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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 Актуальність теми. Гетероструктури на основі напівпровідникових 

наноструктур (квантові ями, точки, нитки) є привабливими з точки зору 

фундаментальної фізики та їхнього практичного застосування у наноелектроніці та 

оптоелектроніці. Електронний спектр, оптичні та фотоелектричні властивості таких 

гетеросистем головним чином визначаються морфологією та розміром 

нанорозмірних об‟єктів, композиційним профілем, просторовим розподілом 

деформацій та присутністю дефектів поблизу інтерфейсу нанооб‟єктів. Останнім 

часом об‟єктом інтенсивних досліджень є квантові точки та квантові нитки на 

основі сполук AIIIBV, зокрема InGaAs. Значна кількість публікацій була присвячена 

вивченню їхніх оптичних та електричних властивостей, зокрема спектрів 

інфрачервоного поглинання внаслідок зоно-зонних та внутрішньозонних переходів, 

фотопровідності (ФП) та фотолюмінесценції (ФЛ). Показано перспективність їх 

розміщення в області просторового заряду бар‟єрних структур з метою керування 

властивостями і характеристиками оптоелектронних пристроїв: сонячних елементів, 

інфрачервоних фотодетекторів та напівпровідникових лазерів. Наприклад, 

розроблено фотодетектори з InAs квантовими точками, які фоточутливі у 

середньому та дальньому інфрачервоному діапазонах, в основу роботи яких 

покладено внутрішньозонні переходи за участі квантово-розмірних станів 

нанооб‟єктів InAs. 

 Напівпровідникові гетерострутури з нанорозмірними об‟єктами, виготовлені 

методом молекулярно-променевої епітаксії, вирізняють, насамперед, неоднорідні 

поля механічних напружень, неоднорідності компонентного складу та розміру 

нанооб‟єктів, що призводять до появи сильних локальних електричних полів, які 

помітно впливають на електропровідність, оптичні та фотоелектричні властивості. 

До теперішнього часу залишається багато невирішених питань, які стосуються 

фізичних механізмів впливу локалізованих станів оточення та інтерфейсів 

наноструктур на ФП та випромінювальну рекомбінацію бар‟єрних структур на 

основі гетеропереходів InGaAs/GaAs та Ge/Si. Зокрема, відсутні кількісні дані щодо 

їх впливу на процеси рекомбінації та захоплення фотозбуджених носіїв заряду за 

участю квантово-розмірних станів та рівнів дефектів.  

 Розробка новітніх електронних та оптоелектронних пристроїв, зокрема 

фоточутливих пристроїв з наноструктурами, вимагає інформації щодо механізмів 

електропровідності та фотопровідності, механізмів рекомбінації носіїв заряду за 

участю квантово-розмірних станів та глибоких рівнів інтерфейсів InGaAs/GaAs та 

Ge/Si з урахуванням характерного для таких систем енергетичного 

розупорядкування, зумовленого варіаціями розмірів та компонентного складу 

наноструктур. Провідну роль у визначенні фізичних властивостей бар‟єрних 

гетероструктур з нанооб‟єктами відіграють дефекти з глибокими рівнями, що 

локалізовані в найближчому оточенні нанооб‟єктів. Зокрема, заряд, захоплений 

пастками поблизу інтерфейсу InGaAs/GaAs формує вбудоване електричне поле 

навколо нанооб‟єктів, яке суттєво впливає на обмін носіями заряду між станами 

наноструктур та станами змочувального шару, а отже, і на оптичні, електричні та 

фотоелектричні властивості бар‟єрних структур на основі гетеропереходів 

InGaAs/GaAs та Ge/Si. У зв‟язку з цим необхідна розробка методів, що дозволяють 
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інтерпретувати оптичні та фотоелектричні спектри, описувати процеси рекомбінації 

і транспорту носіїв заряду в гетероструктурах з урахуванням співіснування 

інтерфейсних енергетичних рівнів та енергетичного спектра квантово-розмірних 

станів. Важливою проблемою, на розв‟язання якої планується спрямувати дану 

дисертаційну роботу, є те, яким саме чином наявність квантово-розмірних станів та 

інтерфейсних станів впливає на механізми релаксації фотозбуджень, зокрема яким 

чином присутність неоднорідних полів механічних напружень та інтерфейсних 

пасток впливає на кінетику ФП та час життя нерівноважних носіїв заряду.  

Зв'язок з науковими програмами, планами, темами 

Дисертаційна робота виконувалась в рамках наукової тем №11БФ051-01 

“Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого стану і елементарних 

частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ новітніх технологій”, 

номер державної реєстрації 0111U004954 та №16БФ051-01 “Формування та фізичні 

властивості наноструктурованих композитних матеріалів та функціональних 

поверхневих шарів на основі карбону, напівпровідникових та діелектричних 

складових ”, номер державної реєстрації 0116U004781. 

Мета і завдання дослідження. Встановити механізми фотопровідності та 

природу релаксації фотозбудження у бар‟єрних структурах з нанорозмірними 

об‟єктами InGaAs та Ge/Si. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 1) вивчення можливих 

механізмів релаксації фотозбудження, з‟ясування впливу енергетичного 

розупорядкування та присутності пасток у оточенні нанорозмірних об‟єктів на час 

життя нерівноважних носіїв заряду в бар‟єрних структурах InGaAs та Ge/Si з 

нанорозмірними об‟єктами; 2) з‟ясування впливу локалізованих станів у оточенні 

наноструктур на температурні залежності релаксації ФП, фотоелектрорушійної сили 

(фотоЕРС)  і ФЛ гетероструктур з нанорозмірними об‟єктами InGaAs та Ge/Si різної 

морфології і топології; 3) встановлення механізмів транспорту фотогенерованих 

носіїв вздовж бар‟єрних шарів InGaAs з квантовими нитками, квантовими точками 

та ланцюгами квантових точок; 4) дослідження впливу варіацій електростатичного 

потенціалу і глибоких дефектних станів на фотопровідність та фотоЕРС сонячних 

елементів на основі бар‟єрних структур з нанооб‟єктами InGaAs. Для виконання 

поставлених завдань було заплановано: 

