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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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 пористого кремнію (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 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-бар’єрні 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: 
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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 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 титану, 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 є композитні плівкові та порошкоподібні структури, 

гетероструктури з діелектричними та напівпровідниковими шарами. 

 

Предметом дослідження є 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.  
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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 мезопористий 

кремній методом послідовного іонного нашаровування. Показано, що 

формування навіть декількох моношарів LaF3  на поверхні мезопористого 

кремнію веде до формування люмінесцентного шару ПК і створенню 

пасивуючого та захисного шару на поверхні ПК.  

5. Визначені механізми струмопроходження у різних газових середовищах 

гетероструктур метал - ТіО2 –n,рSі, 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. Обґрунтовано 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 здобувача 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 
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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 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:  

4
th

 International Conference "Porous Semiconductors – Science and technology" (PSST-

2004) (Валенсія, Іспанія, 2004 рік); I міжнародна науково-технічна конференція 

"Сенсорна електроніка і мікросистемні технології" (Одеса, Україна, 2004 рік); ІV 

Українська наукова конференція з фізики напівпровідників УНКФН-4 (Запоріжжя, 

Україна, 2009 рік); Десята міжнародна конференція молодих вчених з прикладної 

фізики (Київ, Україна, 2010 рік); IV міжнародна науково-технічна конференція 

"Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (Одеса, Україна, 2010 рік); VI 

міжнародна конференція "Електроніка та прикладна фізика" (Київ, Україна, 2010 

рік); I міжнародна науково-практична конференція "Напівпровідникові матеріали, 

інформаційні технології та фотовольтаїка" (НМІТФ-2011, Кременчук, Україна, 2011 

рік); VI міжнародна наукова конференція "Функціональна база наноелектроніки" 

(Кацивелі, Україні, 2011 рік); V Українська наукова конференція з фізики 

напівпровідників УНКФН-5 (Ужгород, Україна, 2011 рік); V міжнародна науково-

технічна конференція "Сенсорна електроніка та мікросистемні технології" (Одеса, 

Україна, 2012 рік); III міжнародна  наукова конференція  "Наноструктурные 

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

2012 рік). 

 

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. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі до дисертації подано загальну характеристику стану проблеми, 

обґрунтовано актуальність роботи та сформульовано основні наукові задачі, 

наведено зв’язок роботи з науковими програмами та темами.  Викладено наукову 

новизну та практичну цінність одержаних результатів, наведені дані щодо 

особистого внеску здобувача в проведену роботу, а також відомості про апробацію 

результатів та наукові публікації. 

 

У першому розділі розміщено огляд літератури. 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 і експериментальні 

методи. Було створено такі види зразків: Pd/Si гетеропереходи з ПК (рис. 1,а), ПК 

виготовлявся за анодною технологією, або методом хімічного травлення; структури 

зі сформованими методами золь-гель технології нанокристалічними плівками ТіО2 

на кремнієвих підкладках різного типу провідності (метал - ТіО2 –n,рSі); 

наночастинки сульфіду кадмію в матриці ПК, які отримувалися методом 

поверхневого хімічного осадження сульфідних сполук; плівки фториду лантану 

нанесені методом послідовного іонного нашаровування на вільні шари 

мезопористого кремнію (рис. 1,б); компактовані зразки дисперсних 

нанокомпозитних структур на основі порошків мікрокристалічного (отриманого 

методом механічного подрібнення в кульовому млині кристалічного p-Sі) і ПК, 

оксиду ТiО2 та SiO2 (рис. 1,в), компактування відбувалося за допомогою 

гідравлічного пресу при тиску до 10·МПа.  

   

а б в 

Рис. 1. (а) CEM зображення зрізу мезопористого кремнію, (б) CEM зображення 

поверхні зразка пористого кремнію після 4 циклів осадження LaF3, (в) фотографія 

таблетованого композиту Si+SiO2. 
 

