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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Вибуховий експонентний темп 

мініатюризації напівпровідникових приладів досяг позначки в 10 нм і передбачає 

закінчення інженерного розвитку напівпровідникової електроніки, заснованої на 

вдосконаленні перемикання електричних струмів. Не змінюючи фізичних принци-

пів напівпровідникових пристроїв, їх розробники стикаються з двома фундамента-

льними перешкодами: 1) відсутність задовільного температурного режиму при ви-

сокій щільності нанорозмірних елементів схеми, 2) наближення до атомарного ро-

зміру елементарних приладів змушує розглядати квантово-механічні ефекти, які 

значно відрізняють нові типи приладів від класичної електроніки. Ці причини, а 

також відкриття низки принципових закономірностей і нових фізичних ефектів у 

напівпровідниках, заснованих на неорганічних матеріалах IV групи, А3В5 напівп-

ровідниках, задають нові горизонти розвитку в цій галузі.  

Тенденції останнього десятиліття в області напівпровідникової електроніки 

можна розділити на кілька напрямів, які були розвинені в даній роботі: 

- квантовий комп'ютинг у кристалах кремнію, збагачених ізотопом 29Si, що ви-

рішує завдання збереження та обробки інформації за законами квантової механіки 

в результаті редукції хвильових функцій частинок. Інтерес до дослідження спіно-

вих явищ в ізотопно-збагачених кристалах Si активувався в останні роки у зв'язку з 

тим, що ядерні спіни в кремнії (І = 1/2 для 29Si) мають вельми значні часи спінової 

релаксації (до декількох годин при кімнатній температурі). Ця умова є одним із го-

ловних критеріїв працездатності квантових комп'ютерів за списком 

D.P. DiVinzenco1. Запропоновані моделі повністю кремнієвого квантового комп'ю-

тера засновані на збереженні інформації у підсистемі ядерних спінів. Проведення 

логічних операцій у цьому середовищі може бути здійснено за допомогою елект-

ронного парамагнітного резонансу або подвійного електронно-ядерного резонансу 

при введених парамагнітних центрах, пов'язаних з ядрами Si надтонкою взаємоді-

єю. В якості такого центру розглядається донорна або акцепторна домішка. Оскіль-

ки домішка розташовується у кристалі хаотично, це ускладнює створення лінійних 

ланцюжків електронних спінів, які використовують як ключ для зчитування інфор-

мації з ядерної підсистеми. Значно більш проста і дешева технологія створення та-

ких лінійних парамагнітних об'єктів може бути запропонована з урахуванням давно 

відомого факту існування спінів у ядрах дислокацій у кремнії. Дислокації в дефор-

мованих кристалах - це природні лінійні парамагнітні об'єкти з відстанями між су-

сідніми спінами ~ 10 параметрів кристалічної ґратки. Хоча парамагнітний резонанс 

в ізотопно-збагачених кристалах Si із дислокаціями почали досліджувати досить 

давно, про магнітні та оптичні властивості дислокацій та інших деформаційних де-

фектів у ньому та їхній участі в електронно-ядерній динаміці відомо небагато;  

- напівпровідникова спінтроніка, тобто задача про передачу та обробку інфор-

мації у ситуаціях, коли на перше місце виходить не заряд електронів або дірок, а 

їхній спін. При цьому перенесення заряду (а як наслідок і нагрівання) може бути 

зведено до ентропійної межі, яка описується законом Ландауера. Перехід «метале-

вої» спінтроніки з розряду фундаментальної науки в інженерне русло додає ентузі-

азму в досягненні цієї ж мети для напівпровідникових приладів; 
__________________________________________________ 
1DiVincenzo, D. P. 1998. Real and realistic quantum computers. Nature 393: 113–114. 
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- розвиток індустрії «розбавлених магнітних напівпровідників» (magnetic 

diluted semiconductors) надає базу для існування різноманітних перетинів магнетиз-

му та електричної провідності, створення нових методів запису та зчитування інфо-

рмації. Хоча цей напрям, на відміну від вище згаданих, не має на увазі використання 

спінових ступенів свободи і заснований на гальванічних старих принципах роботи 

електроніки, але і тут виникає безліч суто квантових ефектів: аномальний ефект Хо-

лла, незвичайні типи магнітоопору, пов'язаного із квантово-механічними причинами 

розсіяння носіїв заряду тощо. Тому напівпровідники А3В5, нанокомпозити й гетеро-

структури на їхній основі є елементною базою мікроелектроніки вже зараз, і перші 

елементи пам'яті й транзистори на основі розбавлених магнітних напівпровідників 

можуть стати основними елементами мікросхем обчислювальної електроніки най-

ближчим часом; 

- відкриття незвичайних властивостей носіїв заряду у вуглецевих двомірних 

кристалах значно тіснить напівпровідникову електроніку, засновану на неоргані-

чних матеріалах, і може в результаті виявитися навіть більш перспективним на-

прямком. З цієї причини актуальним видається дослідження двомірних напівпро-

відникових органічних матеріалів. Саме це, а також необхідність порівняння «ор-

ганічної» і «неорганічної» електроніки, було мотивом для виконання частини ро-

боти, спрямованої на дослідження магнітних явищ у нових типах органічних на-

півпровідників. 

Дисертацію спрямовано на створення експериментальних ситуацій, ідеологі-

чно близьких переліченим вище напрямам, разом з тим таким, що відповідають 

іншим недослідженим до початку цієї роботи умовам. Більшість робіт у перерахо-

ваних областях практично ігнорують роль поверхні й дефектів структури. Дисер-

таційна робота присвячена вирішенню цієї актуальної проблеми шляхом фокусу-

вання на встановленні ролі дефектів, включень, гетерофазних границь і поверхні 

для кожного із перерахованих вище напрямів розвитку напівпровідникової елект-

роніки, тобто в ситуаціях, які мало обговорювалися раніше в науковій літературі. 

Необхідність таких досліджень пов'язана з тим, що робочим елементом будь-

якого пристрою в результаті виявиться поверхня кристалу. Отримані в роботі ре-

зультати склали фізичну основу нового підходу для дослідження напівпровіднико-

вих нанорозмірних структур, який забезпечив формування уявлень про збереження 

й оброблення інформації на основі спінових ступенів свободи носіїв заряду й лока-

лізованих центрів, вирішивши таким чином проблему здійснення управління елек-

тронною та ядерною спіновою динамікою в напівпровідникових наноструктурах. 

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Дисертація є 

складовою частиною наукових досліджень, які проводяться на кафедрі фізики мета-

лів фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шев-

ченка в рамках комплексної наукової програми «Нові речовини і матеріали з підп-

рограмою «Матеріалознавство та технології неоднорідних та нано-систем». Зміст 

роботи був узгоджений з планами робіт за: підрозділом 8 «Вплив умов формування 

наноструктур та кластерів на властивості неоднорідних керамічних систем» держ-

бюджетної теми «Фундаментальні дослідження в галузі фізики конденсованого ста-

ну і елементарних частинок, астрономії і матеріалознавства для створення основ но-

вітніх технологій» (№ ДР 0111U004954); д/т «Формування структури та фазового 
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складу керамічних композиційних матеріалів на основі карбіду бору в процесі реак-

ційного синтезу» (№ ДР 0115U000263).  

Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка та створення 

експериментальних умов управління електронною спіновою динамікою локалізо-

ваних центрів і носіїв заряду, а також пошук і встановлення взаємозв'язку елект-

ронних процесів із ядерною спіновою динамікою в напівпровідникових структу-

рах природного і штучного походження на їх поверхні, гетерофазних межах, у 

квантових ямах і на дефектах структури.  

Відповідно до перерахованих вище напрямів досліджень, реалізація мети здійснюва-

лася шляхом виконання наступних завдань, які можна розділити на три блоки. 

І. Встановлення закономірностей зміни статичних та динамічних високочас-

тотних магнітних властивостей електронних і ядерних спінів у монокристалах і 

приповерхневих шарах кремнію із природним вмістом ізотопів та кристалах, зба-

гачених магнітним ізотопом 29Si, залежно від умов термообробки, очищення по-

верхні, деформування кристалів:  

 встановити роль надтонкої взаємодії в кінетиці спін-залежних стадій реакції окис-

нення приповерхневих шарів кремнію за допомогою збагачення кристалів ізото-

пом 29Si; оцінити величину надтонкої і диполь-дипольної взаємодії в кристалах Si:P і 

Si:B у температурному інтервалі Т = 2-300 К при різному ступені деформації; 

 встановити кореляцію між електронною спіновою динамікою і температур-

ними залежностями дислокаційної люмінесценції у кристалах Si; встановити 

тип взаємодії між парамагнітними центрами залежно від ступеня і режиму пла-

стичної деформації; 

 встановити фактори, що впливають на розподіл ізотопів у приповерхневих шарах 

кристалів (термообробка, пластична деформація, іонне травлення поверхні), знай-

ти умови для виявлення спін-залежних стадій процесу окиснення кремнію. 

ІІ. Встановити механізми намагнічення і визначити взаємозв'язок між магні-

тними властивостями наноструктур (шарів перехідних металів Mn, легованої ква-

нтової ями InGaAs, нанокластерів GaSb:Mn та ін.) та електричними властивостя-

ми гетероструктур розбавлених магнітних напівпровідників А3В5:Mn, у тонкоплі-

вкових нанокомпозитах: 

 визначити основні параметри магнітного впорядкування плівок нанокомпозиту 

GaSb-MnSb при різних умовах (відпал, температура підкладки при напиленні 

тощо) та їхній зв'язок із концентрацією носіїв заряду та електричною провідніс-

тю. Дослідити магнітну в'язкість і магнітні флуктуації кластерів MnSb як функ-

ції магнітного поля і температури, а також низькочастотні динамічні властивос-

ті плівок GaSb-MnSb; 

 встановити кореляції між температурними залежностями намагніченості гете-

роструктур InGaAs/GaAs/GaAs:Mn і температурними залежностями циркуляр-

ної поляризації фотолюмінесценції квантової ями GaAs/InGaAs/GaAs із метою 

виявлення впливу феромагнітного упорядкування у шарі GaAs:Mn та впливу 

орієнтації поверхні підкладки на температурний хід намагніченості насичення і 

поляризації фотолюмінесценції гетероструктур. 

ІІІ. Встановити комплексний вплив параметрів спінової динаміки носіїв за-
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ряду в поверхневих шарах, на гетерофазних границях та у дефектах структури в 

органічних напівпровідниках на основі молекул BEDT-TTF та DOEO, що містять 

нановключення і/або збагачених ізотопами дейтерію та вуглецю 13С: 

 встановити умови і тип локалізації основних носіїв у кристалах DOEO4HgBr4TCE 

шляхом порівняння температурних залежностей опору і магнітного моменту зраз-

ків; встановити положення рівня Фермі та розподіл енергій дірок поблизу краю зо-

ни провідності, ідентифікувати фази, відповідні за електрон-електронні кореляції; 

 встановити особливості та закономірності спінової динаміки носіїв заряду в 

кристалах на основі молекул BEDT із природним вмістом ізотопів Н і С та в 

кристалах, збагачених дейтерієм і магнітним ізотопом 13С у широкому діапазоні 

температур T = 2-350 К. 