 провести експериментальні дослідження спектральних залежностей 

фотопровідності, фотоЕРС та фотолюмінесценції гетероструктур з нанорозмірними 

об‟єктами InGaAs/GaAs та Ge/Si різної морфології; 

 дослідити часові залежності релаксації фотопровідності та 

фотолюмінесценції гетероструктур при низьких температурах за умов збудження 

квантами світла з різною енергією; 

 провести температурні дослідження темнового струму та фотопровідності 

сонячних елементів на основі гетеропереходу InGaAs/GaAs з різними параметрами 

та зробити висновки щодо впливу рекомбінації за участю станів нанооб‟єктів і 

механізму електропровідності у p-i-n структурах; 

 розрахувати просторовий розподіл механічних напружень в оточенні 

нанооб‟єктів InGaAs та Ge, оцінити його внесок у варіації електростатичного 

потенціалу; 
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 провести експериментальні дослідження кінетики фотопровідності та 

термостимульованої провідності багатошарових гетероструктур InGaAs/GaAs, 

отримати теоретичну модель кінетики фотопровідності із урахуванням 

енергетичного розупорядкування та обміну електронами між центрами прилипання 

та квантово-розмірними станами нанооб‟єктів; 

 з‟ясувати вплив нанооб‟єктів InGaAs, розташованих в області просторового 

заряду p-i-n діодів на основі GaAs, на час життя фотогенерованих носіїв заряду та 

темп рекомбінації носіїв заряду. 

Об’єктом дослідження взаємодія оптичного випромінювання із 

напівпровідниковими бар‟єрними структурами з нанорозмірними об‟єктами InGaAs 

та Ge/Si. 

Предмет дослідження − процеси рекомбінації та механізм релаксації 

фотозбудження у бар‟єрних структурах на основі гетеропереходів InGaAs/GaAs та 

Ge/Si з нанорозмірними об‟єктами. 

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використовуються наступні 

методи дослідження: вимірювання спектральних залежностей фотопровідності, 

фотолюмінесценції та фотоЕРС бар‟єрних структур InGaAs/GaAs та Ge/Si з 

нанорозмірними об‟єктами; вимірювання кінетичних залежностей фотопровідності 

та фотолюмінесценції гетероструктур InGaAs/GaAs та Ge/Si; дослідження 

термостимульованої провідності структур InGaAs/GaAs з КН; дослідження топології 

структур з нанооб‟єктами за допомогою атомно-силової мікроскопії (АСМ); 

вимірювання контактної різниці потенціалу (КРП) поверхні гетероструктур Ge/Si з 

нанорозмірними острівцями за допомогою електросилової мікроскопії методом 

зонда Кельвіна. 

Наукова новизна отриманих результатів  

1. Вперше показано, що релаксація фотопровідності в бар‟єрних структурах 

InGaAs/GaAs з квантовими ямами, нитками та точками InGaAs описується 

розтягненою експоненційною залежністю внаслідок просторового розділення 

електрон-діркових пар локальними електричними полями в оточенні нанооб„єктів. 

2. Встановлено фізичні механізми, які визначають температурну залежність 

часів релаксації фотопровідності в модульовано-легованих гетероструктурах 

InGaAs/GaAs з нанооб‟єктами InGaAs. 

3. Показано, що в бар‟єрних структурах на основі гетеропереходу Ge/Si 

нанокластери Ge здатні втримувати нерівноважні дірки протягом тривалого 

(~годин) часу, а величина їх заряду визначає амплітуду варіацій поверхневого 

потенціалу. 

4. Вперше показано, що нанокластери Ge здатні втримувати надлишкові дірки 

протягом тривалого часу і, загалом, визначають темп рекомбінації електронів та 

дірок в бар‟єрних структурах на основі гетеропереходу ITO-p-Si. 

5. Вперше було виконано теоретичні розрахунки просторових розподілів 

механічних напружень та зонних діаграм p-i-n діодів на основі GaAs з InGaAs 

квантовими точками в області просторового заряду. Показано, що наявність 

механічних напружень та легування КТ кремнієм призводить до появи локальних 

електричних полів в найближчому оточенні InGaAs КТ. 
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6. Вперше показано, що легування кремнієм квантових точок InGaAs у області 

просторового заряду p-i-n діода на основі GaAs збільшує час життя нерівноважних 

носіїв заряду за рахунок звуження області просторового заряду та збільшення 

бар‟єрної ємності. 

7. Показано, що легування КТ InGaAs домішками Si дозволяє керовано 

регулювати фоточутливість сонячних елементів на основі GaAs в інфрачервоній 

області шляхом зміни заповнення квантово-розмірних станів InGaAs електронами. 

 

Практичне значення одержаних результатів  

1. Спектральні дослідження фотопровідності в гетероструктурах InGaAs та 

Ge/Si з нанорозмірними об‟єктами у поєднанні з вимірюваннями часових 

залежностей релаксації фотоЕРС і ФП вказують на принципову можливість 

створення інфрачервоних фотодіодів зі спектральним діапазоном фоточутливості, 

керованим за рахунок зміни компонентного складу та морфології наноструктур. 

