКОПІЯ АДСОРБЦІЙНО-АКТИВНИХ 

КОМПОЗИТНИХ СТРУКТУР З НАНО- ТА МІКРО-КРИСТАЛІЧНИМ 

КРЕМНІЄМ В ДІЕЛЕКТРИЧНИХ МАТРИЦЯХ  

Відомо, що таблетовані матеріали на основі метал оксидів, широко 

застосовуються для газових сенсорів [141-143, 157, 158]. У цьому розділі для 

створення ефективного сенсору на вологість на основі таблетованих 

нанокомпозитних структур з нанокристалічним кремнієм ми порівнюємо 

властивості композитних структур Si+SiO2 і Si+TiO2. Параметри структур 

досліджені методами ІЧ-спектроскопії та імпеданс-спектроскопії. Беручи до 

уваги, що ПК має гігантську зовнішню поверхню (200-500м
2
/см

3
), вперше 

запропоновано додавати його до таблетованих композитних структур на 

основі Sі для підвищення стабільності композитних структур. 

3.1. Структури кремній - SiO2, кремній - TiO2 

3.1.1. ІЧ - спектри структур кремній - SiO2, кремній - TiO2  

На рис. 3.1 показані ІЧ-спектри досліджуваних дисперсних систем Si + 

SiO2.   
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Рис. 3.1. ІЧ-спектри композитних зразків кремній - SіО2: 

1 - зразки дисперсного SіО2: 2 – свіже виготовлені композити Si + SiO2. 
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В структурах на основі чистих порошків оксиду кремнію SіО2 (рис. 3.1, 

кр.1) в досліджуваному діапазоні спостерігається наступна сукупність смуг 

поглинання: 470 см
-1

, 800 см
-1

, 1100 см
-1

, 1640 см
-1

, 3440 см
-1

. Ідентифіковані 

смуги характерні для нанокристалічних систем на основі SіО2 і обумовлені 

зв’язками  атомів Sі з атомами кисню, гідроксильних груп і вуглецевими 

групами [159, 160]. 

Коливання при 470 см
-1

 і 800 см
-1

 визначаються деформаційними 

коливаннями качання і вигину структурних містків Sі-O-Sі, характерних для 

кристалітів SіО2 [159]. Широка смуга поглинання при 1000-1200 см
-1 

з 

максимумом поглинання при 1100 см
-1

 обумовлена поперечно-поздовжніми 

валентними коливаннями зв’язків Sі-O-Sі в SіOx (0<x<2), що вказує на 

оксидну природу об’єму і міжзерених границь частинок SіО2. Будову і форму 

даної смуги поглинання пов’язують з виникненням коливань зв’язку  

поверхневий катіон - кисень різної міцності, а її положення залежить від 

дисперсності і розміру нанокристалітів [161]. Смуга поглинання при 1640 см
-

1 
обумовлена присутністю молекул адсорбованої води в пористому оксиді. 

Широку смугу поглинання в області 3300-3600 см
-1

 з максимумом при ~3350 

см
-1

 зазвичай пов’язують з деформаційними коливаннями адсорбованих 

молекул парів води атмосфери. Адсорбція молекул води супроводжується 

інтенсивною гідратацією поверхні кремнієвих нанокристалітів і появою в ІЧ-

спектрах відповідних смуг поглинання гідроксильних груп OH і 

адсорбованих молекул Н2О. 

В ІЧ-спектрах нанокомпозитних структур Si + SiO2 (рис. 3.1, кр.2), як і в 

спектрі структур на основі чистого SiO2 спостерігаються максимуми при 470 

см
-1

, и 800 см
-1

, що відповідають  деформаційним коливанням качання і 

вигину структурних містків Sі-O-Sі в шарі SіOx (0<x<2). Зберігається також 

сильна смуга поглинання при 1000-1200 см
-1

 з максимумом при 1100 см
-1

, 

обумовлена поперечно-поздовжніми валентними коливаннями зв’язків Sі-O-

Sі в шарі SіOx (0<x<2).  
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Хімічний склад виготовлених дисперсних композитних систем Тi + SiO2 

характеризується наступною сукупністю ІЧ-смуг поглинання: 400-800 см
-1

, 

1060 см
-1

, 1400 см
-1

, 1640 см
-1

, 2350 см
-1

, 3300-3600 см
-1

 (рис. 3.2). 

В ІЧ-спектрах вихідного порошку TiO2 (рис. 3.2, кр.1) спостерігається  

широка інтенсивна смуга поглинання в області 400-800 см
-1 

з максимумом 

поглинання при 650 см
-1

, що відповідає валентним коливанням Тi-O зв’язків 

в кристалітах оксиду ТіО2 [159]. Максимум поглинання в області ~1060 см
-1 

визначається валентними коливаннями зв’язків Ti-O-Тi, форма і положення 

якого залежать від дисперсності і розмірів  частинок TiO2 [162]. Слабку 

смугу поглинання з максимумом при 1400 см
-1 

можна віднести до місткових 

коливань з’єднань TiО(ОН)2 [163]. Смуга поглинання при 1640 см
-1 

обумовлена утворенням  координаційних зв’язків молекул води в пористому 

оксиді. Широку смугу поглинання в області спектру 3300-3600 см
-1

 зв’язують  

з деформаційними коливаннями адсорбованих молекул парів води 

атмосфери.  

1000 2000 3000 4000
0

20

40

60

Хвильове число, см
-1

 

К
о

е
ф

іц
іє

н
т 

п
р

о
п
у
с
ка

н
н

я
, 

%
 

 

1400

650

1060

3440

1640

2

1

 

Рис. 3.2. ІЧ-спектри композитних зразків кремній - TiO2: 

1 - зразки дисперсного TiO2, 2 – свіже  виготовлені  композити Si + ТiO2.  
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В ІЧ-спектрах змішаних композитних зразків Si + ТiO2 (рис. 3.7, кр.2) 

також спостерігається широка смуга поглинання в області 400-800 см
-1

. 

Порівняно зі структурами на основі чистого оксиду TiO2 смуга поглинання в 

області 400-800 см
-1

 деформується в результаті суперпозиції валентних 

коливань Тi-O з додатковими коливаннями Si-O груп. Відсутність в спектрах 

змішаних зразків Si + ТiO2 характерної для груп Ti-O-Si смуги поглинання 

деформаційних коливань при 940-960 см
-1 

вказує на те, що при даній 

технології синтезу композитних структур утворення зв’язків Тi-O-Si не 

відбувається [148].  

 

3.1.2. Влив адсорбції парів води на електрофізичні властивості 

структур  

В рамках моделі  еквівалентних схем годографи досліджених 

композитних структур до і після зволоження можуть бути апроксимовані 

відповідними еквівалентними RC-контурами з урахуванням будови зразків і 

механізмів транспорту заряду (рис. 3.3) . 

 

Рис. 3.3. Мікроструктура (а) і еквівалентні схеми композитних зразків 

Sі-SіО2 і Sі-ТіО2:  б – до зволоження;  в - після зволоження в Н2О. 

 



 

 

60 

Обрана для апроксимації не зволожених нанокомпозитних структур Si 

+ SiO2 і Si + ТiO2  еквівалентна схема включає можливі вклади в загальну 

провідність від нанокристалітів кремнію, поверхневого шару  SiO2  і 

кристалітів відповідного оксиду SiO2 або ТiO2 (рис. 3.3, б). Повний імпеданс 

нанокомпозиту є сумою імпедансів  електропровідних кластерів: Rv, Сv – 

об’ємний опір і ємність кристалітів кремнію; Rb, Сb - опір і ємність 

міжкристалітного  бар’єрного шару SiO2; Rох, Сох – опір і ємність оксидних 

(SiO2 або ТiO2) кристалітів. У випадку гомогенного зразка в координатах 

Боде – Найквіста годограф імпедансу кожного з розглянутих паралельних 

RC-контурів описується півколом діаметром R з центром на дійсній осі ZRе  

[155]..  

Форма експериментальних імпедансних спектрів зразка визначається 

співвідношенням параметрів модельної еквівалентної схеми. Гетерогенні 

композитні структури з випадковим розподілом неоднорідних за складом і 

розмірами частинок є причиною існування набору мікроскопічних RC-

релаксаторів з різними значеннями постійної часу:  τv=RvСv, τb=RbСb, 

τох=RохСох.  Досліджувальні структури Sі-SіО2 і Sі-ТіО2 характеризуються 

близькістю значень часових констант τv, τb, τох, що відповідає представленню 

повного імпедансного спектру сумою послідовно з’єднаних  неідеальних 

півкіл, що перекриваються. 

Після зволоження вимірянні імпедансні спектри структур Sі-SіО2 (рис. 

3.4)  вказують на присутність декількох механізмів переносу заряду. В 

високочастотній області домінує  електронний транспорт в об’ємі зерна і по 

міжкристалітним границям, в низькочастотній області переважає дифузійний 

перенос заряду, пов’язаний з рухом протонів в поверхневому  гідратованому 

шарі SіО2 [155]. Еквівалентна схема (рис. 3.3, в) зволожених зразків включає 

додаткове коло з елементом Варбурга W з характерною лінійною залежністю 

уявної і дійсної компонент імпедансу, що (ZW –імпеданс Варбурга,  RD, СD – 

відповідно, опір і ємність міжфазного шару), що визначає дифузійні процеси.  
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Експериментальні годографи композитних структур Si + SiO2 (рис. 3.4) 

характеризуються наявністю півкіл, що перекриваються, неідеальність  яких 

визначається неоднорідністю параметрів кремнієвих і оксидних 

наночастинок. Для не зволожених структур Si + SiO2 (рис. 3.4, кр.1) у 

використовуваному частотному діапазоні 25-10
6 

Гц  параметри годографу 

більш чітко проявляються у високочастотній області спектру через  

спорідненість хімічного складу поверхневого шару SiO2 і оксидних 

нанокристалітів.  Для встановлення низькочастотних параметрів потрібні 

більш низькі частоти вимірювального сигналу [164]. 

 

Рис. 3.4. Імпеданс-спектри композитних зразків Si + SiO2: 

1 – свіже  виготовлені  дисперсні композити Si + SiO2, 2 - дисперсні 

композити Si + SiO2 після зволоження Н2О. 

 

З урахуванням вкладу контактного опору структури ~10
3
 Ом за 

положенням максимуму відповідного півкола на дійсній осі імпеданс-

спектру можна роздільно оцінити значення опору об’єму кремнієвих 

нанокристалітів  (RV≈2·10
3 

 Ом), поверхневого  бар’єрного шару SiO2  

(Rb≈4·10
3 
Ом),  оксидних нанокристалітів SiO2 (RОХ≈ 8·10

3 
Ом) (рис. 3.4, кр.1).  
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 Після зволоження (рис. 3.4, кр.2) високочастотний опір об’єму 

кремнієвих нанокристалітів  RV≈ 2·10
3 

 Ом практично залишається  

незмінним. У той же час зменшується опір шару SiO2 на поверхні кремнієвих 

нанокристалітів Rb (в ~2 рази) і опір контактуючих з цим шаром споріднених 

за складом  оксидних кристалітів RОХ(SiО2). Іонно-протонна складова в 

переносі заряду проявляється в наявності прямої під кутом 45
о 

до уявної і 

дійсної вісі в низькочастотній області спектру f<10
2 
Гц  [164]. 

Результати впливу зволоження водою на імпедансні спектри дисперсних 

нанокомпозитних структур Si + ТiO2 показані на рис. 3.5.  
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Рис. 3.5. Імпеданс-спектри композитних зразків Si + ТiO2: 

1 - свіже виготовлені  дисперсні композити Si + ТiO2, 2 - дисперсні 

композити Si + ТiO2 після зволоження Н2О. 

 

В годографах змішаної системи Si + ТiO2 чітко проявляються три 

неідеальних півкола, що перекриваються (рис. 3.5, кр.1). Порівняно зі  

структурами Si + SiO2 значення об’ємного опору кремнієвих кристалітів 

залишається практично незмінним (Rv≈ 2·10
3 

 Ом), опір поверхневого    

бар’єрного  шару SiO2  майже не міняється (Rb≈6·10
3 

Ом). Опір оксидних 

кристалітів TiO2 (RОХ≈ 12·10
3
 Ом) перевищує опір оксидних нанокристалітів 

SiO2 (RОХ≈ 8·10
3 
Ом). 
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Зволоження структур Si + ТiO2 практично не призводить до змін опору 

Rv об’єму кремнієвих нанокристалітів, опору Rb поверхневого шару SiO2, 

опору RОХ оксидних нанокристалітів ТiO2. В частотному діапазоні 25-10
6 

Гц 

після взаємодії з водою не проявляється характерна для дифузійних  процесів 

лінійна залежність уявної і дійсної компонент повного імпедансу, що вказує 

на відсутність протонного транспорту в нанокомпозитних структурах Si + 

ТiO2. 

Імпедансну спектроскопію експериментальних зразків здійснювали в 

представлені паралельного з’єднання вимірюваних опору R і ємності С, що 

відповідають за дійсну і уявну складові імпедансу. На рис. 3.6 показані 

частотні залежності загального опору  R дисперсних  нанокомпозитів Si + 

SiO2 і Si + ТiO2 . 
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 Рис. 3.6. Частотна залежність опору дисперсних  нанокомпозитів Si + SiO2 (а) 

і Si + ТiO2 (б): 1 – свіже виготовлені зразки, 2 - зразки після зволоження в 

Н2О, 3 - зразки після відпалу при 1000
о
С. 

  

В інтервалі частот 25 Гц - 1 МГц  дисперсні нанокомпозити Si + SiO2 і 

Si + ТiO2  характеризуються деяким збільшенням опору R  у 

високочастотному і низькочастотному фрагментах спектру (рис. 3.6 а, кр.1, 

рис. 3.6 б, кр.1). Зволоження призводить до зростаючої частотної залежності 

опору R (рис. 3.6 а, кр.1, рис. 3.6 б, кр.1).  Для  нанокомпозитів Si + SiO2 у 

низькочастотному фрагменті спектру (f < 10
2
 Гц) значення R не перевищує 
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значення R до зволоження (рис. 3.6 а, кр.1), що обумовлено адсорбцією 

молекул Н2О і гідратацією міжкристалітних оксидних шарів.  

Після відпалу при 1000
о
С спостерігається відсутність частотної 

залежності і зниження загального опору R нанокомпозитних структур на 1-3 

порядки (рис. 3.6 а, кр.3, рис. 3.6 б, кр.3). Високотемпературна термічна 

обробка призводить до порушення рівноважної концентрації кисневих 

вакансій і повної дегідратації та розкладанню гідрооксиду [165]. При 

високотемпературному відпалі  дифузія атомів кисню і кремнію або титану 

сприяє утворенню нестехіометричних оксидних фаз, що визначають  

зниження опору [166]. 

Для структур Si + ТiO2 більш низькі значення опору R можуть також 

обумовлюватися додатковим вкладом в провідність реакції утворення 

силіциду титану,  що починається при Т≈600-700
о
С [167].  

 

3.1.3. Протонна провідність в структурах 

 Механізм утримання води в високодисперсних оксидних системах 

залежить від двох основних факторів, що визначають фізичні (адсорбція, 

капілярна конденсація) і хімічні (вбудовування води в структуру 

гідрофільного оксиду, гідратація) аспекти зв’язку води з розвиненою 

поверхнею твердої оксидної фази [168].   