Представлено також схеми експериментальних установок для дослідження 

кінетики фотолюмінесценції, вольт-амперних і вольт-фарадних характеристик, 

релаксаційної спектроскопії глибоких рівнів та повного імпедансу, наведено методи 

обробки експериментальних даних. 



6 
 

 

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.  

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. 2). Обрана для апроксимації не зволожених 

нанокомпозитних структур Si + SiO2  еквівалентна схема включає можливі вклади в 

загальну провідність від нанокристалітів кремнію, поверхневого шару  SiO2  і 

кластерів оксиду SiO2 (рис. 2,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 

кластерів. Після зволоження 

вимірянні імпедансні спектри 

структур Sі-SіО2 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. 

Еквівалентна схема (рис. 2,в) 

зволожених зразків включає 

додаткове коло з елементом 

Варбурга W з характерною 

лінійною залежністю уявної і 

дійсної компонент імпедансу (ZW –імпеданс Варбурга, RD, СD – відповідно, опір і 

ємність міжфазного шару), що визначає дифузійні процеси. 

В годографах композитних структур Si + SiO2 проявляються три півкола, що 

перекриваються, неідеальність  яких визначається неоднорідністю параметрів 

кремнієвих і оксидних наночастинок (рис. 3). 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  

 

 

 

Рис. 2. Мікроструктура (а) і еквівалентні 

схеми композитних зразків Sі+SіО2: б – до дії 

парів води;  в - після дії парів води. 
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 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, кр.1).  Після зволоження (рис. 3, 

кр.2) високочастотний опір об’єму 

кремнієвих нанокластерів  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 кластерів 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.  

Сильнодисперсні структури  Si + SiО2 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.  

У незволожених структурах провідні 

перколяційні шляхи блокуються  

міжкристалітними бар'єрними 

оксидними шарами. У структурах з 

нанокристалічним кремнієм адсорбція 

полярних молекул води може змінити 

положення і щільність поверхневих 

станів і величини міжкристалітного 

бар'єру. 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. 

Для порівняння були також проведені виміри імпеданс спектрів для структур Si 

+ ТiO2.  Але зволоження структур Si + ТiO2 практично не призводить до змін опору 

Rv, Rb та RОХ оксидних нанокристалітів ТiO2. 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. 

 
Рис. 3. Імпеданс-спектри композитних 

зразків Si+SiO2: 1 – в атмосфері повітря, 

2 - в атмосфері Н2О.  

 
Рис. 4. Залежність годографів імпедансу 

композитних структур від складу 

вихідних порошків. 1 - МКК , 2 - 

МКК+(20%)ПК. 

На вставці – структура композиту і 

еквівалентна схема для моделювання.  

0 5 10 15
0

5

10

OX

Si+SiO2 

Z
Im

, 
1

0
3
О

м

ZRe, 10
3
Ом

2
R B

R 

V  R 

V R
1

R OX

B R 



8 
 

 

 На рис. 4 показані імпеданс-спектри композитних кремнієвих зразків в 

атмосфері повітря. Точками  показані дані вимірювань, суцільними лініями – 

результати розрахунку згідно еквівалентної схеми, що використовується для 

апроксимації (вставка до рис. 4). Для зразків МКК в годографі спостерігаються два 

півкола, що незначно перекриваються (рис. 4, кр.1). Це свідчить про внесок в 

загальну провідність структури як об’єму, так і границь кристалітів. У зразках 

МКК+(20%)ПК в годографі спостерігається тільки одиничне неідеальне півколо 

(рис. 4, 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. 

Розглянемо основні особливості змін імпедансних спектрів композитних 

структур під впливом зовнішнього середовища, що змінюється з часом. На постійній 

частоті вимірювального сигналу 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: )1)(0()( tRtR R , )1)(0()( tCtC C , де  αR і αС  відповідно, 

швидкості зміни опору R(t) і ємності C(t). Особливістю досліджених композитних 

структур є достатньо висока чутливість до адсорбційно-десорбційного впливу 

етилового спирту і води. На рис. 5 показано вплив динамічного режиму десорбції 

етилового спирту на модифікацію часових залежностей імпедансу структур МКК 

(рис. 5,а) і МКК+(20%)ПК (рис. 5, б) для трьох значень частоти вимірювального 

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

вимірювань, суцільними лініями – результати розрахунку. 