2. Результати дослідження процесів релаксації ФП в бар‟єрних 

гетероструктурах InGaAs/GaAs та Ge/Si можуть застосовуватись для розробки 

інфрачервоних фоторезисторів з квантовими точками. При розробці таких 

фотоприймачів слід враховувати вплив локальних полів та варіацій 

електростатичного потенціалу в оточенні наноструктур на час життя нерівноважних 

носіїв заряду.  

3. Обгрунтовано перспективу розробки сонячних елементів на основі 

гетеропереходу InGaAs/GaAs з квантовими точками InGaAs в області просторового 

заряду бар‟єрних структур. Запропоновано здійснювати легування квантових точок 

домішками кремнію для збільшення часу життя нерівноважних носіїв заряду. 

4. Запропоновано метод дослідження термостимульованої провідності шляхом 

періодичного фотозбудження багатошарових гетероструктур з нанооб‟єктами 

квантами світла різних енергій. 

 

Особистий внесок здобувача полягає у приготуванні зразків до проведення 

вимірів; проведенні експериментальних вимірів фотопровідності, спектральних 

досліджень зразків; проведенні АСМ досліджень та обробки отриманих зображень; 

отримання вольт‒амперних характеристик (ВАХ) та часових залежностей 

фотопровідності зразків гетероструктур SiGe/Si та InGaAs/GaAs; розробці 

теоретичних моделей механізмів переносу заряду в напівпровідникових 

гетероструктурах; обробці експериментальних даних; підготовленні матеріалів 

виступів на міжнародних конференціях; підготовці матеріалу та написанні наукових 

статей у провідних світових виданнях. 

 

Апробація результатів дисертації 

За матеріалами дисертаційної роботи були зроблені доповіді на міжнародних 

конференціях та семінарах: 

«NATO Advanced Research Workshop, Functional Nanomaterials and Devices for 

Electronics, Sensors, Energy Harvesting» (Львів, 13‒16 квітня, 2015 р.); 

«XXII Galyna Puchkovska International School-Seminar, Spectroscopy of Molecules 

and Crystals» (Чинадієво, 27 вересня – 4 жовтня, 2015р.); 
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«VII International Conference for Yong Scientists, Low Temperature 

Phisics»(Харків, 6‒10 червня 2016р.); 

«Nanotechnology and Nanomaterials» (Львів, 24–27 серпня 2016р.); 

«Nanotechnology and Nanomaterials» (Чернівці, 23–26 серпня 2017р.); 

«XXIIІ Galyna Puchkovska International School-Seminar, Spectroscopy of 

Molecules and Crystals» (Київ, 20–25 вересня, 2017р.). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 13 наукових праць 

загальним обсягом 4,2 д.а. (з них 3,2 д.а. належать особисто автору) – 7 наукових 

статей (3,8 д. а., з них 2,8 д. а. – авторські), у тому числі 7 у фахових виданнях (з них 

4 статті у іноземних наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних) 

та 6 матеріалів і тез доповідей на наукових конференціях. 

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, п‟яти розділів, 

висновків, та списку використаних джерел. Вона викладена на 160 сторінках та 

включає у себе 64 рисунків загальним обсягом 30 сторінок, 3 таблиці обсягом 1 

сторінка і списку використаних джерел кількістю 125 найменувань на 15 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовується актуальність теми, загальні положення, 

розглядаються новітні технології та методи дослідження нанорозмірних 

напівпровідникових гетероструктур. Ставиться мета і формулюються задачі для її 

досягнення, наводиться наукова новизна та практичне значення результатів 

проведених досліджень. 

Перший розділ присвячено огляду літературних джерел, який містить, як 

фундаментальні положення явищ переносу носіїв заряду, рекомбінації 

фотопровідності та зонної структури класичних напівпровідників, так і новітні 

методи дослідження оптоелектронних властивостей гетероструктур та технології їх 

виготовлення. Опис розвитку технологій сонячних елементів та розгляд варіантів 

їхнього виготовлення, перспективи вдосконалення ефективності перетворення 

сонячної енергії. Виявлено, що комплексні дослідження фотоелектричних 

властивостей бар‟єрних структур InGaAs/GaAs та Ge/Si такі як спектральні та 

кінетичні залежності ФЛ, ФП, ВАХ та фотоЕРС перебувають на початковій стадії, 

хоча такі методи дослідження є перспективними засобами для вивчення 

особливостей механізмів переносу нерівноважних зарядів та побудови енергетичних 

діаграм напівпровідникових гетероструктур. Слід зазначити, що основною 

проблемою для дослідження бар‟єрних гетероструктур є саме енергетичне 

розупорядкування, яке є наслідком типових умов виготовлення такого типу зразків, 

а також присутності внутрішніх електричних полів та неоднорідних механічних 

напружень. 

У другому розділі надано розгорнутий опис експериментального устаткування 

та досліджуваних бар‟єрних гетероструктур InGaAs/GaAs та Ge/Si з 

наноструктурами різного розміру та компонентного складу. Обгрунтовано вибір 

методів досліджень та описано методики отримання спектральних залежностей 

фотопровідності, фотоЕРС, фотолюмінесценції, дослідження ВАХ, кінетик 

релаксації фотоЕРС, фотопровідності і фотолюмінесценції, а також 

термостимульованої провідності напівпровідникових гетероструктур та 
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моделювання зонного енергетичного розподілу. Також описано методику 

електросилової мікроскопії наноструктур, зокрема метод зонда Кельвіна.  