В дисперсних структурах Sі-SіО2 реалізації схеми  протонного 

транспорту сприяє існування розвиненої системи кремнієвих наночастинок, 

поверхня яких покрита оксидною оболонкою SiOx (0<x<2). В процесі 

зволоження висока дисперсність структур стимулює адсорбційну активність 

молекул H2O і процеси їх фізико-хімічної взаємодії з оксидною оболонкою 

нанокристалічного кремнію. У роботах [169,170] показано, що адсорбовані 

молекули H2O при взаємодії з поверхневими групами SiO2 вельми ефективно 

розривають зв’язки Si−O−Si з утворенням гідратованих груп Si−O−H, які і 

визначають високі протонно-донорні властивості поверхневого шару SiO2 

кремнієвих нанокристалітів.  В процесі зволоження гідратація поступово 
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охоплює все більшу частину поверхні кремнієвих нанокристалітів, 

обумовлюючи зменшення опору міжкристалітного шару і композитної 

структури в цілому.   

У низькочастотній області спектру при частотах ω < 10
2
 Гц 

експериментальна провідність структур Sі-SіО2 після зволоження  

визначається лінійною залежністю уявної і дійсної  компонент імпедансу, 

характерної для дифузійного переносу протонів в гідратованих шарах на 

поверхні наночастинок кремнію (рис. 3.4,  кр.2). 

 Можливі механізми реалізації колективної протонної провідності через 

гідроксильні групи  Si−O−H, що знаходяться на поверхні нанокристалітів 

кремнію розглядалися в роботі [171]:  

-  протонна провідність, обумовлена асоційованими групами Si−O−H, 

тобто, об'єднаними водневими зв'язками;  

-  протонна провідність, обумовлена утворенням просторово узгоджених з 

граткою нанокристаліту кремнію рухливих поверхневих комплексів молекул 

води с гідроксильними групами; 

-  протонна провідність, обумовлена високорухливими іонами H3O+, що 

виникають при взаємодії молекул H2O і груп Si−O−H і що дають помітний 

внесок в протонний транспорт уздовж ланцюжка SiO2. 

Сильнодисперсні структури  кремній – SiО2 і кремній – ТіО2 можна 

розглядати як гетерогенні системи, що містять окремі монокристалічні 

частинки кремнію і обволікаючу неперервну мережу міжзереного шару SiO2. 

Визначальними в транспорті заряду можуть бути процеси перколяційно-

тунельного проходження носіїв заряду по системі низькоомних 

нанокластерів кремнію [172,173].   

У незволожених структурах провідні перколяційні шляхи блокуються  

міжкристалітними бар'єрними оксидними шарами. На високих частотах опір 

оксидних прошарків шунтується їх ємністю і дійсна частина імпедансу 

композиту визначається опором частинок кремнію. На низьких частотах 

ефективна електропровідність композиту визначається  міжкристалітними 
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оксидними прошарками. У структурах з нанокристалічним кремнієм 

адсорбція полярних молекул води може змінити положення і щільність 

поверхневих станів і величини міжкристалітного бар'єру [140]. У процесі 

зволоження гідратація поступово охоплює все більшу частину поверхні 

кристалітів, обумовлюючи зростання іонно-протонної складової в транспорті 

заряду і зменшення опору міжкристалітного шару і композитної структури в 

цілому. 

В умовах інтенсивного зволоження зарядовий транспорт в структурах з 

нанокристалічним кремнієм може істотно залежати від процесів осадження 

молекулярної води, що визначає шляхи перколяційного проходження носіїв 

заряду по системі низькоомних кластерів кремнію.  

Після зволоження на окислених гідратованих ділянках поверхні 

кремнієвих нанокристалітів можуть утворюватися окремі мікрокраплі води, 

які формують нові шляхи перколяції. При інтенсивній адсорбції молекули 

води утворюють на такій гідрофільній поверхні суцільну полімолекулярну 

плівку, що забезпечує наскрізний протонний перенос заряду. При повному 

заповненні мікрокапілярів адсорбованою водою стає можливою чисто 

протонна провідність по сітці воднево-зв'язаних молекул води без прямої 

участі твердотільної матриці композитної системи. Перенос заряду по таким 

мікрокраплям відбувається за тим же механізмом, що й в об'ємній воді [174]. 

3.2. Композитні структури мікрокристалічний кремній та ПК 

3.2.1. Вихідні порошки і композитні структури 

Для з'ясування механізмів взаємодії адсорбенту з композитною 

структурою необхідні відомості про вихідний склад порошків кремнію. На 

рис. 3.7 приведені результати дослідження ІЧ спектрів пропускання порошків 

вихідного мікрокристалічного кремнію (МКК) (рис. 3.7, кр.1) і отриманого 

методом хімічного травлення ПК (рис. 3.7, кр.2). На вставці показано зміни 

форми кристалітів у процесі травлення. 
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Рис. 3.7. ІЧ спектри пропускання порошків вихідного МКК (1), ПК (2) і ПК 

після обробки у розчині 5% HF (3). 

 

Спектри пропускання вихідного порошку МКК містять слабко 

виражені коливальні смуги (рис. 3.7, кр.1), що, очевидно, обумовлене 

істотним впливом на прозорість кристалітів непористого кристалічного ядра. 

Приготовлений методом хімічного травлення порошок  ПК складається з 

кремнієвих нанокристалітів з високою концентрацією Sі-H зв'язків (рис. 3.7, 

кр.2). В ІЧ спектрах ідентифікуються смуги поглинання при Sі-O (1100 см
-1

), 

SіHx (х=1, 2, 3) в області (2080-2140 см
-1

), O3SiH (2250 cм
-1

), які є 

характерними і для електрохімічно вирощених плівок ПК [175]. Слабкі 

широкі смуги поглинання (3000-3700 cм
-1

) зазвичай пов'язують з присутністю 

адсорбованих на поверхні кремнію часток води і  О-Н груп [176,177]. Пари 

води є основним окислюючим компонентом навколишньої атмосфери по 

відношенню до поверхні Si при тривалому утриманні порошку на повітрі і 

може бути причиною формування смуг поглинання груп O-H у зв'язках Si-

OH. 
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Рис. 3.8. Вплив пресування (Р=3·10
7
Па) на спектри фотолюмінесценції ПК;   

1 – свіжоприготовлена компактована структура;             

2 – компактована структура після впливу С2Н5ОН  і сушіння на повітрі;          

3 – ненормований спектр порошку ПК. 

 

При хімічних методах виготовлення порошку ПК можлива реалізація 

різних механізмів пасивації ненасичених зв'язків (іонами водню, кисню, 

гідроксильної групи). Імовірність заміщення хімічно і термічно нестабільних 

поверхневих груп SiHx більш стабільними кремній – кисневими сполуками 

безпосередньо в процесі формування визначається складом хімічного 

травника [175, 178]. При низьких значеннях концентрації HF в розчині в ІЧ 

спектрі проявляється інтенсивна смуга на частоті 1100 см
-1

, що пов'язана з 

поглинанням на коливаннях типу Si-O (рис. 3.7, кр.2). Аналогічні місткові 

зв'язки Si-O-Si спостерігаються в діоксиді кремнію при 

високотемпературному окисленні у сухому кисні [159]. Подальша обробка 

порошку ПК в 5% HF протягом 20 с призводить до очікуваного зникнення 

смуги Sі-O (рис. 3.7, кр.3). Дані ІЧ спектроскопії підтверджуються 

результатами термодинамічного аналізу умов електрохімічної рівноваги 

реакції взаємодії кремнію з плавиковою кислотою в розбавлених 

електролітах [175]. При невисоких концентраціях HF і низьких рН реакція 
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утворення сполук кремнію з киснем є термодинамічно вигіднішою за 

водневу пасивацію, та визначає стабільність фізичних і хімічних 

властивостей поверхні наночастинок кремнію. 

У процесі компактування композитних структур кремнієві 

нанокристаліти, сформовані на поверхні мікрогранул порошку ПК, 

зберігають основний комплекс фізичних характеристик. У спектрах 

фотолюмінесценції вихідного порошку і композиту в оранжевій області 

спектру спостерігається характерна широка смуга світіння, яка може бути 

пояснена розмірним ефектом в структурах з різнорозмірними осциляторами 

(рис 3.8). Після пресування суттєво зростає інтенсивність максимуму 

світіння. Згідно [179], збільшення механічного тиску при стисненні 

кремнієвих порошків призводить до руйнування структурних зв'язків Si-Si та 

виникнення значної концентрації валентних зв'язків атомів кремнію, які при 

подальшому насиченні утворюють структури Si-H, Oy-Si-Hx, що 

спостерігаються в ІЧ спектрах (рис. 3.7). Зменшення концентрації обірваних 

зв'язків при підвищенні тиску пресування призводить до додаткових каналів 

випромінювальної рекомбінації і зростання інтенсивності смуг у спектрі 

фотолюмінесценції.  

Після експозиції в середовищі етанолу початкове значення спектру 

практично відновлюється через 2-3 години сушіння на повітрі (рис. 3.8, кр.2). 

Стабільність компактованих структур може визначатися процесами 

утворення на поверхні кремнієвих кристалітів кремній-кисневих сполук. 

Крім того, утворення при хімічному травленні оксидних сполук на поверхні 

кремнієвих кристалітів перешкоджає процесам агломерації частинок в 

процесі компактування. 

 

3.2.2. Частотні залежності імпедансу кремнієвих структур  

На рис. 3.9 в координатах комплексної площини ZRe- ZІm показані 

результати вимірювань частотних залежностей імпеданс-спектрів 

композитних кремнієвих зразків в атмосфері повітря. Годограф представляє 
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собою або незначно зсунуте вздовж вісі ZRe одиничне півколо (для зразків 

МКК + (20%)ПК), або здвоєні напівкола (для зразків МКК). Точками  

показані дані вимірювань, суцільними лініями – результати розрахунку 

згідно еквівалентної схеми, що використовується для апроксимації (вставка 

до рис. 3.3). 

 

Рис. 3.9. Залежність годографів імпедансу композитних структур від складу 

вихідних порошків. 1 - МКК , 2 - МКК+(20%)ПК. 

На вставці – структура композиту і еквівалентна схема для моделювання. 

Повний імпеданс Z(ω) еквівалентної схеми включає низькочастотний 

RВCВ і високочастотний RVCV ланцюжки, що відповідають процесам 

транспорту носіїв заряду через границі зерен і в об’ємі зерна, а також 

омічний опір контактів R0, що підводять струм [155]: 
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можливість реєстрації на годографі двох півкіл, що незначно перекриваються 
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для високочастотної та низькочастотної областей спектру. При =0 і = 

уявний компонент імпедансу ZIm=0, що дозволяє визначати значення опорів 

R0, RV, RВ безпосередньо за положенням півкіл на дійсній осі. Параметри 

апроксимації імпеданс-спектрів зразків МКК і МКК+(20%)ПК наведені в 

таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1. 

Параметри апроксимації імпеданс-спектрів зразків МКК і МКК+(20%) ПК. 

 

Як правило, в дисперсних керамічних матеріалах питомий опір 

(віднесений до одиничної довжині) границь кристалітів більше об'ємного. 

Однак виміряне загальне значення RB менше RV, так як міжзерені границі 

можуть бути на кілька порядків тонше самих зерен. Температурні зміни 

опорів RV і RB носять активаційний характер, але для опору RV сильно 

легованого об’єму вони виражені значно менше. Високий ступінь легування 

кремнію, очевидно, є причиною і високих значень ємності CV. Величина 

ємності CV обернено пропорційна товщині граничного шару і зазвичай не 

перевищує значення CВ=10
-9

Ф, тоді як опір RB  міжкристалічного шару важко 

характеризувати типовою величиною.  

У зразках МКК+(20%)ПК присутність у складі композиту кластерів ПК 

сприяє зближенню значень постійної часу τs, паралельних RC-ланцюжків 

об’єму і границь кристалітів, що призводить до зростання перекриття 

відповідних півкіл. У годографі спостерігається тільки одиничне неідеальне 

Склад 

структури 
Параметри апроксимації (RС) 

МКК 
RВ, Ом CВ, Ф RV, Ом CV, Ф R0, Ом 

3,3·10
5
 2,5·10

-10
 6,9·10

5
 23,0·10

-10
 3,9·10

3 
 

 Параметри апроксимації (СРЕ) 

МКК+(20%)ПК  
R, Ом Q R0 , Ом s 

2,4·10
6 
 5,3·10

-10
  3,5·10

3  
 0,87  



 

 

72 

півколо (рис. 3.9, кр.2), реальна форма якого визначається ступенем 

перекриття півкіл. У цьому випадку резистивно-ємнісні властивості системи 

задовільно описуються при використанні в еквівалентній схемі елемента 

постійної фази (ЕПФ) Q [180]. Після заміни ємності цим елементом вираз для 

повного імпедансу композитної структури має вигляд [155]: 
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      (3.2) 

де ѕ – показник, що характеризує неоднорідність електричних властивостей 

структури (-1 ≤ѕ≤ 1). При s=1 ЕПФ відповідає ємності, при s=0 - опору. 

Визначені для структур МКК+(20%)ПК значення параметрів Q,ѕ і опорів R0, 

RS  наведені в таблиці 3.1. 

Малі розміри нанокристалітів ПК викликають не тільки розширення в 

них забороненої зони, але й високий електричний опір незалежно від 

концентрації носіїв зарядів у вихідному кремнієвому порошку [52]. Крім 

того, перенос заряду між кристалітами значною мірою блокується 

електростатичним бар'єром, що пов'язаний з наявністю оксидного шару на 

границі. 

3.2.3. Вплив адсорбції на часові залежності імпедансу  

Розглянемо основні особливості змін імпедансних спектрів 

композитних структур під впливом зовнішнього середовища, що змінюється 

з часом. При вимірах імпедансу на постійній частоті ωn  зазвичай отримують 

лише результуючі значення послідовно або паралельно з'єднаних опору R і 

ємності С зразку, що відображають в узагальненому вигляді усю сукупність 

процесів, що відбуваються. У випадку паралельного RC-ланцюжка дійсну ZRe 

та уявну ZIm частини повного імпедансу Z(ω) на фіксованій частоті ωn можна 

представити у вигляді: 
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       (3.3) 

де τ=RC – часова константа еквівалентної схеми. З виразу (3.3) випливає, що 

в припущенні R≈const залежності ZRe і ZIm від частоти ω і змінної τ мають 
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аналогічний вигляд. Імпеданс-спектр в координатах комплексної площини 

ZRe, -ZIm описується рівнянням кола з координатами центру ZRe=R/2 і ZIm=0. 

Максимум залежності спостерігається при  
n

R
n

C

n
n





1 , що дає 

можливість простої екстраполяції часової залежності імпедансу. (Rn і Cn – 

відповідно значення опору та ємності на частоті ω=ωn). Перехід від режиму 

адсорбції до режиму десорбції не впливає на вигляд годографу в усьому 

інтервалі можливих значень сталої τ (0<τ<∞). 

На постійній частоті вимірювального сигналу ω=ωn часові залежності 

імпедансу визначаються змінами опору R(t) та ємності C(t) структури. У 

припущенні лінійного характеру часових залежностей змінних R(t) і C(t) в 

усьому діапазоні концентрації адсорбенту отримаємо: 
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   відповідно, 

швидкості зміни опору R(t) і ємності C(t). Індекс «А» відповідає стану 

адсорбційного насичення («вологий» зразок), індекс «0» - стану без 

адсорбційного впливу («сухий» зразок). 