Об'єкт дослідження - спін-залежні процеси, електронна і ядерна спінова ди-

наміка, реакції між дефектами, поверхневі стани, електронні та магнітні відгуки в 

трьох групах напівпровідників, а саме: 

 монокристали і приповерхневі шари непрямозонних кристалів кремнію з при-

родним вмістом ізотопів, а також кристали, збагачені ізотопом 29Si, за різних 

режимів термообробки, очищення поверхні, пластичного деформування крис-

талів; зразки мікрокристалічного кремнію з розвиненою поверхнею; 

 гетероструктури InGaAs/GaAs/GaAs:Mn, що містять квантову яму та наноком-

позитні плівки GaSb(59%) - MnSb(41%) на основі прямозонних напівпровідни-

ків GaAs, GaSb; 

 монокристали органічних напівпровідників на основі молекул BEDT-TTF та 

DOEO. Зразки як з природним вмістом ізотопів, так і збагачені ізотопами дей-

терію та вуглецю 13С.  

Предмет дослідження - прямі відгуки електронної та ядерної спінової під-

системи нано- і гетероструктур напівпровідників (Si, GaSb-MnS, InGaAs/GaAs/ 

GaAs:Mn, DOEO4HgBr4TCE, α'-(BEDT-TTF)2IBr2) на збудження в постійному і мі-

крохвильовому магнітних полях в умовах електронного та ядерного магнітного 

резонансу; непрямі відгуки фізичних властивостей напівпровідників, що виника-

ють внаслідок реакцій в електронній підсистемі (електропровідність, статичні ма-

гнітні властивості, реакції окиснення поверхні, фотолюмінесценція, тощо).  

Методи дослідження. Високочастотні динамічні магнітні властивості елект-

ронної підсистеми напівпровідників були досліджені за допомогою електронного 

спінового резонансу у діапазоні температур T = 5-300 K. Ядерну спінову підсисте-

му кристалів 29Si:Р та 29Si:В вивчали методом ядерного магнітного резонансу 

(ЯМР). Магнітометричні дослідження були проведені на надпровідному кванто-

вому інтерференційному магнетометрі (СКВІД) в інтервалі температур Т = 2-300 K 

у діапазоні магнітного поля Н = 0-5 кЕ. З метою моніторингу структури, контролю 

ізотопного і домішкового складу напівпровідників були задіяні методи спектрос-

копії вторинної іонної емісії (ВІМС), рентгенівської фотоелектронної спектроско-

пії (РФЕС), атомно-силової (АСМ) та електронної мікроскопії. Відгуки електрон-

ної підсистеми були отримані за допомогою фотолюмінесцентних (ФЛ) методів 

контролю деформаційних дефектів, квантових ям. Електрична провідність визна-

чалася зондовим методом у лінійної геометрії в магнітному полі, рухливість і 



5 

 

концентрація носіїв заряду в геометрії Холла. Для керування реакціями окиснення 

кремнію використовували постійне магнітне поле Т = 0,1-0,6 Тл. Деформацію рід-

кісних монокристалів кремнію, збагачених ізотопом 29Si, проводили методом 3-

точкового згину та крученням при температурі 950°C. Комплекс сучасних мето-

дик застосовано до ізотопно-збагачених кристалів кремнію, окиснення і пластич-

на деформація яких не вивчалася з точки зору спін-залежних процесів. Багатора-

зове повторення експерименту, добра відтворюваність і узгодженість із теоретич-

ними даними підтверджує достовірність результатів. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертації отримано низку но-

вих, науково обґрунтованих результатів, які мають велике значення для встанов-

лення механізмів електронної і ядерної спінової динаміки в напівпровідникових 

структурах, а саме. 

Відкрито магнітно-ізотопний ефект при окисненні кремнію, розроблені прин-

ципи управління реакцією окиснення за допомогою зовнішнього магнітного поля 

або внутрішнього магнітного поля 29Si. Відкрита можливість використання спін-

залежних хімічних реакцій між кремнієм і киснем в якості індикатора станів ядер-

ного кубіта за допомогою аналізу фрагментів окиснення наноділянок поверхні Si. 

Запропоновано деформаційні методи інженерії ізотопного складу приповерхневих 

шарів кремнію, які ґрунтуються на виявленому в роботі ефекті перерозподілі ізо-

топів у приповерхневих шарах кристалів Fz- 29Si. Встановлена можливість викори-

стання парамагнітних центрів на дислокаціях як фіксованих ланцюжків із локалізо-

ваними хвильовими функціями в квантовому комп’ютинзі.  

Вперше розроблено технологію спінової фільтрації носіїв заряду за допомо-

гою бар’єра Шотткі на межі поділу між напівпровідниковою матрицею GaSb і фе-

ромагнітними кластерами MnSb у тонких плівках GaSbMn. Показано, що при 

концентраціях дірок у матриці GaSb ~ 2,1020 см-3 проникність бар'єру кластер-

матриця для них різко збільшується, а перенесення дірок через цю межу приво-

дить до зміни стехіометрії кластерів, ступеня іонізації іонів марганцю і результу-

ючої намагніченості кластерів. Отримано спектр магнітних флуктуацій як функції 

прикладеного магнітного поля, що дозволяє сортувати кластери, включені в про-

цес магнітної релаксації, за розмірами. 

У гетероструктурах GaAs/InGaAs/GaAs:Mn виявлено вплив намагніченості 

феромагнітного шару GaAs:Mn на ступінь поляризації фотолюмінесценції просто-

рово відокремленої квантової ями InGaAs. Показано, що протяжні хвильові функ-

ції дірок поширюються за межі квантової ями, а їхня спінова поляризація досяга-

ється завдяки проникненню хвильових функцій у феромагнітний шар GaAs:Mn. 

Спін-селективна рекомбінація дірок у квантовій ямі конкурує з безвипромінюва-

льною рекомбінацією в шарі GaAs:Mn. 

В органічних напівпровідниках DOEO4HgBr4TCE встановлена роль дефектів 

структури і нанокластерів у формуванні магнітних властивостей. Подолано пара-

докс, який існував раніше і полягав у тому, що антиферомагнітна взаємодія не 

може виникнути в кристалах із параметрами ґратки, які значно перевищують ра-

діус обмінної взаємодії. Виявлені кластери пояснюють наявність локальних анти-

феромагнітних «крапель», що забезпечує обмінну взаємодію між локалізованими 

дірками. Локалізація носіїв заряду призводить до немонотонних температурних 
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залежностей питомого електричного опору і магнітного моменту. У монокриста-

лах α'-(BEDT-TTF)2IBr2 виявлений зсув температури фазового переходу, чутливо-

го до ізотопного заміщення.  

Практичне значення отриманих результатів полягає у формулюванні фі-

зичних основ нового підходу прецизійного керування системою взаємодіючих 

спінів у нано- і гетероструктурах напівпровідників, а саме: 

 створення нових умов електронно-ядерної взаємодії і розвиток квантових обчи-

слень у складній системі Si:B, що містить багаторівневі спінові стани і парама-

гнітні центри з різним ступенем локалізації, є перспективним і доцільним. При 

високотемпературній динаміці спінів у температурному діапазоні Т = 300-800 К 

у кристалах, збагачених ізотопом 29Si, середні значення енергії теплових флук-

туацій порівняні з шириною домішкової підзони та енергіями зв'язку електро-

нів, що дозволяє виявляти нові фундаментальні закономірності електронно-

ядерних взаємодій. Такі кристали мають надзвичайно тривалий час кореляції 

ядерних спінів 29Si (до декількох годин при кімнатній температурі) і тривалий 

час спін-ґраткової релаксації парамагнітних центрів у кремнії (до 1 хв. при кім-

натній температурі), що робить ці кристали перспективними для використання 

у квантовому комп'ютері, оскільки усуває проблему декогеренції станів. Ця пе-

ревага разом із сумісністю кремнієвих кристалів із класичною електронікою 

робить актуальними і практично вагомими дослідження ядерної спінової дина-

міки в кристалах 29Si; 

 на основі встановлених механізмів релаксації намагніченості кластерів MnSb у 

нанокомпозитах GaSb-MnSb під дією магнітного поля, близького коерцитивній 

силі, запропонований універсальний метод апроксимації відповідних часових за-

лежностей намагніченості, що слугує прискореним методом тестування старіння 

магнітних сплавів і визначення їхньої термо-часової стабільності. Запропоновано 

метод розмагнічування зразка в зворотному магнітному полі при заданій темпе-

ратурі, при якому швидкість розмагнічування на 3-5 порядків більша, ніж у ну-

льовому магнітному полі.  

 запропоновано метод магнітокерованої поляризації фотолюмінесценції в гете-

роструктурах InGaAs/GaAs/GaAs:Mn із магнітним шаром GaAs:Mn і квантовою 

ямою. Запропоновані шляхи поліпшення квантового виходу фотолюмінесцен-

ції, що важливо для практичного застосування гетероструктур як напівпровід-

никових елементів для спінових світловипромінювальних діодів.  

 отримані результати по ізотопному заміщенню в кристалах α'-(BEDT–TTF)2IBr2 та 

встановленні ролі центрів локалізації дірок в органічних напівпровідниках 

(DOEO)4HgBr4TCE важливі для керованої кореляції їх магнітних та електричних 

властивостей.  

Результати дисертаційної роботи можуть бути використані як платформа для роз-

робки напівпровідникових спінтронічних приладів а також в навчальному процесі 

при вивченні спецкурсів з фізики наносистем.  

Особистий внесок здобувача. У дисертації узагальнено результати дослі-

джень, які були виконані особисто автором, за його безпосередньої участі та/або 

під його керівництвом [1-45]. Вибір проблематики дослідження здійснено разом із 

науковим консультантом член-кореспондентом НАН України, д.ф.-м.н., професо-
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ром Макарою В.А. Авторці належить визначальна роль у постановці мети і завдань 

дослідження, а також їхня експериментальна реалізація. Досліджено магнітний ізо-

топний ефект спільно з акад. Бучаченко А.Л. та Моргуновим Р.Б. Авторкою дисер-

таційної роботи планувалися експерименти зі спін-залежного окиснення кремнію 

[5-9], підібрані умови введення парамагнітних центрів в кристали кремнію [10-19], 

проведений аналіз електронної та ядерної динаміки в пластично деформованому 

кремнії. Проведено систематизацію даних і встановлено універсальні закономірно-

сті щодо механізму впливу магнітного поля на властивості діамагнітних кристалів 

[20], вплив рухливості дислокацій на спін-залежні переходи [21, 22]. Розроблено 

методи очищення та контролю стану поверхні, приготування її стартового стану 

перед експериментами, розроблені методи її моніторингу в часі, що поєднують 

можливість вивчення впливу магнітного поля на спін-залежні процеси [1-20]. Ди-

сертанткою запропоновані та реалізовані оригінальні методики визначення ролі 

магнітних ізотопів за відгуком ВІМС [5-9]. Спільно з науковою групою професора 

Моргунова Р.Б. досліджено феромагнетизм і мікрохвильовий магнітоопір тонких 

гранульованих плівок GaMnSb [23-32]. Розроблені оригінальні методики вимірю-

вань магнітної в'язкості й динамічних властивостей зразків GaMnSb [23-26]. Про-

аналізовано спін-залежні процеси в гетероструктурах на основі A3B5 напівпровід-

ників, легованих іонами перехідних металів [27-31]. Визначено ключові параметри 

намагнічування зразків [23 - 31]. Розроблено метод контролю антиферомагнітних 

включень в органічному напівпровіднику (DOEO)4[HgBr4]·TCE, встановлено спект-

роскопічне тестування локалізації носіїв заряду [32-36]. Виконано систематизацію і 

аналіз отриманих експериментальних результатів, разом із співавторами обговорено 

отримані результати та сформульовано основні висновки досліджень, що складають 

основу публікацій [1-45]. Внесок також полягає також у написанні статей та їхній 

підготовці до публікації [4-36], підготуванні доповідей і виступів на конференціях 

[37-45].  