Локальні електричні поля адсорбованих полярних молекул призводять до зміни 

зарядового стану поверхні і електричних параметрів дрібнодисперсної 

напівпровідникової структури. При висушуванні t→t(0) графіки мають вигляд 

неідеального півкола (рис. 5). Залежності у вигляді півкіл схожі з отриманими з 

частотних вимірювань (рис. 4) і відображають кінетичний характер процесів 

  
Рис. 5. 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. 
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переносу заряду. У середовищі етилового спирту t→t(А) спостерігається перехід до 

лінійної залежності, яка є характерною для дифузійних процесів переносу. 

Причиною такої залежності може бути прояв естафетного механізму іонного 

переносу по поверхні в результаті перекриття хвильових функцій адсорбату при 

високій концентрації адсорбованих молекул спирту або води. На співвідношення 

кінетичних і дифузійних процесів переносу заряду істотно впливають морфологічні 

відмінності досліджуваних структур МКК і МКК+(20%)ПК (рис. 5). 

У Таблиці 1 наведені розраховані значення швидкості зміни опору αR і ємності αС 

композитних структур для різних частот вимірювального сигналу. Структури з ПК 

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

Таблиця 1. 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 

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

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

Динаміка десорбції води в режимі висушування характеризується більш 

низькими значеннями швидкості зміни параметрів у порівнянні з середовищем 

етилового спирту на частоті 10кГц: 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 1кГц годограф 

демонструє наявність як кінетичних (півколо), так і дифузійних (пряма лінія) 

процесів. Збільшення вмісту ПК призводить до підвищення стабільності 

композитних структур, параметри композитів МКК+ПК практично повністю 

відновлюються після декількох адсорбційно-десорбційних циклів. 

 

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 трифториду лантану LaF3 на ПК. Досліджено вплив 

наношарів LaF3 та наночасток CdS на оптичні властивості ПК. 

Використання ПК в якості пористої матриці потребує глибоких знань 

енергетичних параметрів локалізованих станів у пористих шарах. Перш за все, були 

досліджені 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  
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 кривих з енергіями активації Е1 і 

E2 (рис. 6).  На вставці до рис. 6 

показана залежність енергії активації 

від зворотної напруги. 

 У зразках з мезопористим 

кремнієм 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. 7). Тобто глибокі пастки 

акцепторного типу в мезопористих 

шарах Si можуть бути повністю 

виключені з процесу релаксації при 

адсорбції молекул кисню акцепторного типу. 

 Рис. 8 представляє РСГР спектри нанопористого та мезопористого Si  в інших 

газах. Як видно, РГРС криві нанопористого Si в атмосфері CO2, Ar і O2 звужуються і 

 
Рис. 6. РСГР спектри нанопористого Si 

при різних зворотних напругах в 

атмосфері N2. На вставці показана 

залежність енергії активації від US . 

  
Рис. 7. РСГР спектри мезопористого Si 

при різних парціальних тисках О2. 

Рис. 8. РСГР спектри нано- і мезо-

пористого кремнію в вакуумі (10
-6

 мбар), Ar 

(1,1 мбар), CO2 (9,1 мбар) і O2 (1 мбар). 
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зсуваються в бік високих температур у порівнянні зі спектрами, отриманими у 

вакуумі при тиску 1·10
-6

мбар. 

Передбачається, що енергія глибоких пасток відповідає широкій підзоні в 

забороненій зоні ПК. 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. 

Для формування в ПК пасивуючого шару LaF3 використовувався метод 

послідовного іонного нашаровування. В основі методу 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.  

На рис. 9 наведені результати дослідження  фотолюмінесценції на лицьовій (рис. 