Особливістю досліджених композитних структур є достатньо висока 

чутливість до адсорбційно-десорбційного впливу етилового спирту і води. На 

рис. 3.10 показано вплив динамічного режиму десорбції етилового спирту на 

модифікацію часових залежностей імпедансу структур МКК (рис. 3.10, а) і 

МКК+(20%)ПК (рис. 3.10, б) для трьох значень частоти вимірювального 

сигналу ωn: 0,1кГц, 1кГц, 10кГц. Точками показані дані експериментальних 

вимірювань, суцільними лініями – результати розрахунку згідно з (3.3) і (3.4). 

Локальні електричні поля адсорбованих полярних молекул призводять 

до зміни зарядового стану поверхні і електричних параметрів 

дрібнодисперсної напівпровідникової структури. При висушуванні (t→t(0) - 

«сухий» зразок) в області низьких концентрацій адсорбату графіки в 

координатах комплексної площини ZRe - ZІm мають вигляд неідеального 
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півкола (рис. 3.10). Залежності у вигляді півкіл схожі з отриманими з 

частотних вимірювань (рис. 3.9) і відображають кінетичний характер 

процесів переносу заряду. У середовищі етилового спирту (t→t(А) - 

«вологий» зразок) в області високих концентрацій адсорбату спостерігається 

перехід до лінійної залежності, яка є характерною для дифузійних процесів 

переносу електроактивної речовини [180]. Причиною такої залежності може 

бути прояв естафетного механізму іонного переносу по поверхні в результаті 

перекриття хвильових функцій адсорбату [178] при високій концентрації 

адсорбованих молекул спирту або води. Крім того, до іонної провідності 

може приводити формування капілярного гідростатичного тиску при 

осадженні рідини в порах. На співвідношення кінетичних і дифузійних 

процесів переносу заряду істотно впливають морфологічні відмінності 

досліджуваних структур МКК і МКК+(20%)ПК (рис. 3.10).  

 

Рис. 3.10. Модифікація годографів імпедансу композитних структур МКК (а) 

і МКК+(20%)ПК (б) у середовищі С2Н5ОН (96%) на різній частоті 

вимірювального сигналу: 1 – 0,1кГц: 2 – 1,0кГц: 3 – 10кГц. 

 

У Таблиці 3.2 наведені розраховані значення швидкості зміни опору αR 

і ємності αС композитних структур для різних частот вимірювального 

сигналу при десорбції етилового спирту. 

Адсорбційна чутливість при кімнатній температурі означає, що енергія 

зв'язку адсорбату з адсорбентом не перевищує декількох kT. В цьому сенсі 
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більш стійкими є структури з підвищеним вмістом ПК, що характеризуються 

більш низькими значеннями αR і αС в усьому інтервалі частот. Залежність 

імпедансу від частоти вимірювань ωn переважно визначається внеском 

ємнісної компоненти, що пов'язана із змінами зарядового стану. 

Таблиця 3.2. 

Розраховані значення швидкості зміни опору αR і ємності αС композитних 

структур для різних частот вимірювального сигналу при десорбції етилового 

спирту. 

Склад структури 

Параметри 

αR, хв
-1

 αC, хв
-1

 

10
2
, Гц 10

3
, Гц 10

4
, Гц 10

2
, Гц 10

3
, Гц 10

4
, Гц 

Зразок МКК 0,0096 0,0096 0,0098 1,0 1,70 0,50 

Зразок 

МКК+(20%)ПК 
0,0093 0,0093 0,0096 0,80 0,20 0,087 

 

Кінетика зміни поверхневого заряду визначається накладенням двох 

процесів: появою поверхневого адсорбційного заряду і перезарядженням 

власних поверхневих станів напівпровідникової структури в нових умовах 

рівноваги [181]. В області більш високих частот ωn>1кГц домінуючим 

фактором є зарядження відносно швидких адсорбційних станів. 

Характеристичний час перезарядження залежить від концентрації 

адсорбованих диполів і тривалості адсорбційно-десорбційного процесу. Як 

правило, швидкість переносу заряду зменшується зі зростанням концентрації 

адсорбату, тому що для зарядження адсорбційних станів необхідно подолати 

зростаючий в процесі адсорбції енергетичний бар'єр. В області низьких 

частот ωn<1кГц істотною стає роль перезарядження більш повільних 

поверхневих станів, концентрація яких практично не залежить від 

адсорбційного процесу. У той же час зміна співвідношення концентрацій 

власних та адсорбційних станів, а також часів їх перезарядження може 
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призводити до появи максимуму у кінетичній кривій зміни поверхневого 

заряду. 

 

Рис. 3.11. Модифікація годографів імпедансу нанокомпозитних структур у 

середовищі Н2О на частоті 1,0 кГц: 1 – МКК; 2 - МКК+(20%)ПК. 

 

На рис. 3.11 показано часові залежності імпедансу композитних зразків 

різного складу на частоті ωn=1кГц після впливу водного середовища. 

Динаміка десорбції води в режимі висушування характеризується більш 

низькими значеннями швидкості зміни параметрів у порівнянні з 

середовищем етилового спирту: для структур МКК (αR=0,0067хв
-1

,   

αC=0,15хв
-1

) і для структур МКК+(20%)ПК (αR=0,0067хв
-1

, αC=0,054хв
-1

). 

У водному середовищі обмежуючий вплив повільних дифузійних 

процесів проявляється при більш низьких концентраціях адсорбату і на більш 

низьких частотах. Вже на частоті ωn=1кГц годограф демонструє наявність як 

кінетичних (півколо), так і дифузійних (пряма лінія) процесів (рис. 3.11). 

Збільшення вмісту ПК призводить до підвищення стабільності композитних 

структур, параметри композитів МКК+ПК практично повністю 

відновлюються після декількох адсорбційно-десорбційних циклів. 

Домінуючими є кінетичні процеси переносу заряду (наявність півкола в 

годографі). Це узгоджується з даними ІЧ спектроскопії (рис. 3.11) про вплив 

часткової кисневої пасивації на зменшення концентрації ненасичених 
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валентних зв'язків та заряджених хемосорбованих диполів на поверхні 

нанокристалітів поруватого кремнію.  

Можливою причиною прояву комплексності характеру проходження 

струму через границі розділу фаз є низькочастотний внесок у провідність 

іонно-протонних доданків  (Н+, Н3О+, ОН-, О-), обумовлених присутністю 

гідратованої води в поверхневому шарі кристалітів кремнію. У 

низькочастотній області спектру перенос іонних дефектів в ланцюжках 

молекул адсорбованої води може забезпечити значну протонну провідність у 

з'єднаннях кристалогідратів, гратка яких насичена кристалізаційною водою 

[182]. На високих частотах малорухомі компоненти заряду не встигають 

переходити через міжфазну границю, ємність міжкристалічного шару стає 

частотно незалежною і визначається морфологічними особливостями 

структури. В області низьких частот ω<10
3
Гц при графоаналітичному 

визначенні параметрів еквівалентної схеми слід враховувати додаткову до 

бар'єрної ємності частотно залежну комплексну компоненту. 

 

Висновки до розділу 3 

1. Запропоновано технологію отримання наступних нанокомпозитних 

структур: Si+SiO2, Si+TiO2, МКК, МКК + ПК. Параметри структур 

досліджені методами ІЧ-спектроскопії та імпеданс-спектроскопії.  

2. Проведено порівняння їх електрофізичних властивостей до і після 

взаємодії з водою.  Показано, що у незволожених структурах провідні 

перколяційні шляхи  блокуються міжкристалітними шарами і  

практично не залежать від хімічного складу нанокомпозиту. 

3. Після зволоження структур Si+SiO2 високочастотний опір об’єму 

кремнієвих нанокристалітів  RV практично залишається  незмінним, 

зменшується опір шару SiO2 в ~2 рази на поверхні кремнієвих 

нанокристалітів Rb і опір контактуючих з цим шаром споріднених за 

складом оксидних кристалітів RОХ(SiО2). Також з’являється  іонно-

протонна складова в переносі заряду. 
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4. Зволоження структур Si + ТiO2 практично не призводить до змін опору 

Rv об’єму кремнієвих нанокристалітів, опору Rb поверхневого шару 

SiO2, опору RОХ оксидних нанокристалітів ТiO2. Також не проявляється 

характерна для дифузійних процесів лінійна залежність уявної і дійсної 

компонент повного імпедансу, що вказує на відсутність протонного 

транспорту в нанокомпозитних структурах Si + ТiO2.  

5. Після відпалу зразків при 1000
о
С спостерігається відсутність частотної 

залежності і зниження загального опору R нанокомпозитних структур 

на 1-3 порядки.  

6. Вперше запропоновано додавати ПК до композитних структур на 

основі МКК для підвищення стабільності композитних структур. 

Додавання ПК до МКК сприяє зближенню значень постійної часу τs, 

паралельних RC-ланцюжків об’єму і границь кристалітів, що 

призводить до зростання перекриття відповідних півкіл імпедансу. 

Параметри композитів МКК+ПК практично повністю відновлюються 

після декількох адсорбційно-десорбційних циклів. Домінуючими є 

кінетичні процеси переносу заряду. 

7. Вперше проведена графоаналітична обробка часових залежностей 

імпедансу в умовах динамічної адсорбції, що дозволило отримати 

інформацію про властивості об’єму і границь кристалітів додатково до 

стаціонарних імпеданс них досліджень.  

8. По результатам дослідження часових залежностей імпедансу  визначені 

швидкості зміни параметрів композитних структур МКК і МКК+ПК в 

умовах динамічного адсорбційно-десорбційного впливу зовнішніх 

реагентів (Н2О і С2Н5ОН). При десорбції спирту на частоті 

вимірювального сигналу 1кГц: для структур МКК (αR=0,0096хв
-1

,   

αC=1,70хв
-1

) і для структур МКК+ПК (αR=0,0093хв
-1

, αC=0,20хв
-1

). 

Динаміка десорбції води в режимі висушування характеризується 

більш низькими значеннями швидкості зміни параметрів у порівнянні з 

середовищем етилового спирту: для структур МКК (αR=0,0067хв
-1

,   



 

 

79 

αC=0,15хв
-1

) і для структур МКК+ПК (αR=0,0067хв
-1

, αC=0,054хв
-1

). 

Більш стійкими є структури з вмістом ПК, що характеризуються більш 

низькими значеннями αR і αС в усьому інтервалі частот. 

9. За результатами досліджень запропоновано технологію виготовлення 

таблетованих композитних  структур мікро- та нано- кремнію  в 

дисперсних SiO2 та ТіО2 матрицях, на базі яких можливо створення 

ефективних сенсорів вологості.  
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РОЗДІЛ 4.  

ЕЛЕКТРИЧНІ ТА ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ВЛАСТИВОСТІ 

МОДИФІКОВАНИХ ШАРІВ ПК 

 

ПК є нанопористим середовищем з широкими можливостями 

модифікації розмірів і топології пор, що суттєво розширює можливості його 

застосування в якості матеріалу для матричної ізоляції,  люмінесцентних 

маркерів тощо [82,83]. Однак при контакті з повітрям відбувається деградація 

оптичних та електричних параметрів ПК. Це пов’язане з тим, що на поверхні 

ПК є велика кількість обірваних зв’язків, які дають локалізовані стани в 

забороненій зоні, і які є центрами взаємодії з молекулами кисню, води та 

іншими при контакті з середовищем. 

Метою цього розділу було, по-перше, з’ясувати властивості 

локалізованих станів в ПК, а по-друге, знайти можливість виключення їх для 

зменшення деградаційних явищ в ПК.  Для цього ми, по-перше, застосували 

метод РСГР для аналізу ролі локалізованих станів у процесах деградації та 

пасивації в гетероструктурах Pd/нано- та мезопористий Si/р-Si у вакуумі і 

різних атмосферах: повітрі, Ar, N2, CO2, O2, і по-друге, згідно проведеного 

аналізу представленого в огляді літератури, запропонували використати 

метод послідовного іонного нашаровування для осадження шарів LaF3 у 

якості пасивуючого покриття. Також у цьому розділі ми запропонували 

введення сульфіду кадмію для керування електрофізичними властивостями 

ПК. 

  

4.1. Релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів в мезо- та нано- 

пористому кремнії. Вплив адсорбції молекул 

 

Використання ПК в якості пористої матриці потребує глибоких знань 

енергетичних параметрів локалізованих станів у пористих шарах. 

Релаксаційна спектроскопія глибоких рівнів (РСГР)  є корисним 
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інструментом для аналізу як параметрів глибоких пасток в 

напівпровідникових структурах, так і динаміки процесів емісії-захоплення.  

Досліджувалися РСГР спектри Pd/Si гетеропереходів з нанопористими 

і мезопористими Si інтерфейсами в атмосфері різних газів (CO2, N2, Ar, O2). 

Ефекти адсорбції/десорбції молекул на локалізованих станах в ПК 

інтерпретуються аналізом кривих РСГР.  

 

Рис. 4.1. РСГР спектри нанопористого Si при різних зворотніх напругах 

в атмосфері N2. На вставці показана залежність енергії активації від US.  

 

Перш за все, ми вивчили Pd/р-Si бар'єрні структури, які не показали 

помітного сигналу релаксації, в той час як структури Pd/пористий Si/р-Si 

мають складний спектр РСГР як для нано- так і для мезопористих Si 

інтерфейсів. У випадку нанопористого Si інтерфейсу, ці спектри можуть бути 

представлені суперпозицією двох гауссових кривих з енергіями активації Е1 і 

E2 (рис. 4.1).  Як було зазначено в [153], форма і інтенсивність РСГР кривих 

сильно залежать від товщини нанопористого Si. Наприклад, для тонких 

нанопористих Si шарів, висушених в N2 атмосфері, спостерігається додаткові 

піки від’ємного знаку [153].  Для досліджених зразків, додатковий пік 
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від’ємного знаку менш виражений і спостерігається не в усіх зразках. Добре 

відомо, що знак релаксації ємності залежить від типу захоплених носіїв і 

типу провідності матеріалу [183].  Представлений на рисунках позитивний 

пік РСГР відповідає дірковим пасткам, а негативний – електронним пасткам, 

обумовлених поруватим Si.  

  

            

Рис. 4.2. РСГР спектри мезопористого Si при різних парціальних тисках О2. 

 

Виміряна ємність керується прикладеним зворотнім зміщенням, оскільки 

збільшення US приводить до розширення області просторового заряду в 

напівпровіднику і збільшенню загального заряду на пастках, що 

детектуються (рис. 4.1). Крім того, енергія активації для нанопористого Si в 

N2 збільшується із зростанням US, і визначається за формулою: 
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  lnln 2                                   (4.1)  

де  - стала часу, Tm – температура РСГР максимуму, p  - переріз захоплення 

дірок, pb  - коефіцієнт, iE - енергій активації, vE - вершина ν зони. Таким 

чином, значення Е1 і E2 дорівнюють, відповідно, 0,42 і 0,28 еВ при US= 0,1 В 

та 0,59 і 0,34 еВ  при US= 0,8 В (рис. 4.1, вставка).  Інтенсивність піку від 

більш глибоких пасток зростає швидше при прикладанні зворотної напруги.  