У третьому розділі дисертації методом зонда Кельвіна досліджено фізичну 

природу варіацій поверхневого потенціалу в системі з нанокластерами Ge на 

поверхні Si(001). Проаналізовано зміни електростатичного потенціалу поблизу 

одного нанокластера Ge після проходження крізь нього локального струму та 

відповідної зміни заповнення дірками станів валентної зони нанокластера Ge та 

поверхневих станів. Продемонстровано здатність нанокластерів Ge утримувати 

нерівноважні дірки протягом тривалого часу і з‟ясовано їх вплив на темп 

рекомбінації носіїв заряду, інжектованих електричним полем. На основі 

гетеропереходу Ge/Si створено бар‟єрну структуру ITO/Ge/p-Si, для якої досліджено 

кінетику загасання фотопровідності і проаналізовано вплив нанокластерів Ge на 

релаксацію фотозбудження. 

Просторовий розподіл контактної різниці потенціалів гетероструктур Ge/Si з 

нанорозмірними об‟єктами досліджувався за допомогою метода зонда Кельвіна. 

Максимальна зміна поверхневого потенціалу спостерігалася в місцях, де 

розташовані наноострівці Ge (рис.1). Показано, що варіації поверхневого потенціалу 

обумовлені зарядом дірок, захоплених квантово-розмірними станами наноострівців 

та інтерфейсу Ge/Si, а величина різниці потенціалів між значеннями потенціалу на 

вершині нанокластера та біля його основи лінійно зростає з діаметром кластера. 

 

Рис.1. АСМ зображення Si/Ge  гетероструктури з Ge  нанокластерами (a) та 

відповідний просторовий розподіл поверхневого потенціалу (б). 

Cтворення локального контакту між алмазним АСМ зондом n‒типу та 

нанокластером Ge на поверхні Si(001) дозволило змінювати просторовий розподіл 

носіїв заряду в приповерхневій області та величину електростатичного потенціалу 

(рис.2). Показано, що прикладення напруги зміщення +10 В (відносно зонда АСМ) 

призводило до накопичення дірок в даному нанокластері, а зміна потенціалу 

поблизу нього, ΔКРП, зменшувалась до 10 мВ. В той самий час після прикладення 

напруги -10 В відбувалось вивільнення захоплених дірок, значення ΔКРП становило 

30 мВ. При цьому, зображення КРП виявило найбільший контраст внаслідок 

зменшення концентрації дірок, захоплених нанокластерами та поверхневими 

станами, за рахунок електрон‒діркової рекомбінації.  
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Аналіз змін поверхневого потенціалу після припинення прикладення напруги 

до локального контакту виявив те, що германієві нанокластери здатні утримувати 

нерівноважні дірки протягом тривалого часу, ~ годин (рис. 3,б). У той самий час, 

стани змочувального шару виявились більш ефективними центрами рекомбінації 

Шоклі‒Ріда-Холла у порівнянні з Ge нанокластерами. 
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Показано, що низькотемпературна епітаксія Ge на поверхні Si(001) при 

температурі 350 °С та високій (приблизно 5нм/хв) швидкості епітаксії призводить до 

утворення нанокристалічних плівок (рис. 4,а), що складаються з кристалів Ge, 

розмірами 5-6нм, які є псевдоморфні до підкладки Si(001). Пористість плівок 

становить близько 50%. Осадження адатомів Si на поверхню плівки стимулює 

реконструкцію поверхні нанокристалітами (рис. 4,б) і призводить до збільшення 

ступеня кристалічності Ge та змішування Si/Ge. АСМ зображення виявили 

з‟єднання сусідніх нанокласткрів, в основному малих розмірів.  

Рис. 2. Просторові 

розподіли КРП для 

одного Ge нанооб‟єкта 

перед зарядкою (а); 

після зарядки -10В (б); 

(с); після зарядки +10В 

(через 5хв); (д) після 

зарядки +10В (через 

26хв). 

Рис.3. (а)Топологія  та (б) 

профілі КРП вздовж ліній 

проведених на рис.3.4 до та 

після зарядки зондом АСМ 

(напруга зміщення +10 В та 

-10 В прикладена протягом 

1хв). 
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Рис. 4. АСМ зображення 

(а)нанокристалічних Ge плівок на 

Si(001) (структура A) та (б)після 

нанесення покриття на поверхню 5 

моношарів (МШ) кремнію (структура 

Б). Розподіли за діаметрами 

нанокластерів для плівок Ge на 

Si(001) до (в) та після (г) осадження 5 

МШ кремнію. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З метою формування бар‟єрної структури на поверхню нанокластерів Ge 

наносилась плівка ITO, товщиною 50 нм. Дослідження кінетики загасання ФП 

виявили, що нанокристалічна плівка Ge суттєво впливає на транспорт та 

рекомбінацію нерівноважних носіїв заряду у бар‟єрних структурах на основі 

гетеропереходу ITO/p-Si (рис.6). Форма кривих була проаналізована в рамках 

діодної моделі, яка передбачає одночасний внесок дифузійного струму та струму, 

зумовленого рекомбінацією носіїв заряду в області просторового заряду та вплив 

паралельного та послідовного опорів. В такому випадку густину струму 

апроксимовано виразом: 
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  ,                                     (1)  

де ‒ 0J  це зворотний струм насичення діоду, n ‒ фактор неідеальності, k ‒ стала 

Больцмана, Т ‒ абсолютна температура, Rs та Rsh ‒ послідовний і паралельний опори, 

відповідно. 
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Рис. 5. Темнові криві ВАХ для структур 

ІТО/Ge/р-Si (крива 1) та ІТО/р-Si (крива 

2). На вставці показані ВАХ, виміряні за 

освітлення AM1.5G при 290 К. 

Рис. 6. Температурна залежність 

сталих релаксації ФП для 

гетеропереходів ІТО/Ge/р-Si та 

ІТО/р-Si. 
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Показано, що збільшення величини струму короткого замикання та фотоЕРС у 

структурах з Ge зумовлено більшою величиною бар‟єру у порівнянні з 

гетероструктурою ITO/p-Si без нанесення германію (рис. 5). При цьому, стрибковий 

механізм транспорту фотозбуджених електронів у германієвих нанооб‟єктах 

визначає темп рекомбінації у гетероструктурі (рис. 6). 