Апробація матеріалів дисертації. Результати, викладені в дисертації, допо-

відалися та обговорювалися на 17 міжнародних конференціях та симпозіумах: 

Spinus 2017 - Magnetic resonance and its applications (St. Petersburg, 2017), The in-

ternational workshop «20 years of x-ray refractive optics» (Kaliningrad, 2016), 

IWST’16 - International Workshop on Spin Transfer (Nancy, 2016), 20 th International 

Conferenceon Magnetism ICM (Barcelona, Spain, 2015), International Magnetics Con-

ference INTERMAG (Dresden, Germany, 2014). Міжнародних конференціях Mos-

cow International Symposium on Magnetism (Moscow, 2011, 2014, 2017), VIII 

Международная конференция «Фазовые превращения и прочность кристаллов», 

(Черноголовка, 2014), FisMat 2013, Italian National Conference on Condensed Matter 

Physics (Milan, 2013), Симпозиум "Современная химическая физика» (Туапсе, 

2013), International Conference on Spin Physics, Spin Chemistry and spin Technology 

(Kazan, 2011), 23th International Conference on Relaxation Phenomena in Solids RPS-

23 (Voronezh, 2015). The Fifth Japanese-Russian Workshop on Open shell Compounds 

and Molecular Spin Devices (Awaji, Hyogo, Japan, 2011), Russian-French Joint Sym-

posium on Organic Photochromes “Phenics in Russia” (Chernogolovka, 2011), VIII In-

ternational conference “Silicon-2011” (Moscow, 2011), IV International Conference on 

Magneto-Science (ICMS) (Shanghai, 2011), Всероссийская молодежная конферен-

http://nanomaterials2016.event.univ-lorraine.fr/
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ция «Успехи химической физики» (Черноголовка, 2011, 2016), International Sym-

posium “Spin Waves 2011” (Saint Petersburg, Russia, 2011) та ін. 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 3 монографії, 34 статті у 

фахових рецензованих журналах, індексованих в Scopus і Web of Science, матеріа-

ли й тези міжнародних конференцій, найвагоміші 8 з яких наведено у авторефераті. 

Структура і обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 8 розділів з 

висновками, загальних висновків і додатків. Дисертація містить 145 рисунків і 3 

таблиці. Повний обсяг дисертації складає 370 сторінку, основний текст викладений 

на 265 сторінках. Список використаних джерел містить 350 найменувань і займає 

37 сторінки. Додатки розміщені на 13 сторінках 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У Вступі розкрито стан проблеми, яка вирішувалася, обґрунтовано актуаль-

ність теми дисертаційної роботи, сформульовані мета, основні завдання дослі-

дження. Відображені наукова новизна та практичне значення отриманих резуль-

татів, наведені дані щодо їхньої апробації. 

Перший розділ оглядовий, присвячений розгляду і аналізу сучасних уявлень 

про спін-залежні процеси в напівпровідниках. Систематизовано й описано фунда-

ментальні прояви одноелектронних і парних спінових процесів та можливість їх-

ньої реалізації в об`ємі і на поверхні напівпровідників. Встановлено закономірності 

впливу магнітного поля на спін-залежну трансформацію дефектів у кремнії [20] та 

специфіку спін-залежних реакцій [21, 22]. Висвітлено особливості ізотопних ефек-

тів у кристалах Si. Показано можливість використання ядерних і електронних спі-

нів у суто кремнієвому квантовому комп'ютинзі. Сформульовано умови управління 

електронно-ядерною спіновою динамікою в ізотопно-збагаченому кремнії. Окрес-

лено магнітні явища, які виникають у напівпровідникових наноструктурах у ре-

зультаті обмеження розмірності. Розглянуто колективні спінові процеси в нано- та 

гетероструктурах на основі магніторозбавлених напівпровідників, проаналізовано 

їхні переваги та недоліки для практичного застосування в напівпровідниковій 

спінтроніці порівняно з класичною мікроелектронікою. Обґрунтовано вибір нано- 

і гетероструктур для дослідження. Розглянуто електрон-електронні кореляції в 

органічних провідниках на основі молекул BEDT і DOEO в порівнянні з класич-

ними напівпровідниками. За результатами критичного аналізу як експеримента-

льних, так і теоретичних робіт були окреслені проблеми й питання, які вирішу-

ються в дисертаційній роботі.  

У другому розділі описані експериментальні методи, які використовувалися в 

дисертації. Розглянуто методи контролю стану поверхні кристалів (вторинна іон-

на мас-спектрометрія, рентгенівський і ультрафіолетова електронна спектроско-

пія, атомна силова та електронна мікроскопія). Детально описано основні методи 

досліджень: принцип дії СКВІД магнітометра, ЯМР - і ЕПР - спектрометрів. Маг-

нітометричні дані отримані в науковій групі Моргунова Р.Б. Описані методики ви-

мірювання й аналізу температурних залежностей опору. Дослідження поляризації 

фотолюмінесценції гетероструктур InGaAs/GaAs/GaAs:Mn в магнітному полі, про-

ведено за сприяння Зайцева С.В. Дислокаційну люмінесценцію кристалів кремнію 

досліджено за допомоги Штеймана Е.О. та Терещенко О.І. Представлена карта 
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зразків, їх паспортизація. Висвітлено особливості отримання гранульованих плі-

вок GaSb-MnSb методом імпульсного лазерного осадження. Наноструктури були 

отримані науковою групою Маренкіна С.Ф. Електронно-транспортні властивості й 

магнітоопір даних структур при кімнатній температурі були атестовані науковою 

групою Аронзона Б.А. Гетероструктури що містять квантову яму 

GaAs/InGaAs/GaAs і шар GaAs:Mn були отримані науковою групою Данилова 

Ю.А. Органічні напівпровідники α'-(BEDT-TTF)2IBr2 і DOEO4HgBr4TCE були ви-

рощені Котовим А.С. у лабораторії Ягубського Е.Б. 

У третьому розділі розглядаються магнітні властивості дефектів у припове-

рхневих шарах кремнію та вплив магнітного поля на їхню еволюцію [1, 4-6, 13, 

14, 18]. Встановлено стадійність спін-залежного окиснення кремнію [13, 14].: ма-

гнітне поле стимулює розрив хімічних зв'язків Si-O в нерівноважних кисневміс-

них комплексах, серед яких домінують SiOх преципітати, це призводить до виві-

льнення атомарного кисню, який потім включається до складу більш стабільних 

рівноважних комплексів і оксидної плівки. Цей процес можна представити як збід-

нення приповерхневих шарів атомами кисню, що, в свою чергу, створює перепад 

хімічного потенціалу між поверхнею і об'ємом зразка. У результаті після вими-

кання магнітного поля (МП) молекулярний кисень із навколишньої атмосфери ди-

фундує через оксидну плівку до інтерфейсу Si/SiO2, а атомарний кисень мігрує до 

інтерфейсу з об`єму кристалу згідно моделі Діла–Груве2, призводячи до зміни тов-

щини окисної плівки, рельєфу поверхні. 

Досліджено магнітний ізотопний ефект та спін-залежні процеси на поверхні 

кристалів кремнію, збагачених магнітним ізотопом 29Si [1, 4-6, 18]. Однозначним 

доказом електронних спін-залежних процесів є вплив ядерного спіну на них. Іден-

тифікація впливу надтонкої взаємодії (НТВ) на процеси, що залежать від елект-

ронних спінів, полягає у порівнянні кінетики магнітостимульованого окиснення 

при наявності ізотопів різних типів, що розрізняються спіном. З тріади ізотопів 

кремнію (29Si, 28Si, 30Si) тільки ядра 29Si мають спін 1/2, у той час як спіни ядер 28Si 

і 30Si дорівнюють нулю.  

Методом ВІМС за сприяння проф. Васильєва М.О. були проведені спектральні 

дослідження ізотопно-збагачених зразків Si. Інтенсивність струму вторинних іонів 

(ВІ) трьох ізотопів із часом витримки зразків у магнітному полі зменшується (28Si і 
30Si на ~ 10-25%), але для ізотопу 29Si це зменшення було помітно сильніше (~ 50 -

60%) (рис. 1). Зміни зумовлені участю атомів 29S в процесі окиснення, при цьому 

фіксували одночасне збільшення концентрації кисневмісних комплексів. Ізотопи 
28Si і 30Si, хоча і різняться атомними масами і концентрацією (28Si і 30Si - 92.27% та 

3.05% відповідно), демонструють подібну кінетику зміни струму ВІ. Отже, розхо-

дження в кінетиці зміни ВІ, для іонів 28Si, 30Si і 29Si обумовлені ядерним спіном 

останнього, а не відмінністю в масах цих іонів і є експериментальним доказом ма-

гнітного ізотопного ефекту (МІЕ), який фракціонує ядра по їх магнітним момен-

там, забезпечуючи сортування магнітних і немагнітних ядер кремнію в процесі 

його окиснення3.  
__________________________________________________ 

2 Deal B.E., Grove. A. S. General Relationship for the Thermal Oxidation of Silicon. Journal of Applied Physics -1965.–V.36 (12): 3770–3778 

3 .Бучаченко А.Л. Новая изотопия в химии и биологии , Наука.: Москва. - 2007. - 189 с. 
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Спін-гамільтоніан пари частинок зі 

спінами (наприклад, обірвані зв'язки Si 

або Si–O та кисень, які мають два елект-

ронних спіни і один ядерний спін) містить 

два доданки зеєманівських енергій 

(gAβB0SA i gBβB0SB), внесок обмінної гей-

зенберґівської взаємодії (−J(1/2+2SASB) і 

доданок, що описує надтонку взаємодію 

між ядром і електроном атома В (ASBI): 

,(1) 

де А - константа НТВ, S i I - оператори 

спіну електрона та ядра, J - обмінний ін-

теграл, g - g-фактор. У такій трійці спінів 

за відсутності магнітного поля згідно закону збереження, повинен зберігатися пов-

ний спін. Тому навіть за відсутності магнітного поля дозволений спін-флоп пере-

хід, який змінює орієнтації спіну ядра 29Si і атома Si (або О), одночасно переводячи 

синглетний (S) стан атомної пари в триплетний (Т). У магнітному полі наявність 

НТВ додає ще один канал переходу з S- в Т- стан тому, що забезпечує додаткову 

відмінність зеєманівських частот прецесії електронних спінів. Це відбувається то-

му, що до зовнішнього магнітного поля додається НТВ магнітне поле ядра на од-

ному з пари атомів. Для зміни мультиплетності пари електронних спінів потрібно ~ 

10-9-10-6 с. Ці часи незрівнянно менші характерних часів, які спостерігаються в на-

ших дослідах ~ 105 с. Реалізується цей механізм тому, що у кристалічній ґратці па-

ра частинок зі спінами відчуває дію навколишньої кристалічної ґратки, що переш-

коджає їхньому поділу. Потрібен тривалий час для створення розділеного стану 

пари спінів, що забезпечує короткочасне зближення по енергії термів різної муль-

типлетності. Можливий ланцюжок реакцій, в яких беруть участь спіни обірваних 

кремнієвих зв'язків у кристалічній гратці й спіни кисневих атомів, включає корот-

коживучі стани пар, в яких ядерний спін може керувати S-T конверсією. Швидкість 

S-T конверсії управляється різницею зеєманівських енергій ΔgβH (Δg - різниця g-

факторів пари, β - магнетон Бора, H - напруженість магнітного поля). Значення g-

факторів в парі частинок складають 2.001 і 2.015 (як в кварці), для H = 170 мTл 

швидкість синглетно-триплетної конверсії керованої зовнішнім МП ΔgβH ≈ 70 

МГц. Константа НТВ в кремнії складає, як і в кварці, близько 20 мТл, тоді швид-

кість S-T -конверсії, керованої ядрами 29Si, рівна (29Si) ≈ 560 МГц. Отже, внесок 

НТВ в S-T конверсію пар з ядрами 29Si на порядок величини сильніше, ніж внесок 

зеєманівської взаємодії. У цьому полягає причина того, що магнітний ізотопний 

ефект в окисленні Si спостерігається навіть у полі 170 мТл [5-6, 18]. 