                      

Рис. 4.3. РСГР спектри нанопористого і мезопористого кремнію в вакуумі 

(10
-6

 мбар), Ar (1,1 мбар), CO2 (9,1 мбар) і O2 (1 мбар).  

 

Також позитивні РСГР піки спостерігаються в мезопористому кремнію 

в вакуумі, інертному газі або при малому тиску кисню і вони можуть бути 

заповнені, принаймні, одним гауссіаном з енергією активації, що залежить 

від US: E1= 0,62 еВ (US= 0,2 В) і 0,8 еВ (US= 2,5 В). При US > 1,0 В в спектрах 
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виникає пік від’ємного значення, що пов'язаний з електронними пастками в 

ПК  (рис. 4.2).  Інтенсивність цього піку збільшується зі зростання US.  

Рис. 4.3 представляє РСГР спектри нанопористого та мезопористого Si  

в інших газах. Як видно, РГРС криві нанопористого Si в атмосфері CO2, Ar і 

O2 звужуються і зсуваються в бік високих температур у порівнянні зі 

спектрами, отриманими у вакуумі при тиску 1·10
-6

мбар. Той же результат у 

зсуві РСГР піку в бік високих температур спостерігається після додаткового 

відпалу при 450 K в умовах вакууму (рис. 4.4).  Після витримки в атмосфері 

протягом 10 хвилин, РСГР спектр був виміряний у вакуумі (рис. 4.4, крива 1), 

потім зразок тримали у вакуумі протягом 10 хвилин при 450 К, і після цього 

зразок охолодили до 200 K і знову виміряли РСГР спектр в діапазоні 

температур 200-450 K (рис. 4.4, крива 2).  При періодичному повторенні цих 

вимірювальних умов спостерігається точне співпадіння РСГР кривих (рис. 

4.4, криві 3 і 4).  

 

Рис. 4.4. Перетворення РСГР спектрів нанопористого Si при 

послідовній зміні газової атмосфери: 1,3 – спектри отримані у вакуумі після 

попередньої витримки зразка в атмосфері протягом 10 хвилин; 2,4 – спектри 

отримані у вакуумі після попереднього 10 хвилинного відпалу при 450 К.  
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Поведінка РГСР кривих мезопористого кремнію в різних атмосфера 

подібна до поведінки нанокристалічного Si. Треба відмітити окремий 

випадок в атмосфері кисню. При тиску кисню 0,1 мбар РСГР спектри схожі 

на спектри у вакуумі при тиску 10
-6

 мбар. При парціальному тиску кисню 1 

мбар позитивний пік повністю зник, і з’явилися два негативних піки. При 

парціальному тиску кисню 5 мбар подавляється високотемпературний 

негативний пік з більш глибокої пастки (рис. 4.2). 

Основна проблема інтерпретації результатів полягає в тому, що модель 

релаксації ємності, що базується на апроксимації по одній глибокій  пасці, 

приблизно описує поведінку складного спектру ПК. Тим не менш, 

інтенсивності піків РСГР та енергії активації визначені з прийнятною 

точністю і дають корисну інформацію про поведінку глибоких пасток в ПК в 

газовій атмосфері. Другий момент полягає в просторовому закріплені 

глибоких пасток в ПК. Як правило, вони можуть існувати на величезній 

внутрішній поверхні пористих шарів і на границі розділу шарів ПК та шару 

Pd або кремнієвої підкладки. Оскільки РГСР сигнали не спостерігалися для 

структур Pd/Si, виявлені глибокі пастки пов'язані з існуванням ПК.  

В роботі [184] передбачається, що енергія глибоких пасток відповідає 

широкій підзоні в забороненій зоні ПК (рис. 4.5). В такому наближенні, 

енергія активації повинна змінюватися з прикладеним зворотнім зміщенням 

відповідно до заповнення глибоких пасток. У моделі гетеропереходу 

нанопористий Si/Si з різною шириною забороненої зони нанопористих шарів, 

збільшення US призводить до розширення області збіднення р-Si, а також до 

зростання падіння напруги на нанопористому шарі Si. Це означає, що більш 

глибокі пастки в нанопористому шарі беруть участь в процесі релаксації, так 

само як і поверхневі стани на границі  ПК/Si.  Тоді зсув енергії активації зі 

збільшенням US також може бути інтерпретований з точки зору просторового 

неоднорідного розподілу глибоких пасток у нанопористому шарі.  
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Рис. 4.5. Модель Pd/ПК/p-Si з поверхневими станами.   

 

Для того щоб пояснити вплив різних газів атмосфери на спектри РСГР, 

повинні розглядатися можливі адсорбційно- десорбційні процеси на 

нанокристалічній поверхні. Наприклад, пористі шари ефективно адсорбують 

молекули води, CO2 та інші при експозиції у навколишній атмосфері 

протягом тривалого часу [44].  Адсорбція полярних молекул постачає 

додаткові заряди на поверхню Si наночасток, які компенсуються 

зарядженими акцепторами або донорними станами в середині шарів ПК. 

Формування подвійного шару зарядів створює додатковий зсув у зворотному 

напрямку, тобто поведінка релаксаційної кривої при адсорбції схожа на 

випадок при застосуванні US. Наприклад, з урахуванням бездиссоціативної 

адсорбції води, спектр РГСР зсувається в бік більш високих температур у 

вологому повітрі в порівнянні зі зразками в умовах вакууму [8]. 

 З іншого боку, рівновага адсорбції для різних видів молекул залежить 

також і від інших молекул в навколишній атмосфері (конкуренція за місце 

адсорбції). Адсорбції Ar, CO2 і O2 молекул призводить до виключення 

частини глибоких пасток з енергією E1 з процесу перезарядки. Дуже цікаво, 

що глибокі пастки акцепторного типу в мезопористих шарах Si можуть бути 

повністю виключені з процесу релаксації при адсорбції молекул кисню 

ПС 
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акцепторного типу. Цей ефект сильної пасивації глибоких пасток в 

мезопористому кремнії в кисневій атмосфері спостерігається якщо 

парціальний тиск кисню становить близько кількох мбар. Процеси, що 

спостерігаються, є зворотними, так як окисленням ПК під металевим 

покриттям можна знехтувати. Цей ефект добре корелює з фотоЕРС 

перехідними даними, які показують можливість зміни знаку сигналу 

фотоЕРС мезопористого Si в атмосфері кисню [185]. 

 

4.2. Фотолюмінесценція  ПК з осадженим методом SILD покриттям  LaF3 

 

Фторид лантану характеризується значною шириною забороненої зони 

~10,3 еВ  і показником заломлення 1,61 [78],  що забезпечує його прозорість 

до ультрафіолетового діапазону довжин хвиль. Покриття на основі 

трифториду лантану відзначаються хімічною та термічною стійкістю, 

високими механічними характеристиками. В той же час пасивуючі 

властивості тонких плівок LaF3 суттєво залежать від методу та умов 

нанесення і потребують подальшої оптимізації [79-81,186,187]. 

Для формування в ПК пасивуючого шару LaF3 нами використовувався 

метод послідовного іонного нашаровування SILD (Successive ionic layer 

deposition) [149-151]. В основі методу іонного нашаровування лежать реакції 

необоротної адсорбції катіонів й аніонів, які при послідовній зміні актів 

хімічної взаємодії утворюють на поверхні шари важкорозчинних хімічних 

сполук. Процеси іонного нашаровування дозволяють синтезувати  надтонкі і 

рівномірні  по товщині плівки з максимально досяжною точністю на рівні 

часток та одиниць нанометрів. Однією з переваг методу SILD є можливість 

нанесення суцільних шарів необхідної речовини на поверхні твердих тіл 

складної форми, зокрема, на внутрішній поверхні пористих матеріалів.  
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4.2.1. Структура та морфологія структур 

Структура поверхні і морфологія зразків ПК до і після нанесення шарів 

LaF3 досліджувалась методами електронної мікроскопії. На рис. 4.6 наведені 

зображення поверхні (рис.4.6 а) і поперечного перерізу (рис. 4.6 б) 

отриманих методом електрохімічного травлення зразків ПК.  

 

.      

а        б 

Рис. 4.6. SEM зображення поверхні (a) і поперечного перерізу (б) вихідних 

зразків ПК. 

 

    

а        б 

Рис. 4.7. SEM зображення поверхні зразків ПК з  шаром LaF3:  а - після 4 

циклів осадження; б - після  6 циклів осадження. 

 

Вихідні зразки por-Si характеризуються впорядкованою системою 

вертикально спрямованих наскрізних пор. Середній діаметр пор не 

перевищував 50-100 нм. На зворотній стороні підкладки por-Si 
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спостерігаються порушення рельєфу і структури пористої поверхні, які 

обумовлені процесами відшаровування.  

Результати дослідження структури поверхні зразків після 4-х та 6-и 

циклів осадження  шару LaF3 наведені на рис. 4.7. Спостерігається осадження 

шару LaF3 (світлі кластери) як на поверхні так і в об’ємі пористого кремнію. 

Морфологія пор після нанесення фторидного шару суттєво не змінюється, 

але об'єм пор в міру нашаровування закономірно зменшується. При 

багаторазовому збільшенні числа циклів обробки стає можливим повне 

закупорювання пор.  

Утворення в процесі  іонного нашаровування  шарів LaF3 підтверджується 

даними рентгенографічних досліджень. На рис. 4.8 наведені результати 

дослідження методом енергодисперсійної рентгенівської спектроскопії 

елементного складу зразків пористого кремнію після 4 циклів нанесення 

LaF3. Отримані спектри узгоджуються з відомими результатами досліджень 

кристалічних структур LaF3 [188]. Синтезовані плівки фториду лантану 

характеризуються стехіометричним складом (La:F=1:3) з врахуванням 

похибки методу, що для даного об’єкту дослідження може досягати 15 

відсотків.    

 

Рис. 4.8.  EDX спектри зразків ПК з 4 циклами осадження шару LaF3. 
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В EDX спектрі немає піку хлору (він міг би з’явитися з LaCl3), який 

видаляється промиванням розчинником разом з надлишком кожного з 

реагентів.  Присутність кисню є незначною, що вказує на задовільні 

пасивуючі властивості синтезованого шару LaF3. 

 

4.2.2. ІЧ-спектри поглинання структур 

Результати дослідження ІЧ-спектрів поглинання зразків ПК до і після 

нанесення шарів LaF3 наведені на рис. 4.9.  
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Рис. 4.9. ІЧ-спектри зразків  ПК 

1 – до нанесення шару LaF3;  2 – після 4-х циклів  нанесення шару LaF3. 

 

В ІЧ спектрі вихідних зразків ПК (рис. 4.9, кр.1)  ідентифікуються смуги 

поглинання, які є характерними для електрохімічно вирощеного ПК і 

обумовлені зв'язками атомів кремнію з атомами водню, кисню та 

гідроксильними групами ОН [165,196]. Згідно [159] смуги поглинання в 

області 2080-2140 см
-1

 пов’язані з валентними коливаннями в групах Sі-Hx 

(х=1,2,3). З воднем пов'язані також смуга при 660 см
–1

  (деформаційні 

коливання груп Sі-H). Широка смуга 1050-1250 см
–1

 пов'язана з поперечно-
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повздовжним валентним коливанням зв'язків Sі-O-Sі в SіOx (0<x<2), що 

свідчить про формування на поверхні нанокристалітів кремнію окислених 

ділянок. Смуга поглинання при 2250 см
–1

 пов'язана з поздовжніми 

валентними коливаннями молекул кисню й кремнію, об'єднаних в структуру 

типу O3-Sі-Н, смуга  940см
-1

 в ПК пов'язана з валентним коливанням SiF3 в 

ПК [159]. 

Смуги при 1640 см
–1

 є характерною ознакою наявності координаційно 

зв’язаної гідратованої води. Широку смугу поглинання (3000-3700 см
–1

) 

зазвичай пов'язують з O-H валентними  або з Si-OH коливаннями. Крім того, 

в спектрі ПК проявляється максимум в області 2920 см
–1

 пов'язаний з 

валентними коливаннями адсорбованих карбонових груп С-Н2.  Наявність 

окислених та гідратованих областей є характерною ознакою електрохімічно 

вирощених шарів ПК [190]. В атмосферному повітрі зростає ймовірність 

заміщення хімічно й термічно нестабільних поверхневих груп Sі-Hx більш 

стабільними кремній - кисневими зв'язками (залишаються в основному лише 

найбільш міцні одиночні Sі – Н групи). Процес десорбції водню з поверхні 

ПК супроводжується поступовим окисленням і утворенням на поверхні 

оксидного шару SіOx (0<x<2). В ІЧ-спектрах проявляються смуги 

поглинання, пов'язані з коливаннями Sі-O зв’язків. Вплив водяних парів 

атмосфери призводить до гідратації поверхні кремнію і є основною 

причиною появи смуг поглинання гідроксильних груп O-H та адсорбованих 

молекул води. 

Після нанесення шару LaF3 (рис. 4.9, кр.2) якісний склад 

експериментальних ІЧ спектрів практично не змінюється, тобто  пасивуючий  

шар LaF3 суттєво не впливає на процеси хімічної взаємодії всередині пор. В 

той же час інтенсивність максимумів, пов’язаних з наявністю оксидних і 

гідроксильних груп плавно зменшується. Пари води, які є основним 

окислюючим фактором, безпосередньо не потрапляють на поверхню ПК. На 

поверхні зменшується кількість адсорбованих молекул води, що можна 

пояснити нерозчинністю і негігроскопічністю фторидного шару. Повністю 
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зникає максимум поглинання при 2920 см
-1

 обумовлений наявністю 

адсорбованих груп СН2. Зміни концентрації оксидних і гідроксильних груп 

супроводжуються синхронним зниженням водневих піків в області 2080-2140 

см
-1

, що вказує на зменшення концентрації поверхневих груп Sі-H. 

Поглинання в області 350-500 см
-1

 слід віднести до краю смуги поглинання 

TO-LO мод LaF3, що мають максимум при 320 см
-1

, який не спостерігали 

через нижню границю діапазону сканування FTIR спектрометра, що 

дорівнює 350 см
-1

. 

 

4.2.3. Спектри фотолюмінесценції структур 

На рис. 4.10 наведені результати дослідження  фотолюмінесценції на 

лицьовій (рис. 4.10 а) та тильній (рис. 4.10 б) сторонах вільної плівки 

мезопористого кремнію для різної кількості циклів осадження LaF3. В 

вихідних зразках мезопористого кремнію світіння не спостерігається (рис. 

4.10, кр.1). Після нанесення шарів LaF3 спостерігаються смуги 

фотолюмінесценції з максимумами при 600 нм і 650 нм (рис. 4.10, кр. 2-4). 

Характерна для ПК червоно - помаранчева смуга зазвичай приписується 

рекомбінації екситонів в кремнієвих квантово-розмірних кристалітах [191]. 

Поява в спектрі фотолюмінесценції декількох максимумів може викликатись 

як дисперсією розміру кремнієвих нанокристалітів, так і наявністю 

додаткових каналів випромінювальної рекомбінації, наприклад, екситонної 

рекомбінації на вільних та зв’язаних екситонах [61]. Вірогідно, що нові 

рекомбінаційні канали виникають в процесі формування шару LaF3.  