Четвертий розділ присвячено дослідженню механізмів релаксації 

фотозбудження у гетероструктурах InGaAs/GaAs з квантовими нитками (КН), 

квантовими точками (КТ) та ланцюгами квантових точок InGaAs. Експериментально 

отримані спектральні залежності фотопровідності та фотолюмінесценції, 

досліджено явище термостимульованої провідності при оптичному збудженні 

різними довжинами хвиль. Теоретично розраховані енергії активації збудження 

квантових станів для об‟ємної структури та квантоворозмірних об‟єктів. Проведено 

розрахунки енергетичної структури досліджуваних гетероструктур InGaAs/GaAs 

різної морфології. 

80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
8.0

8.5

9.0

9.5

10.0

10.5

11.0

11.5

12.0

80 100 120 140 160 180

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

80 100 120 140 160 180 200 220

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4С
т
р

у
м

 (


A
)

Температура (K)

 Без освітлення

 Разом

 При освітленні

a)

Ф
о
т
о
с
т
р

у
м

 (


A
)

Температура (K)

б)

Ф
о
т
о
с
т
р

у
м

 (


A
)

Температура (K)

в)

 

Рис. 7. (а) Залежність спектру ТСП від нагрівання (збудження hυ1 = 1.35 еВ). 

Динамічна термостимульована провідність зразка InGaAs/GaAs 11МШ для різних 

інтенсивностей збудження, (б) при hυ1 = 1.35 еВ, (в) при hυ2 = 1.65 еВ. 

Проаналізовано термостимульовану провідність гетероструктур InGaAs/GaAs з 

квантовими нитками, виміряну класичним і динамічним (з періодичним освітленням 

зразка) методами. Пік кривої ТСП з максимумом при 160 K спостерігався у 

діапазоні температур від 130 К до 200 К (рис. 7,в). За умови відсутності повторного 

захвату носіїв заряду було оцінено енергію активації центрів рекомбінації відносно 

дна зони провідності: 

 max23a Bk T   ,                                                 (2)  

де kB ‒ стала Больцмана, Tmax ‒ температура спостереження максимуму кривої ТСП. 

Показано, що довготривала релаксація фотопровідності та термостимульована 
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провідність у діапазоні температур від 100 до 200 К зумовлена електронними 

пастками з енергіями рівнів відносно дна зони провідності GaAs: 90, 140 і 317 меВ. 

Показано, що кінетика релаксації фотопровідності при збудженні λ = 650 нм 
описується розтягнутою експоненціальної залежністю, характерною для систем з 

випадковим розподілом енергій пасток і відстаней між локалізованими станами 

(рис. 8,а):  

0( ) exp
t

I t I





 
  

 
,                                                            (3) 

де τ ‒ параметр часу, β ‒ фактор не ідеальності. При збудженні λ = 980 нм, коли 

фотогенерація електрон-діркових пар відбувалась лише у нанорозмірних об'єктах 

InGaAs, часова залежність фотопровідності описується рівнянням (4), яке враховує 

лінійну рекомбінацію за участю центрів Шоклі-Ріда в оточенні GaAs та 

бімолекулярну рекомбінацію через квантові стани КН InGaAs (рис. 8,б). Швидша 

релаксація фотопровідності в структурах з КН у порівнянні з КТ вказує на більш 

високу ймовірність електрон-діркової рекомбінації. 
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Рис. 8. Кінетика спаду ФП для зразка InGaAs/GaAs з КТ при 82 та 290 К. 

(а) Апроксимація розтягнутою експонентою для збудження довжиною хвилі λ = 650 

нм з параметрами τсп = 2.7±0.2 мс, β = 0.53±0.02 при 82 К та τсп = 1.7±0.1 мс, β = 

0.38±0.01 при 290 К. (б)Для збудження довжиною хвилі λ = 980 нм апроксимація 

експоненціальною кривою з параметрами τсп = 0.42±0.02 мс при 82 К і τсп = 0.72±0.02 

мс при 290 К. 

Результати розрахунку діаграми енергетичних зон модуляційно легованих 

InGaAs/GaAs низькорозмірних структур з квантовими нитками показали, що 

підзони 2D електронного газу GaAs та InGaAs квантових ниток перекриваються, 

утворюючи квазі-зони, які дають можливість резонансного тунелювання електронів 

з однієї підсистеми до іншої, а отже суттєво впливають на провідність та час життя 

нерівноважних носіїв заряду (рис.9,а,б). 
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Виходячи з результатів експериментальних досліджень релаксації 

фотопровідності та фотолюмінесценції при різних температурах запропоновано 

модель, яка описує рекомбінацію нерівноважних носіїв заряду в модуляційно 

легованих InGaAs/GaAs низькорозмірних структурах з квантовими нитками. 

Показано, що кінетика загасання ФП добре описується розтягнутою 

експоненціальною функцією. Аналіз температурної залежності сталої спаду виявив, 

що в залежності від морфології InGaAs шару і температурного діапазону, домінуює 

певний механізм рекомбінації носіїв заряду. А саме, у діапазоні температур 150 – 

290 К стрибковий механізм провідності, за яким електрони тунелюють між 

енергетичними рівнями зони локалізованих станів, що й спричинює температурно-

незалежну релаксацію ФП. При низьких температурах T < 150K, багаторазові 

процеси захоплення-вивільнення нерівноважних електронів 1D станами InGaAs КН, 

2D підзонами  модуляційно легованих проміжних шарів п‒GaAs, а також дефектних 

станів у GaAs обмежують темп релаксації фотозбудження. 