Відомо, що кисень у кремнії присутній у різних хімічних і спінових станах; 

при цьому молекулярний і атомний кисень (O2 і O) знаходиться в основному, три-

плетному спіновому стані, а радикальні аніони O2
-, O- - в дублетних станах. Впро-

вадження O2 або O в Si-Si хімічний зв'язок генерує триплетні радикальні пари:  
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Рис. 1. Залежність частки ізотопів ∆ = I0−I/I0: 

1 — 28Si і 30Si ( і ), 2 — 29Si (), що виби-

ваються з кристалу кремнію первинними 

іонами In+, від тривалості окиснення криста-

ла кремнію в магнітному полі на повітрі. 
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Si-Si + O2 (або O) → [Si ∙ ∙ O2Si (або ∙ OSi)].   (2) 

Повний електронний спін пари у Т-стані дорівнює 1, а спіни Si і O2Si дорів-

нюють ½. Таке втілення кисневої молекули в Si-Si зв'язок було теоретично обґрун-

товано розрахунками ab initio молекулярної динаміки4. Через спінову заборону ці 

пари в Т- стані не здатні з'єднатися і утворити продукти окиснення в S-стані. Для 

цього необхідна Т - S спінова конверсія, індукована зеєманівською взаємодією з 

зовнішнім магнітним полем або НТВ неспареного електрона з магнітним ядром 
29Si. У рамках цього механізму і зовнішнє магнітне поле, і внутрішнє магнітне поле 

ядра 29Si стимулюють Т - S конверсію і прискорюють окиснення кремнію - у повній 

відповідності з експериментальними спостереженнями [5]. При цьому в зразках з 

природнім вмістом 29Si, де домінує ізотоп 28Si конверсія стимулюється зовнішнім 

полем, а в ізотопно-збагачених - в основному надтонкою взаємодією. Обидва маг-

нітних ефекти - і магнітно-польовий, і магнітно-ізотопний - однозначно показують, 

що окиснення кремнію є спін-селективним радикальним процесом, в якому пер-

винною стадією є впровадження парамагнітних молекул O2 в решітку Si і генерація 

пари радикалів Si і O2Si; саме вона є джерелом магнітних ефектів [5, 6, 18, 42].  

Оскільки у ядрах дислокацій в Si підтверджено існування спінів, пластична 

деформація може призводити до спін-залежної зміни профілю розподілу ізотопів 
28Si, 29Si, 30Si в приповерхневих шарах кремнію (рис. 2), що і було виявлено експе-

риментально. Зміна профілю ізотопів корелює зі зміною долі оксидів 28SiO і 29SiO 

(рис. 3) [1, 4, 8, 14]. 

  
Рис. 2. Розподіл ізотопів 28Si, 29Si, 30Si у приповерхневому шарі ізотопно-збагачених кристалів 
29Si:B від часу іонного травлення при пошаровому аналізі а - до і б - після деформування. 

  
Рис. 3. Залежності інтенсивності струму вторинних іонів 28Si16O (1) та 29Si16O (2) від часу трав-

лення поверхні іонним пучком в зразках а - до і б - після деформування. 

 
__________________________________________________ 
4 A. Bongiorno, A. P. 2004. Reaction of the oxygen molecule on the Si (100) -SiO2 interface. Phys. Rev. Lett. , 93(8): 086101. 
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Максимум розподілу 29Si16O+ зміщується в глиб кристалу. При цьому висхід-

на частина залежності I(t) помітно подовжується, що корелює з аналогічними змі-

нами в розподілі ізотопу 29Si після пластичної деформації зразків (рис. 2, 3).  

Розподіл 28Si16O+ під дією деформації змінюється незначно. Причиною дифу-

зії кисневих комплексів кремнію і самодифузії, імовірно, варто вважати висхідну 

дифузію в полі механічних напружень, що створюються при пластичній деформа-

ції [4, 8,14]. Оскільки окиснення кремнію переважно відбувається на ядрах 29Si, 

припускається, що зміщення максимуму в розподілі оксиду при деформації вглиб 

кристала забезпечує відповідне переміщення в основному фракції 29Si в об`єм ра-

зом з оксидом 29Si16O, який згодом розпадається на атомарний кисень і атоми 

кремнію. Експериментально підтверджено теоретичні оцінки, згідно яких муль-

типлетність частинок при утворенні-розриві кремній-кисневих хімічних зв'язків 

повинна чинити сильний вплив на кінетику окиснення кремнію [18]. 

У четвертому розділі наведено результати дослідження електронного та ядерно-

го магнітного резонансу в кристалах Si, збагачених ізотопом 29Si [9-12, 17, 18]. Спектр 

ЯМР представляв собою дублет Пейка з максимумами 74.1 ppm і 87.8 ppm. Встанов-

лено, що положення максимуму сигналу ЯМР на ядрах 29Si і відстань між піками за-

лежать від кристалографічної орієнтації зразка щодо магнітного поля Н0 (рис. 4). 

Найбільш вузькі резонансні лі-

нії спостерігали ся в орієнтації поля 

паралельно [100] (700 Гц), найбільш 

широкі при орієнтації поля уздовж 

[110] (1980 Гц), а найсильніше роз-

щеплення ліній спостерігалося при 

направленні поля уздовж [111] 

(1200 Гц). Тільки пряма і непряма 

магнітна дипольна взаємодія ядер 

впливає на форму спектрів ЯМР у 

монокристалах кремнію. Оскільки 

RKKY (Ruderman–Kittel–Kasuya–

Yosida) і короткодіюча скалярна вза-

ємодія (J-coupling) незначна для до-

сліджуваної системи, то розгляда-

ється тільки пряма диполь-дипольна 

взаємодія. Для двох ядерних спінів Ii 

и Ij, розділених відстанню rij, скоро-

чений спін-гамільтоніан Hdd запишеться у вигляді: 

Hdd = μγN
2ђ2/4(3IizIjz−IiIj)(1–3cos3θij)/2|rij|

3,    (3) 

де Iiz – z-компонента оператора кутового моменту i-го спіну, γN – ядерне гіромагнітне 

співвідношення, ђ = h/2π – постійна Планка, θij – кут між вектором rij, який з’єднує 

ядра, і напрямком магнітного поля Н. Найбільш сильна взаємодія має місце, коли rij 

паралельний Н, і воно практично зникає, якщо кут між rij і полем наближається до 

магічного кута θij = 54,74°. Деформація монокристалів Si не суттєво впливає на ши-

рину ліній ЯМР (50Гц), яка  обумовлена електронно-ядерною взаємодією [9-12]. 

 
Рис. 4. Спектри ЯМР у деформованому зразку 

ізотопно-збагаченого кремнію Fz-29Si при різних 

орієнтаціях магнітного поля спектрометра Н0 щодо 

кристалографічних напрямків, зазначеним право-

руч від спектрів при Т = 293 К. 
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Дослідження високотемпературної динаміки спінів у Si представляють само-

стійний інтерес, оскільки в діапазоні Т = 300-800 K середні енергії теплових флук-

туацій можна порівняти з шириною домішкової підзони й енергіями зв'язку елек-

тронів, що дозволяє виявляти нові фундаментальні закономірності електронно -

ядерних взаємодій. ЯМР спектри мікрокристалічного Si містили чотири гаусові 

лінії з центрами при -111.9 ± 0.3 ppm, -88.8 ± 0.2 ppm, -78.4 ± 0.2 ppm , -67 ± 2 ppm 

при T = 300 K (рис. 5, а вставка). Дослідження спін-ґраткової релаксації мікро- 

кристалів 29Si проведено за допомогою насичення спінової ядерної підсистеми 

серією радіочастотних імпульсів і подальшим вимірюванням намагніченості 900 

імпульсом, що надходять із затримкою за часом t [10-12]. При Т = 300 К у напів-

логарифмічних координатах залежність I/I0(t) була лінійною (рис. 5, a), у той час, 

як в подвійних логарифмічних координатах спрямлялась (рис. 5, б).  

 
Рис. 5. Залежність ядерної намагніченості I, нормованої на її значення в початковий момент I0, від 

часу: а - у напівлогарифмічних координатах при T = 300 K (на врізці показано спектр ЯМР мік-

рокристалів 29Si); б - у подвійних логарифмічних координатах при T = 300 K (1) і Т = 500 K (2). 

Похибка вимірювань відповідає розміру символів. 

Швидкість спін-ґраткової релаксації при збільшенні температури до Т = 500 

K збільшувалася, однак залежність I/I0(t) не описується ні суто степеневим зако-

ном, ні суто експоненційною функцією. Апроксимація залежності I/I0(t) функцією 

I/I0 = (t/t0)α при Т=300 К давала параметри α = 0,63 ± 0,013, t0 = (83 ± 2) с. При T = 

500 K найкраща апроксимація спостерігалася для суперпозиції експоненційної та 

степеневої функцій I/I0 = A(t/t0)α + B(1−exp(t/T1)), з параметрами α = 0,63 ± 0,04, t0 

= 80 ± 3с і T1 = 5,6 ± 0,5с. Значення A = 0,9 і B = 0,1 характеризували внески сте-

пеневої та експоненційної функцій, відповідно. Ядерна спін-ґраткова релаксація у 

кремнії протікає за 2 конкуруючим каналами:  

 пряма релаксація за допомогою диполь-дипольної взаємодії між ядерними 

спінами й спінами парамагнітних центрів; 

 непряма релаксація за допомогою ядерної спінової дифузії.  

Остання призводить до вирівнювання температури в ядерній спіновій підсис-

темі. Оскільки акцептори, як правило, розподілені неоднорідно, у той час як де-

формаційні дефекти характеризуються виділеним напрямком, зроблено висновок, 

що при T = 500 K спостерігається одночасно пряма і непряма кінетика релаксації, 

у той час як при T = 300 K домінує електронно-ядерна релаксація. Степеневу ком-

поненту релаксації можна пояснити внеском неоднорідно розподілених деформа-

а б 
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ційних парамагнітних дефектів, а експоненціальну компоненту ядерної релаксації 

- внеском однорідно розподілених акцепторів бору. При збільшенні температури 

спостерігається досить сильна температурна залежність хімічного зсуву ліній, що 

відповідають дублеті Пейка [43]. Численні комплекси кисню в площині ковзання 

дислокацій, які зароджуються при високотемпературній деформації, також можуть 

давати внесок в ядерну релаксацію по степеневому закону. Відомо, що при плас-

тичній деформації Si виникають як парамагнітні точкові дефекти, які не пов'язані 

з ядрами дислокацій, так і парамагнітні центри, локалізовані в ядрах дислокацій, 

які являють собою обірвані електронні зв'язки, захоплені електронами донорної 

домішки. Такі парамагнітні центри були зафіксовані методом ЕПР в Fz 29Si [9, 19]. 

Визначення і фіксація геометричного розташування спінів в зразку, від якого за-

лежить адресна процедура зчитування інформації - одна з головних проблем в 

створенні квантового процесора. Як показано в дисертації, робочі області можуть 

бути асоційовані з дефектами структури (кисневими парамагнітними центрами), 

які допускають інженерію кубітів з заданим розташуванням.  