Важливим фактором є слабка залежність форми люмінесцентного 

сигналу після нанесення покриття LaF3. Це означає,  що синтезований шар 

LaF3 веде себе подібно пасивуючому  шару, який не впливає на процеси 

хімічної взаємодії в об’ємі пор. Інтенсивність фотолюмінесценції монотонно 

зростає при збільшенні товщини синтезованого шару LaF3 в досліджуваному 

діапазоні. Подальше збільшення кількості циклів осадження призводить до 

уповільнення росту інтенсивності випромінювання, що можна пояснити 
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поглинанням та розсіянням світла при його проходженні через фторидну 

оболонку.  
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Рис. 4.10. Спектр фотолюмінесценції на лицьовій (а) та тильній (b) 

сторонах ПК для різної кількості циклів осадження шару LaF3:      1  – до 

осадження, 2 - 2 цикли, 3 - 4 цикли, 4 - 6 циклів. 

 

На тильній стороні зразків після процесу іонного нашаровування також 

спостерігається фотолюмінесценція в діапазоні 550-750 нм (рис. 4.10 б), що 

свідчить  про повне просочування реакційного розчину крізь об’єм пор і 

формування шару LaF3. Ефект просочування крізь плівку мезопористого 

кремнію спиртових колоїдних розчинів детально розглядався в роботі [192]. 

В той же час інтенсивність випромінювання при одних і тих же режимах і 

кількості циклів обробки пористого кремнію в 2-3 рази менша порівняно з 

лицевою стороною.  

Отримані результати розглянемо з урахуванням суперпозиції смуг 

фотолюмінесценції, обумовлених кремнієвими квантово-розмірними 

кристалітами і рекомбінаційними центрами на їхній поверхні [71]. При 

переході від об'ємного напівпровідника до системи індивідуальних 

нанокристалітів істотно змінюються фактори, що визначають рекомбінаційні 

процеси в таких об'єктах. По-перше, зростає роль електронних станів 

поверхні і пов'язаних з нею дефектів. По-друге, носії заряду виявляються 

локалізованими в обмеженій області простору й не мають можливості вільно 
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взаємодіяти один з одним. Практичну відсутність відгуку фотолюмінесценції 

в вихідних зразках немодифікованого ПК можна пояснити наявністю значної 

кількості обірваних зразків на поверхні пор, які є центрами 

безвипромінювальної рекомбінації, а також великими розмірами кремнієвих 

наночастинок. Адсорбція молекул води призводить до видалення слабких 

пасивуючих Si-H зв'язків і часткової їх заміни на Si-ОН зв'язки, які є 

відповідальними за деградацію фотолюмінесценції ПК.  

Активізація процесів випромінювання ПК після нанесення фторидного 

шару вказує на зменшення числа обірваних поверхневих зв'язків і 

заряджених хемосорбованих диполів, які є центрами безвипромінювальної 

рекомбінації. Перерозподіл центрів випромінювальної і 

безвипромінювальної рекомбінації визначається фізико-хімічними 

властивостями фториду лантану, які, в основному, є результатом 

специфічних властивостей фтору: висока іонність зв'язків метал-фтор, висока 

електровід'ємність, висока рухливість фтор-іонів. Пасивація шаром LaF3 

може сприяти  появі додаткових каналів випромінювальної рекомбінації. 

Збільшення кількості циклів іонного нашаровування при наявності досить 

широких пор для проходження реагентів обумовлює зростання фторидного 

покриття на кремнієвих нанокристалітах і відповідне підвищення 

інтенсивності фотолюмінесценції.  

Для структур з синтезованим шаром  LaF3, зростання інтенсивності 

світіння може обумовлюватися як властивостями основної речовини (ПК), 

так і наявністю активуючої домішки (атомів лантану). Люмінесцентні 

властивості рідко земельних іонів визначаються переходами між глибокими 

енергетичними рівнями електронів [193,194]. При введенні таких іонів в 

матрицю помітної перебудови енергетичного спектра не відбувається, 

оскільки незаповнені внутрішні електронні оболонки добре екрановані 

валентними електронами. Внаслідок цього люмінесцентні параметри мало 

залежать від матеріалу матриці і умов введення активатора.  Іони активатора 

(лантану) можуть локалізуватися як на поверхневих дефектах так і поряд з 
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дефектами кремнієвого кристаліта, утворюючи додаткові  центри 

люмінесценції. Треба відзначити, що структура, яка спостерігається в 

спектрах фотолюмінесценції, може бути пов’язана з внутрішньоцентровою 

люмінесценцією в іонах La+. Внутрішньоцентрова фотолюмінесценція, яка 

накладається на спектр фотолюмінесценції матриці вже спостерігалась в ПК, 

легованому іонами Tb
+
 [195]. Проте це припущення потребує додаткової 

перевірки.   

Часова стабільність виготовлених структур оцінювалась за зміною 

інтенсивності фотолюмінесценції після  зберігання в атмосфері повітря на 

протязі 3-6 місяців. Більшою стабільністю відзначаються зразки з більш 

товстим захисним покриттям LaF3, яке практично повністю запобігає 

процесам хімічної взаємодії на поверхні ПК. Зразки ПК з тонким покриттям 

LaF3 характеризуються меншою стійкістю до деградації. Вірогідно, це 

пов’язано з несуцільністю тонких шарів LaF3 і наявністю наскрізних пор, які 

можуть бути каналами проникнення молекул кисню та води до поверхні 

кремнієвих кристалітів.  При тривалому старінні (3-6 місяців) спостерігається 

зростання інтенсивності фотолюмінесценції порівняно з її вихідним 

значенням. Однією з причин можуть бути процеси зменшення кількості 

обірваних зв’язків на поверхні ПК в результаті поступової пасивації 

адсорбованими атомами кисню і фтору.  

 

4.2.4. Вплив окислюючої атмосфери озону  

Покритий фторидом лантану  ПК виявляє покращену стійкість по 

відношенню до обробки в сильній окислюючий атмосфері озону.  Проведені 

експерименти показали, що навіть одноразова обробка ПК за методикою 

іонного нашаровування (ІН) в розчинах LaCl3 та HF призводить до 

формування в пористому просторі сполук, які захищають поверхню від 

окислення озоном (рис. 4.11).  

В даному експерименті пластина кремнію з шаром ПК, отриманим 

електрохімічним травленням розміщувалась в проточному реакторі, в який 
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подавався на протязі 1 хвилини зі швидкістю 100 мл/хв потік повітря, 

попередньо пропущеного через установку генерації озону бар’єрного типу 

ОЗ-1М з продуктивністю по озону 1 г/год.  
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Рис. 4.11. ІЧ-Фур’є спектри зразків ПК оброблених озоном на 

протязі 1 хвилини: 1 – щойно виготовлений ПК, 2 – ПК з  шаром 

LaF3, синтезованим в результаті одного циклу ІН з використанням 

спиртових розчинів LaCl3 та HF з концентрацією 0,2 М.  

 

З аналізу наведених на рис. 4.11 спектрів випливає, що після обробки в 

озоні вихідної поверхні ПК в спектрі спостерігаються  інтенсивні смуги 

поглинання Si-O зв’язків в області 800 -  1200 см
-1

, що відносяться до сполук, 

які утворюються в результаті реакції окислення. Однак, для зразка, що 

пройшов стадію синтезу LaF3 в результаті одного циклі ІН інтегральна 

інтенсивність смуг в даній області знижується в декілька разів і це, 

безумовно, вказує на ефект захисту поверхні ПК від окислення шарами 

фториду лантану, синтезованого методом ІН. 
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4.3. Електрофізичні та люмінесцентні властивості систем сульфід 

кадмію – ПК  

4.3.1. Електричні характеристики синтезованих структур 

Виготовлені структури Ni-porSi(CdS)-рSі вирізняються незначною 

несиметричністю вольт-амперної характеристики, що вказує на домінуючий 

вклад проміжного пористого шару в загальну провідність [196,197].  На рис. 

4.12 у подвійному логарифмічному масштабі показані залежності  струму від 

напруги, прикладеної в прямому напрямку (мінус на Ni контакті). 

Формування наночасток CdS в об'ємі пор кремнієвої матриці призводить до 

зростання провідності, величина якої залежить від прикладеної напруги.  

 

Рис. 4.12. Вольт-амперні характеристики структур Ni-porSi(CdS)-рSі до (S0) і 

після (S1, S2) синтезу наночасток CdS. 

На вставці показана модель наноструктурованого шару з циліндричною 

симетрією пор. 

 

  Експериментальні вольт-амперні характеристики описуються в 

рамках моделі проходження струмів, обмежених просторовим зарядом в 

присутності електронних рівнів захоплення. На початковій ділянці 

спостерігається близька до омічної залежність I(U), яка визначається 

концентрацією власних термічно активованих рівноважних носіїв заряду в 
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пористому шарі. При більш високих напругах (U>0,5-0,7 В) зростання 

концентрації інжектованих електронів і їх захоплення на глибокі пастки 

призводить до утворення просторового заряду, що визначає типову 

квадратичну залежність струму від напруги. Для структур з інкорпорованими 

наночастками CdS концентрацію nt  захоплених на пастки носіїв заряду 

можна оцінити згідно [198]:   

2

0

PS

xPS
t

еd

V
n


           (4.2) 

де ε0 - діелектрична стала, Vx - напруга переходу від лінійної до квадратичної 

залежності dPS, εРS – відповідно товщина і діелектрична проникність 

пористого шару, експериментально визначені із ємнісних вимірів для зразків 

типу S2. Розраховані значення nt ~10
18 

см
-3

 узгоджуються з відомими 

оцінками концентрацій пасток в напівпровідникових матеріалах А
2
В

6
 з 

розмірами кристалітів менше 100 нм  [199]. 

Вольт-фарадні характеристики (f =1 Мгц) до і після осадження 

наночасток CdS мають типовий вид для МДН-структур з кремнієвою 

підкладкою р-типу (рис. 4.13). Процес заповнення пустих пор сульфідною 

фазою з більшим значенням діелектричної проникності (εCdS =12) призводить 

до зростання ємності пористого шару і структури в цілому.  

  

Рис. 4.13  Вольт-фарадні характеристики структур Ni-porSi(CdS)-рSі: 

  S0 – до синтезу CdS, S2 – після синтезу CdS. 
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Кількість осадженої в порах сульфідної сполуки визначали методом 

адсорбційно-ємнісної порометрії [200,201]. В загальному випадку ємність СPS 

пористого шару кремнію можна представити у вигляді паралельно з’єднаних  

трьох складових частин: ємності твердотільної основи CSi, ємності 

заповнених повітрям пор CAіr та ємності пор з сульфідною фазою CCdS:  

CdS. AirSiPS  +C+C=CС . В рамках моделі пористого шару з циліндричною 

симетрією пор (вставка на рис. 4.12) відносну довжину пронизуючих пор і 

товщину твердотільної кремнієвої основи dPS можна вважати однаковими. 

Експериментальне значення ємності 
PS

PS
d

S
С PS

 0

   визначається в 

режимі акумуляції, коли загальна ємність поверхнево-бар'єрної структури 

асимптоматично наближається до геометричної ємності високоомного 

наноструктурованого шару СPS.  

 У випадку відсутності в порах сульфідного з'єднання СPS=CSi+CAіr  і для 

ємності шару пористого кремнію отримаємо: 

                
 AirSi

PSPS

PS
PS

d

S

d

S
С 


 )1(00

      (4.3)  

де α=SAir/S – параметр, що характеризує поверхневу пористість шару; S - 

площа металевого електрода, SAіr - площа заповнених повітрям пор під 

електродом. εSi, εAir - діелектричні проникності твердотільної кремнієвої 

основи та повітря. У припущенні циліндричної моделі пор значення об'ємної 

та поверхневої пористості співпадають, що дозволяє використати вираз (4.3) 

для оцінки коефіцієнта пористості α.  

  Для оцінки ефективної товщини dPS пористого шару скористаємося 

мінімальними значеннями ємності структури в  режимі збіднення Cmіn,  
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коли до геометричної ємності СPS пористого шару послідовно підключається 

ємність CSСmіn області просторового заряду в кремнії. Мінімального значення 

високочастотна ємність CSСmіn області просторового досягає при настанні 

режиму сильної інверсії:  
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- максимальна ширина області 

просторового заряду кремнію, N - задана концентрація домішки, nі - власна 

концентрація носіїв заряду в кремнії, k  - стала Больцмана, T - температура, е 

- заряд електрона. З експериментальних значень СPS та Cmіn, а також значення 

концентрації домішки в кремнії N≈2.10
16

 см
-3 

з використанням рівнянь (4.2 – 

4.4) знаходимо коефіцієнт пористості α= 60-65 %, діелектричну проникність 

εPS=4,8-5,0 та товщину пористого шару кремнію dPS=8-10 мкм. Визначені 

значення коефіцієнту пористості експериментальних зразків узгоджуються з 

отриманими з оптичних вимірів [2]. 

Для структур зі сформованими наношарами CdS необхідно 

враховувати ємність частини пор, заповнених сульфідною сполукою з 

діелектричною проникністю εCdS. Якщо об'єм сульфідної фази VCdS, то при 

прийнятих припущеннях вираз (4.3) зводиться до виду: 

 ])()1[(0
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       (4.6) 

Різниця між значеннями ємності пористого шару до (4.3)  і після осадження 

наночастинок сульфіду кадмію (4.6) визначається виразом: 
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       (4.7) 

 Оцінки згідно (4.7) показують, що для зразків типу S2 з діелектричною 

проникністю εPS(CdS)=7,5-8,0 кількість заповнених сульфідною фазою пор не 

перевищує 15-20%.  
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В гетероструктурах Nі - por-Sі (CdS) - рSі з синтезованими в порах 

наночастками сульфіду кадмію підсвічування світлом у видимому діапазоні 

призводить до зменшення ємності та провідності (рис. 4.14) (Cn, Gn – 

відповідно ємність і провідність структури без освітлення, Cf, Gf, - відповідно 

ємність і провідність структури при освітленні). Залежності провідності від 

освітлення на змінному струмі (f=1 МГц) корелюють з відповідними 

залежностями на постійному струмі. Цей ефект є подібним до стаціонарної 

негативної фотопровідності, значення якої стає меншим від темнової 

провідності  [202].  

  

а                      б 

Рис. 4.14 Вплив освітлення на ємнісні (а) та провідні (б) характеристики 

структур із синтезованими наночастками CdS. 

 

Зміни провідності визначаються процесами перезарядки пасток, що 

виникають при поглинанні світла носіями заряду. Значна концентрація 

електронних пасток в нанокристалітах сульфіду кадмію обумовлює 

практично повне захоплення фотозбуджених електронів і призводить до 

створення додаткового нерухомого об'ємного заряду. Це призводить до 

зростання інерційності фотоструму і зменшення рухливості носіїв заряду за 

рахунок їх додаткового розсіювання на заповнених пастках. Деяке зростання 

провідності з ростом прикладеної напруги пов’язане з підвищенням 

концентрації вільних носіїв (вивільнення пасток електричним полем).   
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4.3.2. Фотолюмінесцентні властивості 

Результати дослідження фотолюмінесцентних властивостей структур 

CdS-ПК з різною тривалістю процесу синтезу наведені на рис. 4.15. 

Інтенсивність сигналу фотолюмінесценції від вихідної підкладки ПК є значно 

меншою (в 10
2
-10

3
 разів)  порівняно зі сигналом від структури з 

синтезованим шаром CdS. Тому вимірювані спектри можна розглядати як 

випромінювання наноутворень CdS, синтезованих в пористому шарі 

кремнію. 