9, кр. 1-4) та тильній (рис. 9, кр.4а) сторонах вільної плівки мезопористого кремнію 

для різної кількості циклів осадження LaF3. В вихідних зразках мезопористого 

кремнію світіння не спостерігається (рис. 9, кр.1). Після нанесення шарів LaF3 

спостерігаються смуги ФЛ з максимумами при 600 нм і 650 нм (рис. 9, кр. 2-4). 

Характерна для ПК червоно - помаранчева смуга зазвичай приписується 

рекомбінації екситонів в кремнієвих квантово-розмірних кристалітах. Поява в 

спектрі фотолюмінесценції декількох максимумів може викликатись як дисперсією 
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Рис. 9. Спектр ФЛ ПК для різної 

кількості циклів осадження шару LaF3: 

1  – до осадження, 2 - 2 цикли, 3 - 4 

цикли, 4 - 6 циклів, 4а – 6 циклів 

тильна сторона. 

Рис. 10.  ІЧ-Фур’є спектри зразків ПК 

оброблених озоном на протязі 1 хвилини: 1 

– щойно виготовлений ПК, 2 – ПК з  

шаром LaF3. 
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розміру кремнієвих нанокристалітів, так і наявністю додаткових каналів 

випромінювальної рекомбінації, наприклад, екситонної рекомбінації на вільних та 

зв’язаних екситонах.  

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 поглинанням та розсіянням 

світла при його проходженні через фторидну оболонку. На тильній стороні зразків 

після процесу іонного нашаровування також спостерігається фотолюмінесценція в 

діапазоні 550-750 нм (рис. 9, б), що свідчить  про повне просочування реакційного 

розчину крізь об’єм пор і формування шару LaF3. 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.  

Покритий фторидом лантану  ПК виявляє покращену стійкість по відношенню 

до обробки в сильній окислюючий атмосфері озону.  З аналізу наведених на рис. 10 

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 з’єднань, які утворюються в результаті реакції окислення. 

Однак, для зразка з шаром LaF3 інтегральна інтенсивність смуг в даній області 

знижується в декілька разів і це, безумовно, вказує на ефект захисту поверхні ПК від 

окислення шарами фториду лантану. 

Було розроблено також техніку осадження наночасток сульфіду кадмію в 

пористу матрицю. Досліджено їх електрофізичні та люмінесцентні властивості в 

залежності від режиму нанесення CdS, і показано, що такі структури можна 

використовувати для певних оптоелектронних пристосувань. 

 

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 –

n,рSі. Порівняно механізми струмопроходження і сенсорні властивості даних 

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

Для утворення поруватих плівок діоксиду титану методом золь-гель синтезу у 

ролі комплексоутворюючих реагентів застосовували поліетиленгліколі з 

молекулярною масою М=300 г/моль (зразки TіО2-300, які відрізнялись присутністю 

двох груп нанокристалітів з середнім діаметром 3 і 20 нм) і М=1000 г/моль (зразки 

TіО2-1000 з середнім діаметром нанокристалітів 15 нм). На рис. 11 показано 

структуру та енергетичні діаграми гетероструктур Тi-TiO2-n,pSi.  

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 
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напруги. Було досліджено залежності диференційної провідності (f=1МГц) від 

прикладеної напруги для зразків Ті-TіО2-nSi з різною технологією формування 

оксидного шару. Причиною таких змін провідності є процеси рекомбінації та 

захоплення інжектованих носіїв заряду в об'ємі та міжкристалітних границях 

оксидного шару. 

Для неоднорідних зразків ТіО2-300 

порівняно зі зразками ТіО2-1000 

характерним є зменшення абсолютного 

значення провідності і суттєве ослаблення 

ролі інжектованих електронів  . 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 двох груп 

нанокристалітів різного розміру 

призводить до підвищення ймовірності 

міжкристалітної дифузії носіїв заряду, які 

також можуть захоплюватися 

молекулярними пастками. Результати 

досліджень методом електронного 

парамагнітного резонансу свідчать про 

приблизно в 2 рази вищу концентрацію 

поверхневих центрів для такого типу шарів 

TіО2.  