У п’ятому розділі приведені дослідження фотоелектричних властивостей 

сонячних елементів на основі GaAs гетероструктур з нанорозмірними об‟єктами. 

Досліджений сонячний елемент являє собою p‒i‒n діод із додаванням 

квантоворозмірних острівців. Введення квантових об‟єктів у бар‟єрний шар 

напівпровідника, є перспективним для розширення спектральної чутливості 

сонячних елементів (СЕ) у ІЧ діапазон та збільшення струму короткого замкнення 

без втрат напруги холостого ходу.  

Проте, незважаючи на низьку концентрацію дефектів у квантових системах та 

об‟ємному напівпровіднику, ефективність СЕ з квантовими об‟єктами зазвичай 

нижча, у порівнянні з еталонним p-i-n діодом. Це пояснюється тим, що введення 

наноструктур у внутрішні шари p-i-n діодів призводить до збільшення концентрації 

нерівноважних носіїв заряду та збільшення темнового струму. Що у свою чергу веде 

Рис. 9. (а) Густина станів та 

(б)діаграма зони провідності 

у напрямку росту для зразка 

з п‟ятьма періодами та 

покриттям 11МШ InGaAs, 

рівень легування кремнієм 

Nd = 5×10
17

 см
-3

. (в) 

Енергетична діаграма зони 

провідності та валентної та 

валентної зони для 

структури 11МШ. (г) Енергії 

активації для підзон 2DEG з 

квантовими числами п = 1, п 

= 2 та п = 3  від основного 

стану КН. 
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до збільшення швидкості рекомбінації ФП та зменшення квантової ефективності 

сонячних елементів. Такий ефект нівелює підвищення ефективності за рахунок 

розширення спектрального діапазону чутливості, а приріст ефективності 

перетворення СЕ не перевищує декількох відсотків. Рішенням цієї проблеми може 

бути легування гетероструктур електронами. Одна з основних причин полягає в 

тому, що негативний заряд, захоплений станами КТ при легуванні, запобігає 

захопленню делокалізованих електронів чим зменшує рекомбінацію ФП. Для 

вивчення процесу рекомбінації нерівноважних носіїв заряду був досліджений вплив 

введення КТ InAs у сонячний елемент на основі p-i-n діода GaAs на процеси 

рекомбінації та фотогенерації використовуючи дослідження ВАХ, вимірювання 

часових, температурних та спектральних залежностей ФП та ФЛ. 

Було виконано теоретичні розрахунки просторових розподілів механічних 

напружень та зонних діаграм p-i-n діодів на основі GaAs з InGaAs квантовими 

точками в області просторового заряду (рис. 10,а). Виявилось, що КТ InGaAs та 

змочувальний шар зазнають деформацій стискання, а GaAs оточення зазнає 

деформації розтягу, які є максимальними під основою та над верхівкою КТ і 

спадають при збільшенні відстані від КТ на характерних відстанях порядку 10 нм. 

Показано, що наявність механічних напружень та легування КТ атомами кремнію 

призводить до викривлення зонних діаграм структури в околі КТ (рис. 10,б) та 

появи локальних електричних полів ~ 10
4
 В/см. 
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Рис. 10. (а)Розрахована карта деформації  та (б)діаграма енергетичних зон для 

КТ InAs у матриці GaAs. 

З аналізу спектральних залежностей фотоструму, фотоЕРС та 

фотолюмінесценції визначено енергії міжзонних переходів які визначають 

спектральну чутливість СЕ. Показано, що впровадження КТ InGaAs призводить до 

розширення спектрального діапазону в ІЧ область (рис.11,б). 

З аналізу вольт-амперних характеристик та температурних залежностей 

темнового струму було визначено, що фактор неідеальності зростає при додаванні 

КТ в область просторового заряду, а легування КТ кремнієм призводить до його 

зменшення (рис. 12). Встановлено, що КТ є центрами рекомбінації, які суттєво 

впливають на форму прямої гілки вольт-амперної характеристики та величини 

струмів в прямому та зворотному напрямку зміщення p-i-n діодів. 



13 

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5
10

-2

10
-1

10
0

10
1

 0e

 6e

 12e

 18e

 24e

б)

 

 

Ф
о
т
о
п

р
о
в

ід
н

іс
т
ь

 (
м

В
)

Енергія (еВ)

1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0
 0e

 6e

 12e

 18e

 24e

 

 

Ф
Л

 (
в

ід
н

.о
д

.)

a)

-5 -4 -3 -2 -1 0
10

-8

10
-6

10
-4

10
-2

10
0

10
2

0.5 1.0

 0e 

 6e   

 18e 

 24e 

С
т
р

у
м

 (
м

А
)

Напруга (В)

 

Напруга (В)
 

 

 

 

 

 

 

 

З рис. 13 видно, що легування КТ кремнієм істотно знижує темп рекомбінації за 

участю квантово-розмірних станів InGaAs та подовжує релаксацію фотопровідності 

й фотоЕРС. 
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Показано, що збільшення часів релаксації фотозбудження та збільшення 

бар‟єрної ємності при легуванні відбувається внаслідок зменшення ширини шару 

збіднення та присутності додатнього заряду іонізованих донорів у i-області 

досліджуваного p-i-n діода, що сприяє більш ефективному просторовому 

розділенню нерівноважних носіїв заряду локальними полями поблизу КТ. 

 

Рис. 12. Кінетика спаду фотоструму 

для СЕ з 0e, 6e, 18e і 24e на КТ після 

збудження імпульсом LED з 

довжиною хвилі 650 нм і тривалістю 

20 мкс, виміряна при температурі T = 

290 К. На вставці показані сталі часу τ 

для всіх зразків. 