 

Рис. 4.15. Спектри фотолюмінесценції наноструктурованих шарів por-Si 

(CdS).  

S1 - час синтезу - t1;  S2 - час синтезу - t2 ≈ 2t1. 

 

 В спектрах фотолюмінесценції композитних зразків CdS-porSi присутні 

смуги з максимумами при λ =420-430 нм λ =550 нм, λ =720 нм, λ =820 нм. 

Наявність декількох максимумів свідчить про прояв різних центрів 

випромінювальної рекомбінації, відносний внесок  яких  залежить від складу 

розчину, технології і часу синтезу наночасток. 

 В області спектра при λ=420 нм спостерігається максимум крайової 

смуги екситонної люмінесценції, інтенсивність якого зростає при збільшенні 
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кількості синтезованих наночасток CdS. Енергетичне положення 

короткохвильової крайової смуги люмінесценції визначається процесами 

прямої міжзонної електрон-діркової рекомбінації і приблизно співпадає з 

енергетичним значенням ширини забороненої зони CdS (En =2,9 еВ). 

Отримані значення корелюють з результатами досліджень ширини 

забороненої зони в нанокристалах CdS із спектральних залежностей 

коефіцієнта оптичного поглинання [203]. Край фундаментального 

поглинання формується оптичними переходами між рівнями валентної зони 

та зони провідності і залежить від розмірів нанокристалів CdS. Для оцінки 

оптичної ширини забороненої зони в залежності від розмірів нанокристалітів 

CdS можна використати  кореляційний вираз [204]:  
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        (4.8) 

де E0 - ширина забороненої зони в макрокристалічному CdS, En - ширина 

забороненої зони в нанокристалічному CdS, m – маса наночастки, R - радіус 

наночастки. Підставляючи в (4.8) значення E0 =2.4 еВ і En = 2.9 еВ для 

наночасток CdS (зразки S1) в сферичній апроксимації отримаємо середні 

значення R ~ 2-3 нм, що узгоджується з результатами вимірів методами 

електронної мікроскопії.  

 Для зразків з більш тривалим часом осадження (зразки S2) 

спостерігається зсув краєвої смуги люмінесценції в короткохвильову область, 

що свідчить про утворення фракцій з меншими розмірами наночасток. 

Причиною їх появи можуть бути особливості осадження іонів S
2−

 і Cd
2+

 в 

матриці кремнію з колонною структурою пор. В процесі осадження вільний 

простір в порі зменшується до величин, при яких стінки пор починають 

перешкоджати росту наночасток CdS до їхнього оптимального розміру. 

Подальший синтез часток відбувається в умовах геометричного обмеження 

простору росту і обмеженого надходження реагуючих компонент, що 

призводить до формування нанокристалітів меншого розміру і збільшення 

кількості фракцій з різними розмірами [205]. 
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 Більш довгохвильові смуги світіння (λ =550 нм, λ =720 нм, λ =820 нм) 

обумовлені рекомбінацією на домішкових атомах і дефектах кристалічних 

ґраток. Можна припустити, що в нелегованих нано- і макро-кристалах CdS 

процеси люмінесценції визначаються власними дефектами (в основному 

вакансіями сірки та кадмію) [206].  

В нанокристалах ефект розширення забороненої зони обумовлює зсув 

смуг фотолюмінесценції вбік більш високих енергій. Більш істотно процес 

зсуву проявляється для максимумів у короткохвильовій області спектра: для 

смуги (λ =550 нм) характерним є зсув на ~0,2 еВ, а для червоної (λ =720 нм) 

не перевищує ~0,05 еВ. Нанокристалічні структури CdS характеризуються 

більшим значенням напівширини смуг (0.6-0.7 еВ) у порівнянні з 

монокристалічними зразками (0.4 еВ), що обумовлюється дисперсією 

наночасток по розмірах. При збільшенні тривалості синтезу і, відповідно, 

кількості осаджених наночасток CdS спостерігається зниження інтенсивності 

максимуму при λ =550 нм і зростання малоінтенсивної смуги при λ = 720 нм 

(рис. 4.15).  

 Природу смуги в області спектра λ~550 нм зазвичай пов'язують з 

люмінесцентними центрами, обумовленими наявністю вакансій сірки VS
 

[206,207]. Електрон-діркова рекомбінація на дефектах структури при 

недостачі іонів S
2−

 здійснюється за схемою:     

 
  ss VVe ;        hVVh ss  

                (4.9) 

В процесі синтезу адсорбція надлишкових сульфід іонів призводить до 

зменшення концентрації відповідних випромінювальних центрів і зниження 

інтенсивності смуги λ~ 550 нм. Гасіння люмінесценції при обробці в 

колоїдному розчині вказує на переважну локалізацію вакансій на поверхні 

синтезованих наночасток.  

 Природу довгохвильової смуги фотолюмінесценції з λ = 720 нм 

пов'язують з наявністю центрів, що характеризуються недостатністю  іонів 

кадмію і формуванням асоціативного комплексу (VCd+VS) [207]. Електрон-
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діркова рекомбінація на дефектах структури за участю кадмієвих вакансій  

описується співвідношеннями:   

 
  CdCd VVh     hVVe CdCd  

     (4.10) 

Відносне зменшення інтенсивності з λ=820нм при збільшенні часу осадження 

можна пояснити змінами стехіометрії та утворенням у кристалах 

компенсуючи акцепторних VCd-центрів, що узгоджується з літературними 

даними про люмінесценцію в макрокристалах сульфіду кадмію.  

Кінетичні криві спаду інтенсивності фотолюмінесценції зразків Cd-

porSі мають неекспоненційний характер (рис. 4.16), сумарна тривалість 

люмінесценції відповідає ефективному часу життя люмінесценції τ = 200 - 

300 нс. Наявність у зразках часток з різними розмірами приводить до 

широкого набору часів життя фотолюмінесценції. Неекспоненційність 

часових залежностей може обумовлюватися відмінностями кінетики процесів 

випромінювальної рекомбінації в об’ємі та на поверхні нанокристалітів CdS 

поблизу різного роду дефектів - дислокацій, гетерограниць і т.п. [208].  В 

цьому випадку поява інтенсивної і широкої смуги випромінювання з малими 

часами спаду можна пояснити появою випромінювальних центрів, 

обумовлених адсорбцією молекул сульфідної сполуки поверхнею por-Sі.  

 

Рис. 4.16.  Кінетичні криві спаду фотолюмінесценції (λ=520 нм).  
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 Порівняння кінетики релаксації фотоструму нанокомпозитних структур 

при включеному зовнішньому електричному полі показує,  що час релаксації 

фотолюмінесцеції не залежить від впливу зовнішнього електричного поля на 

зразок.  Це свідчить про наявність неоднорідних внутрішніх електричних 

полів і потенціальних бар'єрів, що впливають на перенос зарядів у процесі 

фотозбудження [208]. Наявність рекомбінаційних бар'єрів між низькоомними 

(з високоою концентрацією основних нерівноважних носіїв) та 

високоомними (з високою ймовірністю захоплення носіїв на центри 

рекомбінації) областями обумовлює спостережні зміни кінетики релаксації в 

шарах пористого кремнію з інкорпорованими наночастками сульфіду кадмію. 

При зростанні часу хімічної обробки в колоїдному розчині відбувається 

активізація міграції іонів Cd
2+

 та S
2-

 на поверхні наноутворень CdS, що може 

призводити до їх переформування і зміни системи зв'язаних з дефектами 

рекомбінаційних центрів. На початковому етапі наночастки CdS 

локалізуються на розвиненій поверхні пористого шару кремнію з глибиною 

проникнення, що визначається розмірами й топологією пор. Утворення 

точкових дефектів відбувається біля структурних ушкоджень кристалічної 

ґратки CdS, що впливає на розподіл легуючих домішок, зокрема, кисню. З 

ростом заповнення пор фракції наночасток утворюють волоконноподібну 

структуру, що трансформує процеси дефектоутворення в місцях ослаблених 

міжатомних зв'язків.  

Ефекти старіння проявляються несуттєво і в основному обумовлені 

виникаючими при окисленні центрами безвипромінювальної рекомбінації 

носіїв заряду на поверхні нанокристалітів [207,209]. Кисень нерівномірно 

розподіляється в об'ємі нанокристаліта і утворює гетерогенні системи, що 

включають скупчення з підвищеним ї зниженим рівнями його концентрації. 

Виникнення пов'язаних з адсорбованим киснем рекомбінаційних бар'єрів між 

низькоомними та високоомними областями може сприяти процесам 

захоплення фотозбуджених носіїв на центри рекомбінації. 
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Висновки до розділу 4 

 

1. Методом РСГР визначено енергетичну структуру глибоких пасток в  

гетероструктурах Pd/нано- та мезопористий Si/р-Si у вакуумі та вплив 

перезарядки цих пасток в умовах адсорбці різних газів- Ar, N2, CO2, O2. 

2. Показано, що глибокі пастки акцепторного типу в мезопористих шарах 

Si можуть бути повністю виключені з процесу релаксації при адсорбції 

молекул кисню акцепторного типу. Цей ефект сильної пасивації 

глибоких пасток в мезопористому кремнії в кисневій атмосфері 

спостерігається якщо парціальний тиск кисню становить близько 

кількох мбар. 

3. Вперше запропоновано пасивацію LaF3 вільних мезопористих шарів 

ПК методом послідовного іонного нашаровування. Після нанесення 

шару LaF3 виникає фотолюмінесценція з максимумами при 600 нм і 

650 нм. Поява в спектрі фотолюмінесценції кількох максимумів може 

бути викликане як дисперсією розмірів нанокристалітів кремнію так і 

наявністю додаткових каналів випромінювальної рекомбінації, 

наприклад, екситонної рекомбінації на вільних та зв’язаних екситонах.  

4. Із спектрів ІЧ поглинання показано, що пасивуючий шар LaF3 істотно 

не впливає на процеси хімічної взаємодії в порах. У той же час 

інтенсивність піків, пов'язаних з присутністю оксидних і гідроксильних 

групи поступово зменшується. Досліди по впливу атмосфери озону на 

ІЧ спектри показали, що отримані шари LaF3 створюють захисний шар 

на поверхні ПК, який  блокує доступ окислювача до поверхні ПК. 

5. Показано, що при тривалому старінні (3-6 місяців) спостерігається 

зростання інтенсивності фотолюмінесценції ПК порівняно з її вихідним 

значенням. Однією з причин можуть бути процеси зменшення кількості 

обірваних зв’язків на поверхні ПК в результаті поступової пасивації 

адсорбованими атомами кисню. 
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6. Розроблено техніку осадження люмінесцентних шарів сульфіду кадмію  

в порувату матрицю. Досліджено їх електрофізичні та люмінесцентні 

властивості в залежності від режиму нанесення CdS, і показано, що такі 

структури можна використовувати для певних оптоелектронних 

пристосувань.   
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РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ПРОТІКАННЯ СТРУМУ В 

ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ ОКСИД ТИТАНУ – КРЕМНІЙ 

 

В третьому розділі були розглянуті нанокомпозитні таблетовані 

структури, в четвертому ми з’ясували властивості локалізованих станів в ПК 

і запропонували пасивацію шарів ПК LaF3. Але для створення приладів 

мікроелектроніки більш вживаними є гетероструктури, тому у цьому розділі 

ми переходимо від матеріалу до діодних структур. В якості гетероструктур 

ми вибрали структури зі сформованими методами золь-гель технології 

нанокристалічними плівками ТіО2 на монокристалічних кремнієвих 

підкладках різного типу провідності: метал - ТіО2 –nSі; метал - ТіО2 –рSі. Для 

цих структур ми порівняли сенсорні властивості і механізми 

струмопроходження у різних газових середовищах (повітря, пари води).  

 

5.1. Вольт-амперні характеристики  

 

Опір гетероструктур Ti - TiO2 - (n,p)Si визначається сумою опору 

проміжного наноструктурованого оксидного шару та бар’єрної області 

просторового заряду в напівпровіднику (рис. 5.1). Структури мають 

випростуючі вольт-амперні характеристики, причому знак випростування 

узгоджується з типом провідності кремнієвої підкладки. 

На рис. 5.1 показано структуру та енергетичні діаграми гетероструктур 

Тi-TiO2-(n,p) Si, побудовані на основі відомих значень ширини забороненої 

зони Еg(TiO2)=3,1 eB; Еg(Si)=1,1eB; спорідненості до електрона χ(TiO2)=4,3 

eB; χ(Si)=4,0 eB та роботи виходу Ψ(Ti)=4,4 eB [145,199]. Енергії рівня Фермі 

EF, висоти потенціального бар’єра φ0,  енергетичного розриву в зоні 

провідності ΔEc та валентній зоні ΔEv визначено з урахуванням 

експериментально отриманих значень концентрацій носіїв заряду в TіО2 та 

Si. Для ізотипних гетероструктур Ti-TiO2–nSi вказані на рис. 5.1 енергетичні 

параметри мають значення: Ec-EF=0,1 eВ (nTiO2); Ec-EF=0,2 eВ (nSi); φ0=0,2 



 

 

110 

eВ; ΔEc=0,3 eВ; ΔEv=2,3 eВ (бар'єр для електронів в зоні провідності). 

Відповідні параметри для анізотипних гетероструктур Ti-TiO2–рSi: Ec-EF=0,1 

eВ (nTiO2); EF-Ev=0,2 eВ (pSi); φ0=0,5 eВ; ΔEc=0,3eВ; ΔEv=2,3eВ (бар'єр для 

струму у валентній зоні). Оцінки товщин Lo збіднених областей в TіО2 та Si 

згідно [145] дають значення Lo(Si)>>Lo(ТіО2), тобто, можна вважати, що ОПЗ 

досліджуваних гетероструктур повністю формується в кремнії. 

При прямому включенні опір ОПЗ кремнію різко зменшується з ростом 

напруги, і внесок високоомного оксидного шару стає визначальним. На рис. 

5.2 показано залежності струму від зовнішньої напруги при прямому 

включенні структур Ті-ТіО2-nSi (позитивний потенціал на титановому 

контакті) та Ті-ТіО2-рSi (негативний потенціал на титановому контакті). В 

подвійному логарифмічному масштабі lgІ~lgU вольт-амперна характеристика 

має лінійні ділянки, які відрізняються своїм нахилом: в області напруг до 1 В 

виконується закон Ома, для інтервалу напруги U ~ 1-5 В характерною є 

квадратична залежність І ~ U
2
, а за подальшого збільшення напруги 

 

           
Рис. 5.1. Структура (а) та енергетичні діаграми гетероструктур Тi-

TiO2-nSi (б) та Тi-TiO2-pSi (в). 
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спостерігається пришвидшене зростання струму. Характерна квадратична 

залежність струму від напруги в досліджуваних структурах є типовою для 

струмів, обмежених просторовим зарядом (СОПЗ).  
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Рис. 5.2. Вольт-амперна характеристика структур Ті-ТіО2-nSi (а) 

та Ті-ТіО2-рSi (б) у координатах СОПЗ. 

 

На початковій омічній області вольт-амперної характеристики 

концентрація носіїв заряду є близькою до рівноважної, що дозволяє 

визначити питомий опір оксидної плівки. Більш впорядковані і однорідні 

зразки TіО2-1000 мають значення питомого опору оксидного шару ρ≈10
4
-10

5 

Ом
.
см.