Спектри ЕПР ізотопно-збагаченого кремнію Fz-Si демонструють появу до-

даткових ліній після пластичної деформації (рис. 6). Кристали Si, леґовані бором, 

містять «важкі» (з масою 0,49mo) і “легкі” (0,16mo) дірки (mo – маса вільного елект-

рона), які формують дві підзони, розщеплені спін-орбітальною і зеєманівською 

взаємодіями. Дозволені переходи зі зміною проекції спіна m = 1 і заборонені пере-

ходи m = 2 (лінії 3, 4) реєструються методом ЕПР (рис. 6). Лінії 1 (g1 = 4,05), 3 (g3 = 

1,96) і 4 (g4 = 1,90) спостерігаються як в деформованих, так і в вихідних кристалах 

Fz-Si, вони не пов'язані з деформаційними або термодефектами, а відповідають па-

рамагнітним центрам неконтрольованої фонової домішки. Лінії 2 і 5-9 з'явилися 

після пластичної деформації згину, в орієнтації поля уздовж (001) мали ефективні 

g-фактори g2 = 3,30, g5 = 1,49, g6 = 0,8626, g7 = 0,68, g8 = 0,60, g9 = 0,54. При зміні 

орієнтації резонансні поля Hres демонстрували орієнтаційні залежності  (рис. 7). Лі-

нія 7 при підвищенні температури (Т =30 К) пропадає. 

  
Рис. 6. Спектри ЕПР: а-вгорі - в контрольному 

зразку 29Si:B (постійне МП паралельно пло-

щині кристала (Θ = 0°)), посередині - в дефор-

мованому зразку 29Si:B (Θ = 0°), внизу - в де-

формованому зразку 29Si:B (Θ = 90°) при Т = 9 

К. Цифрами позначені лінії спектру. 

Рис. 7. Температурні залежності ширини ΔH (○) 

і резонансного поля Hres (●) лінії 9 в деформова-

ному зразку Fz-29Si. Постійне магнітне поле па-

ралельно площині кристалу (Θ = 0°). 
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При повороті зразка на 90° щодо магнітного поля анізотропні лінії 2, 5-8 зсу-

ваються до лінії 9, зливаючись з нею і приводячи до її уширення. Ширина лінії 9 

залежала від температури демонструючи різкий стрибок при ≈ 23 К. Сильна анізот-

ропія лінії 9 свідчить про те, що дефекти знаходяться в тих ділянках кристалічної 

ґратки, симетрія яких знижена пластичною деформацією і дислокаціями. Моделю-

вання спектра ЕПР деформаційних дефектів в Fz-29Si проводилося за допомогою 

програм WinEPR, Simfonia з урахуванням розщеплення в нульовому полі внаслідок 

електростатичного поля лігандів або взаємодій між атомами кисню в кластерах: 

Найкраще моделювання спектра було реалізовано для наступних параметрів спін-

гамільтоніана: електронний спін дефекту S = 1, компоненти g-тензора gxx = 0,61, gyy 

= 0,78, gzz = 0,75, параметри розщеплення в кристалічному полі D = 2000 Е, E = 

1000 Е, спін ядра I = 1/2. В теорії кристалічного поля лігандів показано, що відхи-

лення g-фактора іона в кристалі g = (gxx
2
 +gyy

2+gzz
2)1/2 = 1,24 від g-фактора вільного 

електрона ge = 2,0023 визначається підмішуванням орбітального моменту до спіно-

вого моменту електрона і залежить від константи спін-орбітальної взаємодії λ і ро-

зщеплення рівнів 10Dq відповідно до формули ge = g−2,0023 =−8λ/10Dq. Отримана 

величина досягає значень ge ~ 0,76, що свідчить про те, що сигнал ЕПР належить 

домішковим атомам, а не обірваним зв'язкам Si, де величина ge ~ 0,001-0,01. Таким 

домішковим атомом може бути триплетний кисень. Пластична деформація криста-

лу Fz-29Si, порушуючи локальне оточення і його симетрію, ініціює інші канали 

спін-ґраткової релаксації парамагнітних деформаційних дефектів. 

У п’ятому розділі повідомляється про вплив деформації на пара- і діамагнітну 

складові намагніченості кремнію [15]. Також встановлено кореляцію між магнітоме-

тричними і фотолюмінісцентними (ФЛ) властивостями деформаційних дефектів в 

кристалах 29Si [16, 17, 19, 39]. Повідомляється про спостереження немонотонної те-

мпературної залежності інтегральної інтенсивності спектру ЕПР χ(T) у кристалах 
29Si:B, а також симбатну поведінку χ(T) з температурною залежністю інтенсивності 

люмінесценції I(T) центрів на дислокаціях, яким відповідає лінія D1. Немонотонність 

температурної залежності парамагнітної частини магнітної сприйнятливості спосте-

рігається також і в деформованих ізотопних кристалах 29Si:P. Факт існування немо-

нотонної температурної залежності магнітного моменту М(Т) і χ(T) може означати 

існування певних спін-спінових взаємодій між електронами, локалізованими на дис-

локаціях. Наявність (або відсутність) таких взаємодій значною мірою визначає при-

датність (або непридатність) дислокацій у квантовому комп’ютинзі, відкриває дода-

ткові можливості управління ланцюжками спінів. Залежність χ(T) має максимум при 

Т = 28-29 К (рис. 8, а). У деформованих кристалах 29Si:P максимуми залежностей 

χ(Т) фіксувались при Т = 18-40 К. Результати вимірювань температурних залежнос-

тей М(Т) зразка до деформації, після одноразової і дворазової деформації демон-

струють систематичну зміну низькотемпературної частини М(Т) зі збільшенням сту-

пеня пластичної деформації (рис. 8, б). До деформації залежність М(Т) могла бути 

описана законом Кюрі–Вейсса, що відповідає локалізованим парамагнітним 

центрам, тоді як після деформації вона приймає істотно іншу форму. Знак цих змін 

(зменшення χ(T) при низьких Т) свідчить на користь збільшення антиферомагнітних 

взаємодій між парамагнітними центрами при збільшенні ступеня деформації і відпо-

відно густини дефектів. 
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Рис. 8. Температурні залежності: а - магнітної сприйнятливості χ деформованого зразка 
29Si:B, отриманої подвійним інтегруванням спектра ЕПР і інтенсивності люмінесценції лінії 

D1 після двократної деформації, б - магнітного моменту зразка, в постійному магнітному 

полі 10 kOe: (1) - до деформації, (2) - після одноразової деформації, (3) - після двократної 

деформації. На врізці показано низькотемпературний фрагмент залежностей. 

 

Це узгоджується з результатами ЕПР спектроскопії, оскільки максимум за-

лежності χ(Т) також може бути пояснений антиферомагнітною взаємодією в парах 

Si-O або більш складних кремній-кисневих комплексах дефектів з хвильовими 

функціями, які перекриваються (тобто на відстанях порядку параметра кристаліч-

ної ґратки один від одного). Крім того, на залежності М(Т), отриманої після двок-

ратної деформації на тлі зростаючої ділянки при Т = 20-30 К, цілком помітні озна-

ки додаткового вкладу, який виглядає як екстремум на кривій М(Т) і може відпо-

відати центрам, котрі виявляють максимум на температурних залежностях магні-

тної сприйнятливості χ(Т). Як показала апроксимація ЕПР спектрів, в деформова-

них зразках такими центрами є анізотропні обмінно-пов'язані кластери триплетного 

кисню зі спіном S = 1, які увійшли в приповерхневі шари при високотемпературній 

пластичній деформації. Зазначені комплекси дефектів можуть бути центрами ви-

промінювальної рекомбінації. Спектри фотолюмінесценції деформованого криста-

ла 29Si:B показані на рис.9. 

Для порівняння наведено спектри 

ФЛ при трьох різних температурах 

після двократної пластичної дефор-

мації зразка. Спостерігається «станда-

ртний» набір ліній дислокаційної лю-

мінесценції D1–D4. Висока густина 

дислокацій у кристалі приводить до 

розширення ліній люмінесценції, осо-

бливо в довго хвильовій області спек-

тра. Встановлено, що температурні 

залежності лінії D1 дислокаційної лю-

мінесценції характеризуються моно-

тонністю в тому ж діапазоні Т = 20-32 

К, що й інтегральна інтенсивність лі-

 
Рис. 9. Спектри фотолюмінесценції деформова-

ного кристала кремнію 29Si:B при температурах  

Т = 6 K (2), Т = 28 K (3), Т = 60 K (1). 
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ній в спектрі ЕПР. Зі зростанням температури спостерігається різна поведінка ін-

тенсивності ліній дислокаційної люмінесценції: у той час, як інтенсивність ліній 

D2 і D4 зменшувалася в усьому досліджуваному інтервалі температур, інтенсив-

ність лінії D1 демонструвала зростання в інтервалі температур Т = 20-30 К. Така 

немонотонна варіація інтенсивності лінії D1 дислокаційної люмінесценції з зрос-

танням температури показана на рис. 8, а порівняно з інтегральним сигналом 

ЕПР, який демонструє кореляцію між температурною поведінкою ФЛ і спіновою 

сприйнятливістю акцепторних центрів. Рекомбінація, що дає смуги дислокаційної 

люмінесценції D1 і D2, відбувається між дрібними станами, відщепленими від міні-

муму зони провідності пружними полями 90° і 30° часткових дислокацій і глибо-

ким станом в ядрі 90° часткової дислокації. Симбатні температурні варіації магніт-

ної сприйнятливості акцепторів і дислокаційної люмінесценції викликані зміною 

концентрації вільних носіїв, від наявності яких залежить і парамагнетизм бору, і 

люмінесценція дислокаційних центрів. Пластична деформація збільшує концентра-

цію обірваних зв'язків у дислокаційних ядрах і, як наслідок, потенційних місць для 

захоплення носіїв заряду. Збільшена густина парамагнітних центрів призводить до 

антиферомагнітної компенсації частини спінів носіїв заряду, розташованих у сусід-

ніх вузлах. Цим може пояснюватися антиферомагнітний характер залежності М(Т) 

(рис. 8, б), яка демонструє різке зменшення магнітного моменту за низьких темпера-

тур. У той же час, обмінно-зв'язані пари носіїв заряду, локалізовані в дислокаційно-

му ядрі, не можуть брати участь у випромінювальних процесах, що і забезпечує ви-

явлену кореляцію магнітних і оптичних властивостей. 

Взаємозв’язок магнітних та електричних властивостей тонкоплівкових грану-

льованих наноструктур GaSb-MnSb [23-28] та гетероструктур GaAs/InGaAs/ 

GaAs:Mn [28-32], що обумовлені різними типами магнітного впорядкування описано 

в шостому розділі. Наноструктури були вирощені науковою групою Маренкіна 

С.Ф., магнітоопір та їх електронно-транспортні властивості атестовані науковою 

групою Аронзона Б.А. У плівках GaSb-MnSb методом атомно-силової (АСМ) і маг-

ніто-силової мікроскопії встановлено наявність гранульованої структури (рис. 10)  

а б 

Рис. 10. а – 2D-АСМ-зображення поверхні плівки GaSb:Mn, б – 2D-зображення плівки GaSb:Mn 

отримане методом магніто-силової мікроскопії. 

 

Температурні залежності магнітного моменту плівки GaSb:Mn, охолодженої в 

нульовому магнітному полі (ZFC) і в полі 10 кЕ (FC) (рис. 11), демонструють ная-
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вність температури блокування ТВ перемагнічування кластерів MnSb (ТВ =390 К). 