Для структур Ті-TіО2-рSi 

спостерігається характерна для 

випростуючих переходів асиметрична 

залежність диференційної провідності від 

прикладеної напруги. 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. 

В структурах Ті-TіО2-рSi  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 

 

 

 
Рис. 11. Структура (а) та енергетичні 

діаграми гетероструктур Тi-TiO2-nSi 

(б) та Тi-TiO2-pSi (в). 
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ефектів захоплення носіїв і зниження провідності та ємності структур в більшості 

інтервалів напруги.  

Процеси електронного транспорту в пористому шарі TіО2 можна інтерпретувати 

у межах механізму переносу носіїв заряду у дисперсній системі з'єднаних 

нанокристалітів TіО2 (рис. 11 а). Формування шляхів і часу проходження носіїв 

заряду залежить від умов інжекції, природи та заповнення поверхневих та об'ємних 

пасток, локального поляризаційного заряду нанокристаліту. Знак 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.  

 Результати дослідження імпеданс-спектрів структур в залежності від типу 

оксидного покриття і прикладеної напруги наведені на рис. 12. Із порівняння 

годографів ТіО2-300 і ТіО2-1000 (рис. 

12, 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. 

12 (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 напруги U<5В. 

Адсорбційну чутливість оцінювали по значенню відносної зміни провідності 

0

0

G

GGA 
  , де G0, Gа – відповідно, значення питомої електропровідності у повітрі і 

під час продування у насичених парах води.  

Позитивна зарядженість внутрішньої поверхні пористого TіО2 забезпечувалася 

адсорбцією донорних молекул в газовому середовищі парів води та етанолу, що 

характеризуються наявністю значного дипольного 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 

 

Рис. 12.  Імпеданс спектри структур Ті-

TіО2-nSi: 1 -  ТіО2-300; 2 - ТіО2-1000 при 

U=0 В; 3 - ТіО2-1000 при U =10 В. 
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провідних каналів. 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.    

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 нульової, що дає змогу керувати параметрами чутливості за 

рахунок зміни полярності напруги. Тому можна зробити висновок, що такі 

структури можна використовувати в якості газових сенсорів. 

 

ОСНОВНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА 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 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 
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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 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. 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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Мілованов Ю.С. Електричні та люмінесцентні властивості композитних 

структур на основі пористого кремнію та оксиду титану. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків. Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2015. 

Запропоновано технологію виготовлення таблетованих композитних  структур 

нанокремнію  в дисперсних SiO2 та ТіО2 матрицях, на базі яких можливо створення 
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ефективних сенсорів вологості. Вперше обґрунтовано метод графоаналітичної 

обробки часових залежностей імпедансу в умовах динамічної адсорбції/десорбції 

парів спирту, води і визначені швидкості зміни параметрів композитних структур на 

основі 1) мікрокристалічного кремнію, 2) мікрокристалічного та пористого кремнію 

в умовах динамічного адсорбційно-десорбційного впливу зовнішніх реагентів. 

Вперше показано, що глибокі пастки акцепторного типу в мезопористих шарах Si 

можуть бути повністю виключені з процесу релаксації при адсорбції молекул кисню 

акцепторного типу. Вперше запропоновано технологію нанесення моношарів LaF3 

на мезопористий кремній методом послідовного іонного нашаровування. Показано, 

що формування навіть декількох моношарів LaF3  на поверхні мезопористого 

кремнію веде до формування люмінесцентного шару ПК і створенню пасивуючого 

та захисного шару на поверхні ПК. Розроблено техніку осадження наночасток 

сульфіду кадмію в матрицю ПК. Визначені механізми струмопроходження у різних 

газових середовищах гетероструктур метал - ТіО2 –n,рSі, сформованих методами 

золь-гель технології, і запропоновано використання даних гетероструктур у якості  

ефективних газових сенсорів. 