Рис. 11. Спектри (а)ФЛ  та 

(б)ФП, виміряні для 

зразків СЕ з різними 

рівнями легування за 

температури 290 К. 

Рис. 13. Кінетика спаду 

фотоструму для СЕ з 0e, 6e, 

18e і 24e на КТ після 

збудження імпульсом LED з 

довжиною хвилі 650 нм і 

тривалістю 20 мкс, виміряна 

при температурі T = 290 К. На 

вставці показані сталі часу τ 

для всіх зразків. 
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ВИСНОВКИ 

Результатом дисертації є визначення механізмів фотопровідності та 

комплексного дослідження особливостей релаксації фотозбудження у бар‟єрних 

структурах з нанорозмірними об‟єктами InGaAs та Ge/Si. 
1. Показано, що варіації поверхневого потенціалу гетероструктур Ge/Si 

обумовлені зарядом дірок, захоплених квантово-розмірними станами наноострівців 

та інтерфейсу Ge/Si. Виявилось, що германієві нанокластери здатні утримувати 

нерівноважні дірки протягом тривалого часу (~ години). У той самий час, стани 

змочувального шару виявились більш ефективними центрами рекомбінації Шоклі‒

Ріда-Холла у порівнянні з Ge нанокластерами. 

2. Показано, що нанокластери Ge у бар‟єрних структурах ITO/Ge/p-Si 

визначають темп рекомбінації фотозбуджених носіїв заряду. З аналізу 

температурних залежностей сталої спаду фотопровідності визначено механізм 

рекомбінації носіїв заряду за яким нанокластери Ge є центрами прилипання для 

нерівноважних дірок, а перенос фотозбуджених електронів в напрямку 

нанокластерів визначається стрибками між локалізованими станами.     

3. Проаналізовано термостимульовану провідність гетероструктур 

InGaAs/GaAs з квантовими нитками, виміряну класичним методом і динамічним (з 

періодичним освітленням зразка). Показано, що довготривала релаксація 

фотопровідності та термостимульована провідність у діапазоні температур від 100 

до 200 К зумовлена електронними пастками з енергіями залягання рівнів відносно 

дна зони провідності GaAs: 90, 140 і 317 меВ. 

4. У структурах InGaAs/GaAs кінетика спаду фотопровідності описується 

розтягнутою експоненціальною залежністю, характерною для систем з випадковим 

розподілом енергій пасток і відстаней між локалізованими станами. Показано, що 

при зона-зонному збуджені InGaAs/GaAs часова залежність фотопровідності 

описується кінетичним рівнянням, яке враховує лінійну рекомбінацію за участю 

центрів Шоклі-Ріда в оточенні GaAs та бімолекулярну рекомбінацію через квантові 

стани КН InGaAs. 

5. Результати розрахунку діаграми енергетичних зон модуляційно легованих 

InGaAs/GaAs низькорозмірних структурах з квантовими нитками показали, що 

підзони 2D електронного газу GaAs та КН InGaAs перекриваються, утворюючи 

квазі-зони, які дають можливість резонансного тунелювання електронів з однієї 

підсистеми до іншої, а отже суттєво впливають на провідність та час життя 

нерівноважних носіїв заряду. 

6. Показано, що кінетика загасання ФП у модуляційно легованих InGaAs/GaAs 

низькорозмірних структурах з квантовими нитками добре описується розтягнутою 

експоненціальною функцією. Аналіз температурної залежності сталої спаду виявив, 

що у залежності від морфології InGaAs шару і температурного діапазону, домінуює 

певний механізм рекомбінації носіїв заряду. А саме, у діапазоні температур 150 – 

290 К стрибковий механізм провідності, за яким електрони тунелюють між 

енергетичними рівнями зони локалізованих станів, спричинює температурно-

незалежну релаксацію ФП. При низьких температурах Т < 150 K, багаторазові 

процеси захоплення-вивільнення нерівноважних електронів 1D станами InGaAs КН, 
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2D підзонами  модуляційно легованих проміжних шарів n-GaAs, а також дефектних 

станів у GaAs обмежують темп релаксації фотозбудження. 

7. З аналізу спектральних залежностей фотоструму, фотоЕРС та 

фотолюмінесценції визначено енергії міжзонних переходів які визначають 

спектральну чутливість сонячних елементів. Показано, що впровадження КТ InGaAs 

призводить до розширення спектрального діапазону в ІЧ область.  

8. Встановлено, що у p-i-n структурах GaAs квантові точки InGaAs є 

додатковими центрами рекомбінації, а їх легування кремнієм знижує темп 

рекомбінації за участю квантово-розмірних станів InGaAs та подовжує релаксацію 

фотопровідності й фотоЕРС. Показано, що збільшення часів релаксації 

фотозбудження та збільшення бар‟єрної ємності при легуванні відбувається 

внаслідок зменшення ширини шару збіднення та присутності додатнього заряду 

іонізованих донорів у i-області, що сприяє більш ефективному просторовому 

розділенню нерівноважних носіїв заряду локальними полями поблизу КТ. 
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АНОТАЦІЯ 

Іляш С. А. Кінетика фотопровідності та механізми рекомбінації 

нерівноважних носіїв заряду в бар’єрних структурах  InGaAs/GaAs та Ge/Si. – 

Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.04.05 – оптика, лазерна фізика. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти та науки Україні, Київ, 

2018. 

Дисертаційна робота присвячена комплексному дослідженню особливостей 

релаксації фотозбудження у бар‟єрних структурах з нанорозмірними об‟єктами 

InGaAs та Ge/Si і визначенню механізмів фотопровідності у таких гетероструктурах. 