 Підтвердженням феромагнетизму є наявність магнітного гістерезису плівки 

GaSb:Mn в діапазоні температур Т = 2-300 K (рис. 12). Намагніченості насичення 

MSAT плівок GaSb:Mn в магнітних полях, що перевищують 500 Е, складають 2,5μB, 

що знаходиться у відповідності з даними, отриманими з температурних залежнос-

тей М(Т) для зразка, охолодженого в магнітному полі 10 кЕ (рис. 11).  
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Рис. 11. Температурні залежності магнітного 

моменту плівки GaSb:Mn охолодженої в ну-

льовому полі (ZFC) і в магнітному полі 10 кЕ. 

Рис. 12. Петлі магнітного гістерезису то-

нких плівок GaSb:Mn в діапазоні темпе-

ратур Т = 2-300 К. 

 

Встановлено вплив носіїв заряду в матриці GaSb на феромагнетизм кластерів 

MnSb і залежність провідності на постійному струмі GaSb-MnSb плівок. Запропоно-

вано методику дослідження динаміки перемагнічування кластерів MnSb в магнітно-

му полі, протилежному до їхньої вихідної намагніченості, яка дозволяє визначити 

магнітну в'язкість S і поле магнітних флуктуацій при різних температурах. 

 

Сканування спектру магнітних флуктуацій здійснюється шляхом ступінчастої 

зміни зворотного магнітного поля за величиною [26, 27]. Максимуми на залежностях 

були знайдені при значенні магнітних полів, що збігаються (у межах похибки) з кое-

рцитивними силами Нс цього зразка при відповідних температурах (рис. 13).  

Ці криві на рис 13 були апроксимовані функцією (4), з урахуванням логно-

рмального розподілу і поля анізотропії кластерів, HA: 

 

Рис. 13. Залежності нормованої магнітної в'язкості S/MS гранульованих наноструктур GaSb-

MnSb від магнітного поля: а - при T = 300 K (●), б - при T = 8 K (●). Суцільні лінії - апрокси-

мації в рамках флуктуаційної теорії. Вертикальні суцільні лінії - коерцитивна сила Нс. 
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   (4) 

Середня температура блокування кластерів TB = 390 К, дисперсія їх об’єму σ2 = 

2,25 були встановлені з апроксимації. Аналіз температурних і польових залежнос-

тей флуктуаційного поля і магнітної в'язкості дозволив встановити, що розподіл 

кластерів MnSb за розміром є логнормальним із середнім діаметром кластерів 55 

нм, що відповідає значенням, отриманому за допомогою магніто-силової та АСМ 

мікроскопії (рис. 10). Обговорюється частотний спектр можливих флуктуацій, 

отриманий з вимірювань магнітної в'язкості S(T). Встановлено взаємозв'язок між 

макроскопічним спонтанним перемагнічуванням (магнітною в'язкістю) зразків і 

спектральними характеристиками магнітного 1/f-шуму, обумовленого флуктуацій-

ними процесами з експоненціально широким розкидом часів релаксації. Темпера-

турні й польові залежності магнітної в'язкості дозволяють розрахувати частотний 

спектр магнітних флуктуацій залежно від поля і температури [26, 27,41]. Встанов-

лено, що інтенсивність магнітних флуктуацій наростає з підвищенням температу-

ри, однак має максимум у магнітному полі, близькому до коерцитивної сили Нс 

[25]. З підвищення температури електричної провідності плівки MnSb:GaSb збіль-

шується майже на порядок. Встановлено, що в провідність плівок основний внесок 

дає матриця GaSb, а кластери MnSb дають основний внесок у намагніченість сис-

теми (рис. 14) [26-27]. На врізці наведено температурні залежності залишкової на-

магніченості і відносної зміни питомого опору порівняно з його значенням при 

Ткімн. Залежність провідності апроксимували сумою двох компонент : 

σ = σ1 + σ2 = σ01exp(−(T*/T)1/4) + σ02
.exp(−ΔE/kT),   (5) 

де σ1 – стрибкова провідність між центрами локалізації, переважаюча при низьких 

температурах, коли «вимерзає» домішкова провідність. Її описували законом 

Мотта exp(−(T*/T)1/4). σ2 = σ02exp(−ΔE/kT) - діркова домішкова провідність, викли-

кана термічною активацією дірок у валентну зону з рівнів, що лежать поблизу 

стелі валентної зони. При високих температурах Т = 100-300 К провідність здійс-

нюється за рахунок термічної делокалізації дірок з рівнів, де вони захоплені до-

мішками. При низьких температурах - стрибковою провідністю. На основі вста-

новлення закономірностей і механізмів насичення залежність MSAT(p) (рис. 15) 

при високих концентраціях дірок свідчить про взаємозв'язок між магнітною і про-

відною підсистемами. Оскільки MnSb є напівметал, а GaSb - напівпровідником, на 

межі кластер–матриця виникає бар'єр Шотткі, який завдяки кулонівському відш-

товхуванню перешкоджає проникненню електронів з кластера MnSb в матрицю 

GaSb. «Прозорість» бар'єру залежить від його ширини, яка стає порівняною з ефек-

тивною глибиною тунелювання електронів з кластера в матрицю при концентраці-

ях дірок, більших p0 ~ 1020 см-3. Апроксимація залежності MSAT(p) (рис. 15) виразом: 

MSAT(p) = M1 + M0(1 – exp (−p/p0))    (6) 

приводить до критичного значення концентрації p0 = 6.10-19 см-3. 
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Рис. 14. Температурна залежність електричної про-

відності плівки MnSb:GaSb (кружки) і її апрокси-

мація суцільною лінією (1) сумою стрибкової (2) та 

власної (3) провідностями. На вставці наведено 

температурні залежності залишкової намагніченос-

ті і відносної зміни питомого опору 

Рис. 15. Залежність концентрації носіїв 

від намагніченості насичення MSAT при 

Т =300 К кластерів MnSb від концент-

рації носіїв заряду в матриці GaSb. Су-

цільними лініями показана апроксима-

ція з параметром p0 = 0,63.1020 см-3. 

При концентраціях дірок, більших за критичну відбувається тунелювання 

електронів і зниження енергії Фермі в MnSb. Це викликає зменшення щільності 

станів електронів зі спіном, направленим проти прикладеного магнітного поля, і 

до зростання магнітного моменту насичення кластерів, що і спостерігалось експе-

риментально [27]. Ефективний магнітний момент у розрахунку на одну частку в 

кластерах Mn1 + xSb залежить від концентрації марганцю x згідно з формулою 

(3.57 − 5.5x)μB. Отримана залежність MSAT(p) насичується при 3,6 μB, значенням 

вельми близькому до теоретичного, яке відповідає x = 0. Це відбувається при кон-

центраціях дірок у матриці GaSb, p0 > 0,63.1020 см-3. У цій ситуації ефективний ма-

гнітний момент у насиченні кластерів MnSb не залежить від подальшого зростан-

ня концентрації носіїв заряду і виявляється рівним максимально можливому маг-

нітному моменту насичення кластерів з рівною атомною долею Mn і Sb. Розроб-

лено технологію спінової фільтрації носіїв заряду за допомогою бар’єра Шотткі 

на межі між матрицею GaSb і кластерами MnSb у тонких плівках GaSbMn. 

Нерезонансне поглинання мікрохвильової потужності, магнітоопором плівок 

GaSbMn зафіксовано методом феромагнітного резонансу (ФМР) в одних і тих же 

умовах, (1 − 2R/(Rimpedn
2+R)) < 0, (де R - опір зразка, R ~ 10 кОм), що свідчать про 

зміну опору зразка в магнітному полі [27] (рис. 16). Нерезонансний сигнал є про-

порційним похідній від провідності зразка по магнітному полю, dP/dH ~ 

dσ(H)/dH, де Р - потужність, Н - магнітне поле. Підтверджено, що опір на постій-

ному струмі й мікрохвильовий магнітоопір плівок GaMnSb описується внеском 

двох компонент: розсіюванням дірок на феромагнітних кластерах за механізмом 

Ефроса–Шкловського і зеєманівським розщепленням спінових рівнів носіїв заря-

ду, що змінює щільність станів на рівні Фермі [26].  

У спектрах електронного спінового резонансу спостерігається також сигнал 

ФМР кластерів MnSb у виді одиночної лінії (рис. 16), положення якої сильно за-

лежить від орієнтації магнітного поля спектрометра щодо плівки (рис. 17). 
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Рис. 16. Перша похідна мікрохвильового 

поглинання як функція магнітного поля 

для орієнтації магнітного поля спектроме-

тра в площині зразка () і перпендикуля-

рно площині зразка () при Т = 100 К. Су-

цільний лінією показана апроксимація за-

лежності dP/dH(H) формулою, описаною в 

тексті. 

Рис. 17. Орієнтаційна залежність резонансно-

го поля сигналу феромагнітного резонансу 

плівки GaSb:Mn при Т = 100 К. Кут θ° відпо-

відає напрямку магнітного поля спектрометра 

перпендикулярно площині зразка. На вставці 

наведено сигнал ФМР магнітного поля спек-

трометра під кутом Θ = 90° 

 

Константи анізотропії отримані шляхом апроксимації кутової залежності ре-

зонансного поля Hres виразом:  

(ω0/γ)2 = (Hres cos(Θ – ΘB) - Heff cos2Θ)(Hrescos(Θ – ΘB) - Heff cos2Θ + H2||), (7) 

де Нeff = (−2K2⊥/MS) + 4πMS - ефективне поле, а MS = 190 Гс - намагніченість наси-

чення плівки, ефективне поле Heff = 940 Е. З апроксимації були визначені констан-

ти кристалічної анізотропії кластерів MnSb K2⊥= 1,38.105 ерг / см3, K2|| = 0 ерг / см3, 

K4 = -0,285.105 ерг/см3, які близькі до значень для кристалічного MnSb. Отже, клас-

тери MnSb можна розглядати як прообраз спінтронічних структур. 

Іншим широким класом напівпровідників, придатних у спінтроніці й розгля-

нутих у дисертації, є гетероструктури GaAs/InGaAs/GaAs [28–32], що містять кван-

тову яму і шар GaAs:Mn (рис. 18, а). Вони були вирощені й атестовані групою 

Ю.А. Данилова. Леґувальною домішкою в тонкому дельта-шарі теж виступали іони 

Mn. Завдяки високій розчинності та дифузійній здатності Mn широко використову-

ють при створенні магнітних розбавлених напівпровідників.  

У сингулярних (1) гетероструктурах на орієнтованих підкладках (нормаль до 

поверхні збігається з напрямом (100) підкладки) температурна залежність намагні-

ченості шару GaAs:Mn слідує закону Блоха «3/2» для об'ємних феромагнетиків (рис. 

18, б). У віцинальних (2) гетероструктурах на підкладках, поверхня яких розорієн-

тована щодо кристалографічної площини (100) на кут 3°, температурна залежність 

намагніченості описується в рамках перколяційного закону, характерного для не-

впорядкованих магнітних шарів Mn [31]. Температура Кюрі Tс оцінена в набли-

женні молекулярного поля Вейсса, прирівнявши середню енергію обмінної взає-

модії енергії теплових флуктуацій і рівна Tс = 35 К. Для віцинальних структур 

експериментально визначена Tс = 30 К.  