 
У зразках TіО2-300 невпорядкованість структури і більша площа 

питомої поверхні обумовлюють підвищення концентрації поверхневих 

центрів захоплення і відповідне зростання питомого опору до ρ≈10
6 

Ом·см. 

Крім того, наявність в зразках TіО2-300 двох груп нанокристалітів різного 

розміру призводить до інтенсифікації процесів міжкристалітної дифузії 

носіїв заряду, які також можуть захоплюватися молекулярними пастками 

[144].  

 Концентрація рівноважних вільних носіїв заряду n0 та їх дрейфова 

рухливість μ в оксидному шарі визначались на різних ділянках вольт-

амперної характеристики: в омічній області згідно з [199]: 
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enI 0 ,              (5.1) 

в області квадратичної залежності згідно: 
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0
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U
I


              (5.2) 

та за величиною напруги U0 переходу від лінійної до квадратичної 

залежності: 
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Len
U  ,             (5.3) 

де U, I – відповідно, напруга та густина струму в структурі, μ – рухливість, ε   

– діелектрична проникність оксидного шару, L – товщина шару ТіО2. Збіг 

значень концентрації n0 ≈1
.
10

17 
см

-3
 та рухливості μ ≈10

-3
-10

-4
 см

2
/В

.
с при 

визначенні різними методами підтверджує припущення про домінуючий 

внесок струмів, обмежених просторовим зарядом.  

 Температурна  залежність дрейфової рухливості в області температур 

T=300-400K характеризується енергією активації Еμ≈0,13-0,15 еВ. Можна 

припустити, що перенос носіїв заряду через шар ТіО2 здійснюється за 

допомогою стрибків по локалізованих електронних станах. Для стрибкового 

механізму значення дрейфової рухливості визначається згідно з виразом:   

 )exp(
6

2

r

R

kT

E

kT

Re



 ,           (5.4)    

де ν – фононна частота, R - довжина стрибка, r - радіус локалізації. Отримані 

значення рухливості μ ≈10
-3

-10
-4

 см
2
/В

.
с при характерних значеннях фононної 

частоти ν≈10
12 

с
-1

 відповідають довжині стрибка R<1 нм, що співрозмірно з 

міжатомними відстанями в шарі ТіО2.  

Важливим фактором впливу на електропровідність 

наноструктурованого оксиду титану є наявність значної кількості центрів 

захоплення носіїв заряду [210]. У випадку СОПЗ оцінку концентрації пасток 

можна здійснити за значенням порогової напруги їх заповнення U t  (рис. 5.2): 
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 ,             (5.5) 

де Ut – напруга порогового заповнення пасток, Nt – концентрація центрів 

захоплення. Для зразків типу TіО2-1000 концентрація центрів захоплення 

становить Ni ~10
16  

см
-3

, що в 3-5 разів менше, ніж для TіО2-300. Це 

узгоджується з результатами досліджень дефектних центрів у 

нанокристалічному анатазі отриманих методом спектроскопії електронного 

парамагнітного резонансу [144].  

 

5.2. Структури Ті-TіО2-nSi  

Характерною особливістю інжекційних процесів в досліджуваних 

структурах є суттєвий вплив структури пористого оксидного шару ТіО2 і 

типу провідності кремнієвої підкладки на залежності ємності та активної 

провідності від прикладеної напруги. Для структур Ті-TіО2-nSi основним 

типом інжектованих носіїв є електрони, які в залежності від полярності 

прикладеної напруги надходять в проміжний оксидний шар або з електроду 

Ті або з nSi.   

На рис. 5.3 (а) наведені залежності диференційної провідності 

(f=1МГц) від прикладеної напруги для зразків Ті-TіО2-nSi з різною 

технологією формування оксидного шару. Спостерігається збільшення 

провідності незалежно від полярності прикладеної напруги. На початковому 

етапі (U<5В) збільшення провідності практично не спостерігається. Для 

області напруги (15В>U>5В) характерним є близький до лінійного закон 

зростання провідності, а при достатньо високому рівні інжекції (U>15В)  

провідність структури виходить на ділянку насичення. При U>0 (інжекція 

електронів з електроду Ті) зростання провідності шару ТіО2 співпадає зі 

зростанням провідності прямозміщенного переходу TіО2-nSi. При U<0 

(інжекція електронів з nSi) збільшення загальної провідності структури в 

основному визначається зростанням провідності оксидного шару TіО2.  
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Рис. 5.3.  Залежність ємності та провідності від прикладеної напруги для 

структур Ті-TіО2-nSi:1 - ТіО2-1000; 2 - ТіО2-300; 3 - ТіО2. 

 

Причиною таких змін провідності є процеси рекомбінації та 

захоплення інжектованих носіїв заряду в об'ємі та міжкристалітних границях 

оксидного шару. В області малих значень прикладеної напруги (U<5В) 

існуючі між контактуючими електродами і оксидом потенційні бар'єри 

блокують надходження носіїв заряду в шар TіО2, що обумовлює постійність 

значення провідності. В більш сильних електричних полях (~10
6
 В/см) 

починається інжекція електронів в об'єм оксидного шару, що відповідає 

ділянці різкого зростання провідності. В області насичення процес 

захоплення електронів наявними пастками завершується і загальна 

провідність структури визначається умовами усталеного проходження 

струму. Максимальне значення провідності в області насичення визначається 

часом прольоту носіїв заряду, що  залежить від комплексу процесів інжекції, 

заповнення і спустошення пасток [199]. 

Для неоднорідних зразків ТіО2-300 порівняно зі зразками ТіО2-1000 

характерним є зменшення абсолютного значення провідності і суттєве 

ослаблення ролі інжектованих електронів (рис. 5.3 а, кр. 2). Згідно [144] 

зростання невпорядкованості і площі питомої поверхні металооксиду 

призводить до підвищення концентрації поверхневих центрів захоплення і 

відповідного зменшення провідності. Крім того, наявність в зразках ТіО2-300 
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двох груп нанокристалітів різного розміру призводить до підвищення 

ймовірності міжкристалітної дифузії носіїв заряду, які також можуть 

захоплюватися молекулярними пастками. Наведені в [144] результати 

досліджень методом електронного парамагнітного резонансу свідчать про 

приблизно в 2 рази вищу концентрацію поверхневих центрів для такого типу 

шарів TіО2. 

Розміри нанокристалітів і концентрація поверхневих пасток є 

визначальними факторами впливу структури оксидного шару на процеси 

електронного переносу. Зменшення розмірів кристалітів TіО2 призводить до 

локалізації і обмеження концентрації вільних носіїв заряду в нанокристалі. 

Якщо в масивних кристалах більша частина інжектованих носіїв заряду 

зникає в процесі об'ємної рекомбінації, то в нанорозмірних кристалітах носії 

встигають досягти поверхні й захопитися поверхневими пастками. При 

цьому збільшується кількість актів розсіювання на міжкристалітних 

границях, а отже знижується рухливість носіїв заряду і відповідно 

провідність в діапазоні досліджуваних частот.  

Зі змінами провідності корелюють і зміни ємності структур Ті-TіО2-nSi 

(рис. 5.3 б). Загальна ємність зразка моделюється змінами ширини області 

просторового заряду ізотипного гетеропереходу TіО2-nSi та процесами 

захоплення носіїв заряду в високоомному оксидному шарі TіО2. 

Надходження електронів призводить до зростання заряду (dQ/dU>0) та 

ємності оксидного шару в результаті заповнення поверхневих центрів та 

зміни зарядових співвідношень. Змінне електричне поле збуджує процес 

перезарядження цих центрів, визначаючи вид вольт-фарадної характеристики 

структури. 

Важливим моментом, що впливає на електропровідність та ємність 

оксидної плівки є наявність у ній поверхневих пасток. Тільки через дефекти 

на границях кристалітів при їхніх розмірах 100 А можлива концентрація 

пасток може досягати значень ~10
18 

см
-3

. Пористий оксид титану є 

гідрофільним матеріалом і містить значну кількість адсорбованої води навіть 
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у сухій атмосфері. На поверхні нанокристалічного ТіО2 інтенсивно 

формуються кисневовміщуючи радикальні групи, які значною мірою 

визначають процеси рекомбінації та захоплення інжектованих носіїв заряду 

[211]. Контакт TіО2 з молекулярним киснем призводить до зникнення 

кисневих вакансій Ті
3+

 і утворення іон-радикалів кисню, що представляється 

природним через знаходження зразків на повітрі. Як відомо, в оксиді титану 

переважають незаповнені або заповнені діркові пастки, що здатні захопити 

дірку (O
-2

, O
-3

) або формуються в результаті захоплення дірки початково 

від'ємно зарядженими молекулярними комплексами (HO
2-

 і OH
-
) [144,212]. 

Причиною існування такого типу поверхневих пасток можуть бути процеси 

адсорбції кисню та гідроксильних молекулярних комплексів на поверхні 

кристалітів ТіО2. 

 

5.3. Структури Ті-TіО2-рSi  

Структури Ті-TіО2-рSi можна представити в вигляді системи зустрічно 

включених переходів TіО2-рSi, Ті-TіО2 і проміжного шару TіО2 між ними. 

Для структур Ті-TіО2-рSi спостерігається характерна для випростуючих 

переходів асиметрична залежність диференційної провідності від 

прикладеної напруги (рис. 5.4 а). При позитивній полярності на титановому 

електроді зменшення загальної провідності обумовлюється зменшенням 

провідності зворотно зміщеного анізотипного гетеропереходу TіО2-рSi. При 

негативній полярності напруги визначальними є процеси подвійної інжекції 

носіїв заряду в оксидний шар ТіО2: електронів з титанового електроду і дірок 

з прямо зміщеного гетеропереходу TіО2-рSi.  

 При негативній полярності напруги на початковому етапі (U<O) струм 

інжектованих з рЅi електроду дірок переважає струм інжектованих 

електронів, що може призводити до появи ділянки негативної диференційної 

провідності (рис. 5.4 а, кр. 1,2). При подальшому зростанні прикладеної 

напруги (U>5B) нейтралізуючий потік інжектованих електронів 

вирівнюється з потоком інжектованих дірок і надалі стає домінуючим, що 
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обумовлює процес  зростання провідності. Слід зазначити, що ефект 

негативної диференційної провідності вже спостерігався в гетеропереходах 

на основі n+-SnO2:F/нанопористий  TiO2 [213] і пов'язаний з глибокими 

електронними пастками в пористому TiO2 з енергією активації 175-375 мВ. 

Характер детального ходу вольт-фарадної характеристики структур Ті-

TіО2-рSi може змінюватись в залежності від параметрів зустрічно включених 

переходів TіО2-рSi і Ті-TіО2  та інтервалу прикладеної напруги (рис. 5.4 б). 

При позитивній полярності напруги на титановому контакті вольт-фарадна 

характеристика структур в основному визначається розширенням області 

просторового заряду зворотно зміщеного гетеропереходу TіО2-рSi (рис. 5.4 

б). Розрахунок на цій ділянці по куту нахилу залежності ΔC
-2

=f(U) дає 

значення концентрації легуючих домішок в р-кремнії 2·10
16

 см
-3

,  що 

співпадає з вихідними даними. Внесок в зміни загальної ємності структури 

включеного в прямому напрямку переходу Ті-ТіО2 і оксидного шару ТіО2 є 

незначним.  
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Рис. 5.4.  Залежність ємності та високочастотної провідності від прикладеної 

напруги для структур Ті-TіО2-рSi:1 - ТіО2-1000; 2 - ТіО2-300; 3 -  ТіО2. 

 

При негативній полярності прикладеної напруги на загальну ємність 

структури суттєво впливають процеси зміни заряду |С|=dQ/dU в оксидному 

шарі ТіО2, що визначаються співвідношенням між інжекційними потоками 

основних (електронів) і неосновних (дірок) носіїв заряду. Надходження 

електронів обумовлює зростання захопленого заряду (dQ/dU>0) і, відповідно, 
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ємності  оксидного шару. Зміна знаку носіїв при домінуючій інжекції дірок 

може призводити до зміни кута фазового зсуву на протилежний і прояву 

ефекту негативної ємності (dQ/dU<0) .  

В досліджуваних зразках ТіО2-1000 після подачі негативного зміщення 

спостерігається різке зменшення сумарної ємності (рис. 5.4 б, кр.1). 

Компенсування зарядом інжектованих дірок еквівалентно збільшенню 

ефективної товщини оксидного шару. При подальшому підвищенні 

прикладеної напруги зростає вклад нейтралізуючого потоку електронів з 

титанового контакту, що обумовлює відповідне зростання загальної ємності 

структури. Детальний хід вольт-фарадної характеристики в цьому інтервалі 

напруги суттєво залежить від співвідношення між параметрами складових 

елементів.  

В структурах Ті-TіО2-рSi (як і у випадку Ті-TіО2-nSi) з оксидним 

покриттями типу ТіО2-300 і ТіО2 більші значення площі питомої поверхні в 

порівняно з TіО2-1000 обумовлюють зростання концентрації адсорбованих на 

поверхні молекул і відповідне збільшення концентрації поверхневих центрів 

захоплення. Це призводить до зменшення впливу ефектів захоплення носіїв і 

зниження провідності та ємності структур в більшості інтервалів напруги 

(рис. 5.4 б, кр. 2,3).  

 

5.4. Формування провідних каналів  

Процеси електронного транспорту в пористому шарі TіО2 можна 

інтерпретувати у межах механізму переносу носіїв заряду у дисперсній 

системі з'єднаних нанокристалітів TіО2 (рис. 5.1 а). Деякі автори трактують 

провідність шару пористого оксиду з точки зору часу прольоту носіїв заряду 

[214]. В роботі [215] запропонована схема формування провідних каналів для 

інжектованих носіїв, яка враховує роль зарядового стану внутрішньої 

поверхні оксидного шару. Формування шляхів і часу проходження носіїв 

заряду залежить від умов інжекції, природи та заповнення поверхневих та 

об'ємних пасток, локального поляризаційного заряду нанокристаліту. Знак 
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зарядженості визначається типом власних та адсорбованих поверхневих 

центрів (позитивний для донорів або негативний для акцепторів). Значення 

поверхневого заряду залежить не лише від концентрації і заповнення 

поверхневих пасток, але і від поляризації присутніх дипольних молекул.  

 У досліджуваних структурах розміри наночастинок TіО2 співрозмірні з 

довжиною екранування, що приводить до практично повного спрямлення 

енергетичних зон і рівномірної зарядженості об'єму кристаліта. Наявність 

позитивного поверхневого заряду зумовлює  підвищення положення рівня 

Фермі і акумуляцію інжектованих електронів в об'ємі кристаліта. Утворення 

провідних шляхів здійснюється в умовах неоднорідності загального 

електричного поля в оксидному шарі і вимагає часу для насичення пасток і 

поляризації ТіО2 наночастинок. У випадку електронної інжекції електрони 

спочатку захоплюються пастками ближніх до титанового катода 

наночастинок ТіО2, формуючи екрануючий поляризаційний позитивний 

заряд на їх поверхні. Поступово електрони проникають далі в об'єм 

оксидного шару, утворюючи провідні канали з позитивно зарядженою 

поверхнею наночастинок (рис. 5.1, незаштрихований канал). Інжекція дірок у 

такому каналі блокується електричним полем, що виникає при поляризації. 