Визначено роль квантово-розмірних станів нанооб‟єктів та енергетичного 

розупорядкування у процесах рекомбінації нерівноважних носіїв заряду в бар‟єрних 

структурах на основі гетеропереходу InGaAs/GaAs та Ge/Si. Показано, що явище 

довготривалої фотопровідності з неекспоненційною релаксацією фотозбудження, 

виявлене у структурах з нанооб‟єктами, пояснюються просторовим розділенням 

зарядів збуджених електронно-діркових пар локальними електричними полями та 

впливом глибоких пасток в оточенні наноструктур. Визначено роль наноструктур у 

релаксації фотозбудження та розтлумачено явище збільшення часу загасання 

фотоЕРС та фотоструму при легуванні квантових точок InAs домішками донорного 

типу. Вперше показано, що присутність квантових точок InGaAs в області 

просторового заряду p-i-n діодів призводить до розширення спектрального 
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діапазону в ІЧ область (до 1.2еВ), а їх легування кремнієм збільшує час життя 

нерівноважних носіїв заряду на порядок. 

Ключові слова: квантові точки, квантові нитки, гетероструктури, процеси 

рекомбінації заряду, наноструктури, InAs/InGaAs, Ge/Si, фотопровідність, квантово-

розмірні стани. 

АННОТАЦИЯ 

Иляш С. А. Кинетика фотопроводимости и механизмы рекомбинации 

неравновесных носителей заряда в барьерных структурах  InGaAs/GaAs и 

Ge/Si. − Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.05 − оптика, лазерная физика. − Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко Министерства образования и 

науки Украины, Киев, 2018. 

Диссертационная работа посвящена комплексному исследованию особенностей 

релаксации фотовозбуждения в барьерных структурах с наноразмерными объектами 

InGaAs и Ge/Si и определению механизмов фотопроводимости в таких 

гетероструктурах.  

Определена роль квантово-размерных состояний нанообъектов и 

энергетического разупорядочивания в процессах рекомбинации неравновесных 

носителей заряда в барьерных структурах на основе гетероперехода InGaAs/GaAs и 

Ge/Si. В частности, явление длинновременной фотопроводимости, обнаруженное в 

структурах с нанообъектами, связано с неэкспоненциальной релаксацией 

фотовозбуждения и объясняется пространственным разделением зарядов 

возбужденных электронно-дырочных пар локальными електрическими полями в 

окружении наноструктур. Тщательно исследованы механизмы фотопроводимости, 

фотоЭДС, а также механизмы релаксации фотовозбуждения в диодах на базе GaAs с 

квантовыми точками InGaAs. При этом определена роль наноструктур в релаксации 

фотовозбуждения и описано явление увеличения времени затухания фотоЭДС и 

фототока при легировании квантовых точек InAs примесями донорного типа, что 

представляет собой важный практический интерес в перспективе изготовления 

высокоэффективных солнечных элементов. 

Произведены теоретические расчеты пространственных распределений 

механических напряжений и зонных диаграмм p-i-n диодов на базе GaAs с 

квантовыми точками InGaAs в области пространственного заряда. Показано, что 

внедрение квантовых точек InGaAs в область пространственного заряда p-i-n диодов 

обусловливает расширение спектрального диапазона в ИК область (до 1.2 еВ). Их 

легирование кремнием увеличивает время жизни неравновесных носителей заряда 

на порядок, что позволяет управляемо регулировать величину 

фоточувствительности солнечных элементов на базе GaAs в ИК области за счет 

изменения заселенности квантово-размерных состояний электронами и существенно 

уменьшить темп рекомбинации неравновесных носителей заряда в области 

пространственного заряда в результате появления локальных электрических полей в 

окружении наноструктур. 
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Ключевые слова: квантовые точки, гетероструктуры, процессы рекомбинации 

заряда, InAs/InGaAs, Ge/Si, наноструктуры, полупроводник, фотопроводимость, 

фотолюминисценция, квантово-размерные состояния. 

 

SUMMARY 

Iliash S. A. Photoconductivity kinetics and recombination mechanisms of Ge/Si 

and InGaAs/GaAs barrier heterostructures. − Manuscript. 

The thesis for the degree of Candidate of Sciences (Physics and Mathematics) in the 

specialty 01.04.05 − Optics, Physics of lasers. − Taras Shevchenko National University of 

Kyiv. – Kyiv, 2018. 

The thesis is focused on the complex study of the features of photoexcitation 

relaxation and determination of photoconductivity mechanisms in barrier structures with 

nano-sized objects InGaAs and Ge/Si. 

The research determines the role of nano-objects quantum-dimensional states and 

energy disordering in the processes of non-equilibrium charge carriers recombination in 

barrier structures based on the heterojunction of InGaAs/GaAs and Ge/Si. The study 

shows that the phenomenon of long-term photoconductivity with non-exponential 

photoexcitation relaxation, found in structures with nano-objects, is explained by spatial 

distribution of excited electron-hole pair charges by local electric fields and influence of 

deep traps in nanostructures surrounding. The role of nanostructures in the relaxation of 

photo-excitation is determined and the phenomenon of increasing the time of photo-EMF 

and photocurrent attenuation during doping of InAs quantum dots by impurities of a donor 

type is explained. The thesis shows that the presence of InGaAs quantum dots in the 

spatial charge of p-i-n diodes leads to the expansion of the spectral range in the IR region 

(up to 1.2 eV), and their doping with silicon increases the lifetime of nonequilibrium 

charge carriers by an order of magnitude. 

Keywords: quantum dots, heterostructures, carrier lifetime, recombination processes, 

InAs/InGaAs, Ge/Si, nanostructure, semiconductor, photoluminescence, photoconductivity 

recombination, quantum size state. 