Близькі значення температури Кюрі в зразках свідчать про визначний вплив 

однакової концентрації домішки марганцю в δ-<Mn>-шарі (2·1014 см-2), а не сту-

пінь впорядкованості атомів Mn. 
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Рис. 18. а - схема гетероструктури InGaAs/GaAs/GaAs: Mn; б - температурні залежності ступеня 

циркулярної поляризації Pс і магнітного моменту в сингулярному (1) і віцинальному (2) зразках 

в магнітному полі 2 кЕ і 5 кЕ відповідно. 

 

Властивості невпорядкованих розбавлених магнітних напівпровідників пов-

ністю визначаються співвідношенням радіуса потенціалу непрямої обмінної взає-

модії R і середньої відстані між домішковими центрами rS (вставка рис. 18, б) 

отримані результати, описані вище, вказують на можливість застосування до них 

загальноприйнятої теорії протікання5. Аналіз кутової залежності спектрів ферома-

гнітного резонансу гетероструктур підтверджує феромагнітне упорядкування в δ-

<Mn> зразках [31, 40]. 

Принциповий інтерес представляють системи, в яких можна регулювати і ви-

значати концентрацію електронів і ступінь їхньої спінової-поляризації за допомо-

гою світла. У гетероструктурі InGaAs/GaAs/δ-<Mn>спін-поляризовані носії заряду 

інжектуються з δ-<Mn>-шару у квантову яму InGaAs/GaAs, геометрично відокре-

млену від δ-<Mn>-шару шаром напівпровідника GaAs. Зміни намагніченості зраз-

ків корелюють зі змінами ступеня циркулярної поляризації (рис. 18, б), яка визна-

чалася параметром PС = (I+ − I−)/(I+ + I−), де I+ (I−) інтенсивності компонент з правою 

(лівою) поляризацією відповідно, отримані шляхом інтегрування частини спектра, 

що відповідає оптичному переходу електронів між рівнями енергії в квантовій ямі.  

Для гетероструктур, вирощених на підкладках обох типів, температурна зале-

жність ступеня кругової поляризації фотолюмінесценції квантової ями повторює 

температурну залежність намагніченості шару GaAs:Mn (рис. 18, б). Інжекція спін-

поляризованих носіїв заряду з магнітного шару GaAs:Mn у квантову яму 

GaAs/InGaAs/GaAs є основним механізмом пояснення ефекту, який спостерігаєть-

ся. Симбатна поведінка магнітних і магнітооптичних характеристик свідчить про 

схожу природу спостережуваних явищ. 

У сьомому розділі наведені результати дослідження електронних кореляцій 

в органічних напівпровідників α'-(BEDT-TTF)2IBr2 і DOEO4HgBr4TCE [33-37, 44]. 

Можливість створення шаруватої структури кристалів, в якій провідні шари чер-

гуються з магнітними шарами, крок до органічної спінтроніки6. 
__________________________________________________ 
5Коренблит  И. Я., Шендер Е. Ф. Ферромагнетизм неупорядоченных систем // УФН. – 1978. – T. 126. – C. 233–268. 
6 Э.Б. Ягубский, И.Ф. Щеголев, Р.П. Шибаева, и др.,// Письма в ЖЭТФ . - 1985.- V.42 (4). – p. 167–169. 
 

а б 



23 

 

 Напівпровідники на основі молекули DOEO можна розглядати як органі-

чні елементи спінтроніки, в яких змінена не аніонна підсистеми, а створені анти-

феромагнітні кластери в органічному напівпровіднику, здатні в тонкому шарі ін-

терфейсу антиферомагнетик–напівпровідник створювати спінову поляризацію 

носіїв заряду, як і в випадку з неорганічними напівпровідниками GaMnSb.  

Структура і хімічний склад кристалів DOEO4HgBr4TCE, отримані за допомо-

гою просвічуючого електронного мікроскопа (ПЕМ) та рентгенівської фотоелект-

ронної спектроскопії, представлені на рис. 19.  

 

 

 
 

  

Рис. 19. Мікрофотографії DOEO4HgBr4TCE кристалів, отримані на просвітлювальному елект-

ронному мікроскопі а - (неоднорідності розміром – (100-400) нм, б - неоднорідності розміром – 

(5-7) нм, в - електронограма нановключень); г - оглядовий РФЕС спектр кристалів 

DOEO4HgBr4TCE; д - S2p рівень (●), і його розклад на дві гаусові компоненти з урахуванням 

спін-орбітального розщеплення ~ 1,2 еВ. 

 

Можна виділити два типи неоднорідностей: 1) масивні включення з характер-

ними розмірами 100-400 нм, що займають 20-30% об'єму кристалу (рис. 19, а); 2) 

неоднорідності типу мозаїки з характерними розмірами 5-7 нм, що є розорієнтовані 

атомні площини (рис. 19, б). Неоднорідності мають ту ж кристалічну структуру і 

в 

а 

б 

д 
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симетрію, що і основний кристал. Вони були виявлені при кімнатній температурі, 

проте можна припускати, що неоднорідності існують і при низьких температурах.  

За інтенсивністю лінії в спектрах РФЕС оцінили відносну концентрацію хі-

мічного елементу в зразку, а за положенням – типи хімічних зв'язків, в яких бере 

участь елемент. Спектр РФЕС (рис. 19, б) містить лінії хімічних елементів: вуг-

лець, кисень і сірка, що відповідають провідним шарам, які утворені молекулами 

DOEO, а також лінії ртуті і брому, які перебувають в аніонній підґратці. Наявність 

двох дублетів сірки S може бути пов'язана або з фотоемісією з нееквівалентних 

позицій сірки у молекулі DОЕО, або з присутністю молекул DОЕО з різними за-

рядовими станами. 

Структура ліній сірки S (S 2p) у спектрах РФЕС вказує на електричну провід-

ність кристалів за рахунок перенесення дірок між короткими контактами молекул 

DOEO, що містять атоми сірки. Зазвичай для характеристики анізотропії електрич-

ної провідності використовується величина (R⊥-R||)/R⊥ - електричні опори вздовж і 

поперек провідних шарів кристалу, відповідно. Температурні залежності (R⊥-R||)/R⊥, 

добре узгоджуються з температурними залежностями зсувів ΔE ліній спектрів РФЕС 

(рис. 20), що вказує на локалізацію носіїв заряду в процесі зміни характеру рухливо-

сті дірок з квазіодновимірних (при Т ≤ 140 К) на квазідвомірні (при Т ≥ 140 К)7. 

 

Методом ультрафі-

олетової спектроскопії 

оцінено значення роботи 

виходу в кристалах 

DOEO4HgBr4TCE ~ 4,64 

еВ [33]. Робота виходу в 

напівпровідниках визна-

чається не тільки елект-

ронною спорідненістю, 

але також положенням 

рівня Фермі в приповер-

хневих областях криста-

ла, яке може виявитися 

зсунутим. Встановлено, 

що поблизу рівня Фермі 

EF при температурах T = 

300 К і T = 45 К, змен-

шення температури ви-

кликає зсув край рівня 

Фермі ΔEF і знижує щільність станів на рівні Фермі в досліджених кристалах [33]. 

Відсутність чіткої межі Фермі ймовірно обумовлена електрон-електронними та еле-

ктрон-фононними взаємодіями, оскільки міжплощинна відстань між молекулами 

DOEO становить 3,57 Å, що може забезпечувати міжмолекулярний електронний пе-

реніс через π орбіталі [34, 44].  
__________________________________________________ 
7А.А. Бардин, А.И. Котов і др.// Координационная химия . - 2006. — V.32 (1). – p. 1–13. 

 

 
Рис. 20. Температурні залежності хімічного зсуву ΔE ліній Hg (), 

S () і Br () в спектрах РФЕС і величини (R⊥-R||)/R⊥, що характе-

ризує анізотропію електроопору (). Вертикальна лінія відповідає 

температурі зміни характеру рухливості дірок з квазіодновимірно-

го (при Т ≤ 140 К) на квазідвовимірний (при Т ≥ 140 К) згідно7. 
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Локалізація/делокалізація носіїв заряду в кристалах (DOEO)4[HgBr4]·TCE як відби-

ток магнітного упорядкування, була досліджена на СКВІД магнітометрі [33].  

На рис. 21 представлена температурна М(Т) та польова М(Н) залежності магнітного 

моменту M кристалу. У зразку відсутні атоми з незаповненими електронними обо-

лонками. Тому позитивний магнітний момент може бути обумовлений тільки носія-

ми заряду8. Причому вільні носії заряду мають температурно-незалежну магнітну 

сприйнятливість Паулі (а значить температурно-незалежний магнітний момент).  

 

  
 

Рис. 21. а - температурні залежності магнітного моменту M(T) кристала (DOEO)4[HgBr4]·TCE в 

магнітному полі H = 1 кЕ () і числа локалізованих носіїв заряду Nloc, розрахованого з даних по 

електричному опору (); б - залежність магнітного моменту зразка M(T) () від напруженості маг-

нітного поля при температурі T = 2 К. Пунктирна лінія - відповідає внеску антиферомагнітної під-

системи, штрихована-парамагнітної підсистеми, яка описується функцією Бріллюена. Похибка рів-

на розміру символів.  

Залежність M(T) мала немонотонний характер з максимумом в околі темпера-

тури T = 140 К (рис. 21, а), при якій відбувається зміна типу електричної провідності 

[35]. Температурна залежність кількості локалізованих носіїв заряду визначалась як: 

Nloc = N − C/R (тут N - повне число носіїв заряду, R - питомий електричний опір зраз-

ка, C - константа). На рис. 21, а видно, що залежності M(T) і Nloc(T) добре узгоджу-

ються між собою, що вказує на переважний внесок у магнітний момент локалізова-

них носіїв заряду. Для визначення магнітного стану локалізованих носіїв заряду за 

низьких температур отримана залежність магнітного моменту M від напруженості 

магнітного поля H при T = 2 К (рис. 21, б). Суцільний лінією показана апроксимація 

з використанням суми внеску лінійної функції (з часткою 30%) і функції Бріллюена 

(з часткою 70%) для спіну S: 

    (8) 

де   .       (9) 

Співпадіння долі частки антиферомагнітної фази, що визначається на підставі 
__________________________________________________ 

8Гантмахер В. Ф. Электроны в неупорядоченных средах  - Москва: Физматлит. - 2003. -176 c. 
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апроксимації залежності M(H), і частки об`єму кристала, який займають включен-

ня з характерними розмірами 100-400 нм, дозволяє припустити, що виявлені за 

допомогою ПЕМ включення є центрами локалізації носіїв заряду.  

Зручним об’єктом для дослі-

дження процесів локалізації носіїв 

заряду, спін-спінових і зарядових ко-

реляцій в умовах зниженої розмірнос-

ті є клас органічних сполук на основі 

молекул біс(етілендитіо) тетратіафу-

льваленів (BEDT-TTF) [36, 37]. В ор-

ганічному провіднику α'-(BEDT-

TTF)2IBr2 спостерігали ЕПР носіїв за-

ряду [36] (рис. 22).  

Форма лінії ЕПР залишалася Ло-

ренцевою у всьому температурному 

діапазоні Т = 4-300 К. Кутові залежно-

сті g-фактора ЕПР (рис. 23) g(Θ) були 

апроксимовані стандартними форму- 

лами для аксіальної симетрії криста-

лічного поля: 

g2 = gII
2cos2Θ + g⊥2sin2Θ.  (10) 

Параметри апроксимації gII = 

2,002 і g⊥ = 2,009 близькі літератур-

ним даним для кристалів BEDT-TTF. 

У паралельній орієнтації ефективний 

g-фактор близький до значення для 

вільного електрона ge = 2,0023.  