За негативного поверхневого заряду в системі нанокристалітів формуються 

канали, які є провідними для дірок і одночасно заблокованими для 

електронів (рис. 5.1, заштрихований канал).  

 

5.5. Імпедансна спектроскопія  

Як правило, при вимірюванні частотних характеристик бар'єрних 

структур на малому синусоїдальному сигналі використовується паралельна 

схема вимірювання з параметрами Сm, Rm.  В нашому випадку схема 

заміщення є еквівалентною послідовно-паралельній комбінації елементів 

області просторового заряду кремнію СSi, RSi та оксидного титанового шару 

СТіО2 , RТіО2  (рис. 5.5). При подачі зовнішньої напруги значення Сm, Rm. 

визначаються сумарними змінами параметрів високоомного проміжного 
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оксидного шару та області просторового заряду напівпровідника.  

Величина ємності Сm описується параметрами еквівалентної схеми 

виразом:  
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Рис. 5.5. Паралельна схема заміщення (а), еквівалентна схема (б) та структура 

(с) зразків  Ті – ТіО2 –(n,р)Sі. 

 

При проходженні струму параметри еквівалентної схеми змінюються в 

залежності від полярності та значень прикладеної напруги. Аналіз  зсуву  фаз  

між  напругою і  вимірюваним  струмом  свідчить про ємнісний  характер 

провідності досліджуваних структур. При значеннях RSi~RТіО2 і достатньо 

високій частоті вимірів величину ємності Сm можна визначати як  суму двох 

послідовно включених ємностей  СSi  та СТіО2:   
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Результати дослідження імпеданс-спектрів структур в залежності від 

типу оксидного покриття і прикладеної напруги наведені на рис. 5.6. Як 

правило, імпедансний спектр пористих оксидних матеріалів у комплексній 

площині має два півкола, що свідчить про внесок у загальну провідність 

об'єму (низькочастотна частина спектру) та границь розділу кристалітів 
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(високочастотна частина спектру). Перекриття напівкіл (рис. 5.6) вказує на 

незначну різницю постійних часу релаксації об'єму τ1 і границі τ2 кристаліта 

(співвідношення τ1/τ2 <10) [144,216,217].   

Із порівняння годографів покриттів ТіО2-300 і ТіО2-1000 (рис. 5.6, 

кр.1,2) можна зробити висновок про меншу провідність покриття ТіО2-300 з 

неоднорідною мікроструктурою. Більш щільні і однорідні покриття ТіО2-

1000 характеризуються меншим діаметром півкола і відповідно більшим 

значенням питомої провідності.  

 Зміни годографу структури під дією поточної напруги для зразків ТіО2-

1000 показані на рис. 5.6 (кр.2,3). З ростом електричного поля 

спостерігається зменшення розмірів півкола годографу, обумовлене 

зростанням інжекційного струму. Основне скорочення півкола 

спостерігається в низькочастотній частині спектру, що обумовлено 

зростанням провідності об’єму кристалітів за рахунок інжектованих носіїв. 

Відмітимо, що годограф не змінюється в області прикладеної напуги U<5В.  

 

Рис. 5.6.  Імпеданс спектри структур Ті-TіО2-nSi: 1 -  ТіО2-300; 2 - ТіО2-

1000 при U=0 В; 3 - ТіО2-1000 при U =10 В. 

 

 5.6. Вплив адсорбції молекул води 

Адсорбція – один із ефективних методів зміни концентрації і 

зарядового стану поверхневих пасток. Значення сформованого поверхневого 
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заряду залежить від можливостей атомів адсорбату захопити або віддати 

електрон. Відомо, що в атмосфері на внутрішній поверхні нанокристалічного 

ТіО2 інтенсивно формуються кисневовміщуючи радикальні групи, які 

переважно визначають процеси акцепторно - донорної взаємодії з 

інжектованими носіями заряду [144].  

 Атоми адсорбату, потрапляючи на поверхню напівпровідника, залежно 

від своїх фізико-хімічних властивостей, прагнуть захопити або віддати 

електрон. У повітряному середовищі на поверхні нанокристалітів інтенсивно 

адсорбується кисень. Атоми кисню з високою електронегативністю 

локалізують біля себе електрон напівпровідника, утворюючи акцепторні 

аніон-радикали O
-2

, O
-3

. Іншим важливим газовим компонентом атмосфери є 

пари води, молекули якої характеризуються значним дипольним моментом. 

Молекули Н2О дисоціюють на поверхні пор і різнойменні заряди 

розділяються внаслідок різниці їх коефіцієнтів дифузії в оксидній плівці 

(іони Н
+
 - рухливі, ОН

–
 - локалізовані в гідроксильних групах). Дисоціації 

води сприяє і наявність на поверхні оксиду хемосорбованого кисню, що 

згідно з реакцією: Н2О+O
–
+е

–
→2OН

– 
також може бути причиною збільшення 

провідності оксидного шару.  Пористий оксид титану є гідрофільним 

матеріалом і містить певну кількість адсорбованої води навіть у сухій 

атмосфері. Адсорбовані донорні молекули води віддають свій електрон у 

зону провідності або центру на поверхні напівпровідника, утворюючи 

поверхневі молекулярні групи (HO2)
+
, (OH)

–
 з позитивним зарядом. 

Адсорбційну чутливість оцінювали по значенню відносної зміни 

диференційної провідності 
0

0

G

GGA 
  , де G0, Gа – відповідно, значення 

питомої електропровідності у повітрі і під час продування у насичених парах 

води (рис. 5.7).  

Позитивна зарядженість внутрішньої поверхні пористого TіО2 

забезпечувалася адсорбцією донорних молекул в газовому середовищі парів 

води та етанолу, що характеризуються наявністю значного дипольного 
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моменту. Продування зі сталим градієнтом парціального тиску парів води 

або спирту активізує донорно-акцепторні процеси переносу і приводить до 

підвищення адсорбційної здатності поверхні ТіО2. Зростання провідності 

структур корелює зі зміною величини дипольного моменту адсорбованих 

полярних молекул.  

Для структур Ті-ТіО2-nSі спостерігається практично симетричне 

зростання адсорбційної чутливості від прикладеної напруги, зумовлене 

збільшенням кількості провідних каналів (рис. 5.7 а). Зростанню провідності 

сприяє збільшення дифузійної довжини та зменшення темпу рекомбінації 

інжектованих електронів за рахунок захоплення носіїв заряду на пастки. 

Після заповнення пасток транспорт електронів в оксидному шарі стає майже 

недисперсійним. У розупорядкованих зразках (ТіО2-300) спостерігається 

зниження адсорбційної чутливості, пов'язане з ускладненням перколяційного 

проходження і обмеженнями переносу носіїв заряду в наночастинках з 

малими розмірами  [218].    

 

Рис. 5.7. Залежність адсорбційної чутливості від напруги для структур 

Ті-ТіО2-nSi (а) та Ті-ТіО2-рSi (б) під час продування у парах Н2О. 

 

Для структур Ті-ТіО2-рSі адсорбція полярних молекул змінює не тільки 

значення струму, але й характер залежності струму від прикладеної напруги, 

В умовах мінімізації інжекційних струмів (+ на Ті електроді) адсорбційна 
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чутливість наближається до нуля, що дає змогу керувати параметрами 

чутливості за рахунок зміни полярності напруги (рис. 5.7 б).  

Тому можна зробити висновок, що такі структури можна 

використовувати в якості газових сенсорів.  

 

 

Висновки до розділу 5 

1. Методами золь-гель технології були сформовані нанокристалічні 

плівки ТіО2 (ТіО2-1000 з нанокристалітами 15 нм, TіО2-300 - дві 

групи нанокристалітів 3 нм і 20 нм) на монокристалічних 

кремнієвих підкладках різного типу провідності: метал - ТіО2 –

nSі; метал - ТіО2 –рSі. Структури досліджувалися методом 

імпедансної спектроскопії, ВАХ і ВФХ.  

2. Встановлено, що процеси інжекції носіїв заряду в 

нанокристалічному шарі TіО2 здійснюються через систему 

провідних каналів в умовах суттєвого впливу зарядового стану 

внутрішньої поверхні. Формування шляхів і часу проходження 

носіїв заряду залежить від властивостей інжектуючого контакту, 

природи і заповнення поверхневих та об'ємних пасток, локальної 

поляризації нанокристаліта.    

3. Для зразків типу TіО2-1000 концентрація центрів захоплення 

становить Ni ~10
16  

см
-3

, що в 3-5 разів менше, ніж для TіО2-300. 

4. В структурах Ті-TіО2-рSi зміна співвідношення інжектованих 

електронів і дірок може призводити до ефекту від’ємної 

диференціальної провідності.  

5. В структурах Ті-TіО2-nSi з оксидним покриттями типу ТіО2-300 

спостерігається зниження адсорбційної чутливості, пов'язане з 

ускладненням перколяційного проходження і обмеженнями 

переносу носіїв заряду в наночастинках з малими розмірами. А в 

зразках ТіО2-1000 спостерігається практично симетричне 
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зростання адсорбційної чутливості від прикладеної напруги, 

зумовлене збільшенням кількості провідних каналів.  

6. Для структур Ті-ТіО2-рSі адсорбція полярних молекул змінює не 

тільки значення струму, але й характер залежності струму від 

прикладеної напруги. В умовах мінімізації інжекційних струмів (+ 

на Ті електроді) адсорбційна чутливість наближається до нуля, що 

дає змогу керувати параметрами чутливості за рахунок зміни 

полярності напруги. Запропоновано використання даних 

гетероструктур у якості  газових сенсорів.  
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ВИСНОВКИ 

  

1. Запропоновано технологію отримання наступних нанокомпозитних 

структур: Si+SiO2, Si+TiO2, МКК, МКК + ПК. Проведено 

порівняння їх електрофізичних властивостей до і після взаємодії з 

водою.  Показано, що механізми проходження носіїв заряду в таких 

структурах визначаються як властивостями нанокристалітів 

кремнію і відповідного оксиду, так і процесами взаємодії на 

межзерених границях. В зволожених структурах Si + ТiO2 не 

проявляється характерна для дифузійних процесів лінійна 

залежність уявної і дійсної компонент повного імпедансу, що вказує 

на відсутність протонного транспорту в нанокомпозитних 

структурах Si + ТiO2. Після зволоження структур Si+SiO2 

з’являється  іонно-протонна складова в переносі заряду. За 

результатами досліджень запропоновано створення сенсору 

вологості на основі дисперсних нанокомпозитних структур Si+SiO2. 

2. Вперше запропоновано додавати ПК до композитних структур на 

основі МКК для підвищення стабільності композитних структур. 

Вперше проведена графоаналітична обробка часових залежностей 

імпедансу в умовах динамічної адсорбції, що дозволило отримати 

інформацію про властивості об’єму і границь кристалітів додатково 

до стаціонарних імпедансних досліджень. Визначені швидкості 

зміни опору αR і ємності αС композитних структур МКК і МКК+ПК 

при десорбції спирту на частоті вимірювального сигналу 1кГц: для 

структур МКК (αR=0,0096хв
-1

,   αC=1,70хв
-1

) і для структур 

МКК+ПК (αR=0,0093хв
-1

, αC=0,20хв
-1

). Динаміка десорбції води 

характеризується більш низькими значеннями швидкості зміни 

параметрів у порівнянні з середовищем етилового спирту: для 

структур МКК (αR=0,0067хв
-1

,   αC=0,15хв
-1

) і для структур 

МКК+ПК (αR=0,0067хв
-1

, αC=0,054хв
-1

). Більш стійкими є структури 



 

 

127 

з вмістом ПК, що характеризуються більш низькими значеннями αR 

і αС в усьому інтервалі частот. Параметри композитів МКК+ПК 

практично повністю відновлюються після декількох адсорбційно-

десорбційних циклів. Домінуючими є кінетичні процеси переносу 

заряду. 

3. Методом РСГР визначено енергетичну структуру глибоких пасток в  

гетероструктурах Pd/нано- та мезопористий Si/р-Si у вакуумі та 

вплив перезарядки цих пасток в умовах адсорбції різних газів- Ar, 

N2, CO2, O2. Показано, що глибокі пастки акцепторного типу в 

мезопористих шарах Si можуть бути повністю виключені з процесу 

релаксації при адсорбції молекул кисню акцепторного типу, коли 

парціальний тиск кисню становить близько кількох мбар.  

4. Вперше запропоновано пасивацію вільних мезопористих шарів ПК 

LaF3 методом послідовного іонного нашаровування. Після 

нанесення шару LaF3 виникає  фотолюмінесценція з максимумами 

при 600 нм і 650 нм. Поява в спектрі фотолюмінесценції кількох 

максимумів може бути викликане як дисперсією розмірів 

нанокристалітів кремнію так і наявністю додаткових каналів 

випромінювальної рекомбінації, наприклад, екситонної 

рекомбінації на вільних та зв’язаних екситонах. Показано, що при 

тривалому старінні (3-6 місяців) спостерігається зростання 

інтенсивності фотолюмінесценції порівняно з її вихідним 

значенням. Однією з причин можуть бути процеси зменшення 

кількості обірваних зв’язків на поверхні ПК в результаті поступової 

пасивації адсорбованими атомами кисню. Із спектрів ІЧ поглинання 

показано, що пасивуючий шар LaF3 істотно не впливає на процеси 

хімічної взаємодії в порах. У той же час інтенсивність піків, 

пов'язаних з присутністю оксидних і гідроксильних групи 

поступово зменшується. Досліди по впливу атмосфери озону на ІЧ 



 

 

128 

спектри показали, що отримані шари LaF3 створюють захисний шар 

на поверхні ПК, який  блокує доступ окислювача до поверхні ПК.  

5. Розроблено техніку осадження наночасток сульфіду кадмію в 

матрицю ПК. Досліджено електрофізичні та люмінесцентні 

властивості структур в залежності від режиму нанесення CdS, і 

показано, що такі структури можна використовувати для певних 

оптоелектронних пристосувань.   

6. Методами золь-гель технології були сформовані нанокристалічні 

плівки ТіО2 (ТіО2-1000 з нанокристалітами 15 нм, TіО2-300 - дві 

групи нанокристалітів 3 нм і 20 нм) на монокристалічних 

кремнієвих підкладках різного типу провідності: метал - ТіО2 –nSі; 

метал - ТіО2 –рSі. Встановлено, що процеси інжекції носіїв заряду в 

нанокристалічному шарі TіО2 здійснюються через систему 

провідних каналів в умовах суттєвого впливу зарядового стану 

внутрішньої поверхні. Формування шляхів і часу проходження 

носіїв заряду залежить від властивостей інжектуючого контакту, 

природи і заповнення поверхневих та об'ємних пасток, локальної 

поляризації нанокристаліта. В структурах Ті-TіО2-рSi зміна 

співвідношення інжектованих електронів і дірок може приводити до 

ефекту від’ємної диференціальної провідності. Для структур Ті-

ТіО2-рSі адсорбція полярних молекул змінює не тільки значення 

струму, але й характер залежності струму від прикладеної напруги. 

В умовах мінімізації інжекційних струмів (+ на Ті електроді) 

адсорбційна чутливість наближається до нуля, що дає змогу 

керувати параметрами чутливості за рахунок зміни полярності 

напруги. Запропоновано використання даних гетероструктур у 

якості  ефективних газових сенсорів. 
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