Ключові слова: наноструктуровані композитні матеріали, нанокристалічний 

кремній, пористий кремній, оксид титану, імпеданс спектроскопія, ІЧ спектроскопія. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Милованов Ю.С. Электрические и люминесцентные свойства композитных 

структур на основе пористого кремния и оксида титана. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.10 – физика полупроводников и диэлектриков.  

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко МОН Украины, Киев, 

2015. 

Предложена технология изготовления таблетированных композитных  структур 

нанокремния  в дисперстных SiO2 и ТіО2 матрицах, на базе которых возможно 

создание эффективных сенсоров влажности. Впервые обоснован метод 

графоаналитической обработки временных зависимостей импеданса в условиях 

динамической адсорбции/десорбции паров спирта, воды и определены скорости 

изменения параметров композитных структур на основе 1) микрокристаллического 

кремния, 2) микрокристаллического и пористого кремния в условиях динамического 

адсорбционно-десорбционного влияния внешних реагентов. Впервые показано, что 

глубокие ловушки акцепторного типа в мезопористых слоях Si могут быть 

полностью исключены из процесса релаксации при адсорбции молекул кислорода 

акцепторного типа. Впервые предложена технология нанесения монослоев LaF3 на 

мезопористый кремний методом последовательного ионного наслаивания. 

Показано, что формирование даже нескольких монослоев LaF3  на поверхности 

мезопористого кремния приводит к формированию люминесцентного слоя ПК и 

созданию пассивирующего и защитного слоя на поверхности ПК. Разработана 

техника осаждения наночастиц сульфида кадмия в матрицу ПК. Определены 
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механизмы токопрохождения в разных газовых средах гетероструктур метал - ТіО2 –

n,рSі, сформированных методами золь-гель технологии, и предложено 

использование данных гетероструктур в качестве эффективных газовых сенсоров. 

Ключевые слова: наноструктурированные композитные материалы, 

нанокристаллический кремний, пористый кремний, оксид титана, импеданс 

спектроскопия, ИК спектроскопия. 

 

 

ABSTRACT 

 

Milovanov Y.S. Electrical and luminescence properties of composite structures  

based on porous silicon and titan oxide. – Manuscript. 

Thesis is submitted for a candidate of science degree in physics and mathematics in 

speciality 01.04.10 – semiconductor and dielectric physics. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv MES of Ukraine, Kyiv, 2015. 

The manufacture technology of composite pelleting structures of nanosilicon in SiO2 

and TiO2 disperse matrices on the basis of which it is possible to create effective moisture 

sensors is worked out.  

For the first time the method of graphic-analytical processing of the impedance time 

dependences under the dynamic adsorption/desorption of alcohol and water vapor is 

justified and the rate of parameters change of composite structures based on 1) 

microcrystalline silicon, 2) microcrystalline and porous silicon under the dynamic 

adsorption-desorption influence of external agents are determined.  

The role of the localized states in the processes of degradation and passivation of 

heterostructures with PS in vacuum and different atmospheres - air, Ar, N2, CO2, O2 were 

determined. The parameters of deep levels in the contact structures based on meso- and 

nano-porous silicon were determined. It was shown that the deep traps of acceptor-type 

mesoporous Si layers can be completely excluded from the relaxation process during the 

adsorption of acceptor type oxygen molecule.  

For the first time the technology of LaF3 monolayers application on mesoporous 

silicon by successive ionic layer deposition is proposed. The formation of even a few LaF3 

monolayers on the surface of mesoporous silicon leads to the formation of the luminescent 

layer of porous silicon and the creation of passivating and protective layer on the porous 

silicon surface. The technique of cadmium sulfide nanoparticles deposition in a matrix of 

porous silicon is worked out.  

The current flow mechanisms of metal - ТіО2 –n,рSі heterostructures formed by the 

sol-gel technology in different gas environments are determined, and the use of these 

heterostructures as effective gas sensors is suggested. 

Key words:  nanostructured composites, nanocrystalline silicon, porous silicon, 

titanium oxide, impedance spectroscopy, IR spectroscopy. 