У перпендикулярній орієнтації 

до чисто спінового значення g домі-

шується орбітальний внесок Δg = g⊥ 

− ge = 0,007. З рис. 23 видно, що ло-

калізація не викликає змін сигналів 

ЕПР, а також симетрії системи або 

параметрів цих рівнянь. 

Ширина лінії ЕПР і g-фактор 

(рис. 24), виявилися вельми чутливі 

до локалізації дірок при Тloc = 208 K і 

до низькотемпературних антиферо-

магнітних кореляцій, що призводить 

також до різкого зменшення статич-

ної та динамічної магнітних сприйня-

тливостей при Т < 50 К [33]. При ни-

зьких температурах (Т< 208 К) через 

локалізацію носіїв відбувається зни-

 
Рис. 22. Спектри ЕПР в кристалах α'-(BEDT-

TTF)2IBr2 при T = 300 K в орієнтації магнітно-

го поля спектрометра під кутами Θ = 45° (●) і 

Θ = 90° до площини кристала ab. На вставці - 

сигнали дисперсії для цих орієнтацій. 

 

Рис. 23. Кутові залежності g-фактора при T = 

100 K (), T = 190 K (), і при Т = 220 K () в 

кристалах α’-(BEDT-TTF)2IBr2.
 

 

Рис. 24. Температурні залежності ширини лінії Hpp 

() і g-фактора () сигналу ЕПР монокристалу α'-

(BEDT-TTF)2IBr2. Кут між постійним магнітним 

полем спектрометра і площиною ab Θ = 45°. 
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ження симетрії кристалічних полів, яке і призводить до стрибкоподібного розши-

рення лінії ЕПР при зниженні температури (рис. 24).Частково механізм спінової 

релаксації описується співвідношенням Елліотта, згідно з яким:  

Hpp = (1/τph) Δg2.       (11), 

де 1/τph - швидкість фононної релаксації. При кімнатній температурі статичний 

ефективний магнітний момент μeff = (3χDCkBT/NAμB)1/2, рівний близько 1,55μB.  

Отже, закон Паулі непридатний для кристалів α'-(BEDT-TTF)2IBr2, які потрі-

бно розглядати як напівпровідники і розраховувати внесок всіх носіїв заряду в 

статичну магнітну сприйнятливість по формулі Кюрі. Локалізація носіїв заряду в 

α'-(BEDT-TTF)2IBr2 супроводжується різкими змінами інтегральної інтенсивності 

і ширини лінії ЕПР спектра [36]. При цьому форма лінії і її анізотропія не зміню-

ються в процесі локалізації (рис. 22), локалізація відбувається в регулярних пози-

ціях елементарної комірки. При низьких температурах (Т < 50 К) спостерігається 

обмінне звуження лінії ЕПР, яке може бути обумовлено як антиферомагнітною 

взаємодією локалізованих носіїв заряду, так і заморожуванням їхніх термозбу-

джених парамагнітних станів.  

Вплив ізотопного заміщення на спінову динаміку досліджено на трьох типах 

монокристалів α'-(BEDT-TTF)2IBr2, які були збагачені ізотопами вуглецю 12С і вод-

ню 1Н; 13С і водню 1Н та 12С і дейтерію 2Н (D). Ширина лінії ЕПР для трьох типів 

кристалів при температурі локалізації дірок різко змінювалась [37] (рис. 25, а). Для 

кристалів з 13С такий стрибок спостерігався при Т = 202 K, для зразків з D - при Т = 

200 K. Залежно від режиму охолодження/нагрівання записувалися спектри ЕПР, які 

демонстрували зміну ліній при різних температурах, що свідчить про температурний 

гістерезис. У діапазоні температур Т = 4-30 K для зразків 12С, 13С, D було проведено 

кілька циклів охолодження і нагрівання. Термоциклювання призводило до темпера-

турного гістерезису не тільки ширини лінії ЕПР, а й g-фактору (рис. 25 а, б), а також 

магнітної сприйнятливості в околі критичних температур Т = 21-26 K [36, 37]. 

а   
Рис. 25. Температурні залежності: а - ширини лінії ∆Н лінії ЕПР монокристалів α'-(BEDT-

TTF)2IBr2 з ізотопами вуглецю 13С і водню 1Н (зразок 13С) при термоциклюванні; б - g-

фактору монокристала α '- (BEDT-TTF)2IBr2 (12С і 1Н) при термоциклюванні. На вставках 

показані спектри ЕПР при Т = 5,5 K, Т = 26 K, Т = 40 K. Магнітне поле спектрометра H пара-

лельно площині ab кристалів. Темними символами () позначені залежності, отримані при 

нагріванні кристалів, світлими () - при охолодженні.  

Зсув температури фазового переходу для кристалів 12С, 13С і D, може бути 
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пов'язаний з ізотопним заміщенням. Ізотопне заміщення водню на дейтерій Н → 

D (або 12С → 13С) призводить до вкорочення довжини зв'язку С-D (або С-С), що 

призводить до зменшення об’єму елементарної комірки (V) і збільшення інтегра-

лу перекриття хвильових функцій сусідніх атомів в кристалічній решітці (I). У 

кристалах на основі ізотопу 12С локалізація дірок відбувається при Тloc1 = 204 К, а 

в кристалах на основі ізотопу 13С - при Тloc2 = 194 К. Ізотопний ефект полягає в 

зсуві температури локалізації дірок. В обох типах кристалів при відповідних тем-

пературах Тloc1 і Тloc2 мають місце скачки магнітної сприйнятливості і ширини лінії 

ЕПР. Це свідчить про наявність фазового переходу першого роду. 

У восьмому розділі наведені рекомендації щодо оптимізації і практичної ре-

алізації результатів дисертації [1-45]. Електронна і спінова динаміка напівпровід-

никових нано- і гетероструктур є основою для сучасних напрямів розвитку кван-

тових обчислень і створення пристроїв спінтроніки, які використовують квантові 

ефекти, однак квантова механіка відіграє в них роль у різних аспектах. У кванто-

вому комп’ютинзі процес обчислень реалізується в результаті маніпуляції хви-

льовими функціями мікрочастинок. У спінтроніці квантова механіка лише управ-

ляє струмами і перемиканням намагніченості макроскопічних шарів, вимірюваний 

відгук яких є цілком класичним і призводить до модифікації лише фізичних проце-

сів при класичних обчисленнях. Результати дисертації об’єднують типи матеріалів, 

обраних для пошуку і дослідження магнітного ізотопного ефекту, що застосовуєть-

ся в квантових обчисленнях і ефектів спінтроніки, які полягають у спіновій поляри-

зації носіїв заряду магнітовпорядкованими (феро- і антиферомагнітними) класте-

рами в органічних і неорганічних напівпровідниках (Табл. 1). 

 
Таблиця 1. Типи матеріалів, обраних для пошуку і дослідження магнітного ізотопного ефекту, 

що застосовується в квантових обчисленнях, і ефектів спінтроніки. 

 Неорганічні напівпровідники Органічні напівпровідники 

(Квантовий комп'ютинг)  

ізотопний ефект 

28 Si→ 29Si BEDT-TTF IBr  

(1H → 2H, 12C → 13C) 

(Спінтроніка) магнітовпорядковані 

кластери в провідній матриці напі-

впровідника 

Матриця GaSb +  

кластери GaSb:Mn  

Матриця GaAs + Mn 

(DOEO),  

BEDT-TTF +  

антиферомагнітні кластери 

 

В кристалах збагачених ізотопом 29Si середні енергії теплових флуктуацій 

порівнянні з шириною домішкової підзони і енергіями зв'язку електронів. Такі 

кристали мають надзвичайно тривалий час кореляції ядерних спінів 29Si, що ро-

бить ці кристали перспективними для квантового комп'ютингу, оскільки усуває 

проблему декогеренції станів. Переорієнтація ядерних спінів 29Si, яка описана в 

дисертації, є елементарними перетвореннями інформації та дією над ядерним ку-

бітом. Реальний розрахунок імовірності різних станів у трьох спінових системах 

(S1 = ½ електронний спін кисню, S2 = ½ електронний спін Si, I = ½ спін ядра 29Si) 

здійснений за допомогою спінового композитора IBM9 (рис. 26. а, б).  

На рис. 26 наведено результати квантових обчислень, де по горизонтальній 

осі відкладені можливі значення величини, яка обчислюється, по вертикальній осі 

відкладені ймовірності їх реалізації. Основний ініціалізований стан кубіта |0〉. 
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Після проведення вимірювання в ідеальному випадку з дуже високою ймовірністю 

кубіт все ще перебуває в стані |0〉 (рис. 26). Але в реальному процесорі будуть 

існувати помилки, які з’являються в результаті теплового шуму навіть при надни-

зьких температурах. Чим вище температура, тим з більшою ймовірністю кубіт бу-

де знаходитись не тільки в стані |0〉, але і в стані |1〉. 

 Надпровідний квантовий комп’ютер9, виконав розрахунок імовірностей станів 

3-qbit (результати на рис. 26), на якому показано вісім власних станів в системі 

трьох спінів, які являють собою: | 000>, | 001>, | 010>, | 011>, | 100>, | 101>, | 110>, | 

111> та вірогідність їх змішування (сфера Блоха), заселеність станів.  
 

 

 
 

Рис. 26. а - сфера Блоха, б - розрахунок імовірностей станів 3-qbit9. 

 

Перехід спінової системи з синглетного S-стану (рис. 27) до триплетного T-

стану, є контрольованим запереченням СNOT. Ядерний спін 29Si контролює пере-

хід NOT [45], Синглет-

триплені переходи10.  

 Час Т1 відповідає тривалос-

ті процесу мимовільної релак-

сації вектора збудженого стану 

⎪1〉 в початковий стан ⎪0〉.  

 Цей процес супроводжу-

ється виділенням енергії і він 

впливає на чистий стан. Дефа-

зування інший процес декоге-

ренції, і на відміну від релак-

сації енергії, воно впливає 

тільки на стани суперпозиції і 

характеризується часом Т2.  

 

 
__________________________________________________ 
9https://quantumexperience.ng.bluemix.net 
10.Салихов К.М. 10 лекций по спиновой химии / Казань: УНИПРЕСС. - 2010. - 152 с. 

 

Рис. 27. Синглет-триплені переходи в парі радикалів Si-Si - 

O2 (або O), де S - оператори спінів електронів обірваного 

кремнієвого зв`язку і триплетного кисню, I – спін ядра 29Si в 

магнітному полі 

https://quantumexperience.ng.bluemix.net/
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Якщо відносити стани ⎪1〉 і ⎪0〉 до орієнтації магнітного моменту елект-

рона, то можна виділити два процеси, які розвиваються з часом: 1) переорієнтація 

спіну зі стану проти поля в стан по полю, 2) збій фази обертання спіну навколо 

магнітного поля. Саме цим процесам відповідають часи Т1 і Т2 (спін-ґраткова і 

спін-спінова релаксація відповідно), якщо комп'ютер спіновий. Можливість швид-

кого заповнення електронних рівнів на дислокації при випроміненні світла дозво-

ляє створити оптичний затвор, що підтримує ядерну підсистему, ізольовану від те-

плових коливань, але забезпечуючий коротке вікно для зчитування інформації. Ця 

перевага разом з сумісністю кремнієвих кристалів з класичною електронікою ро-

бить актуальними і практично значимими дослідження електронної і ядерної спі-

нової динаміки в кристалах збагачених ізотопом 29Si.  

Інша частина отриманих результатів, пов'язана з гетероструктурами магніт-

них напівпровідників (зокрема й органічних), в практичному відношенні спрямо-

вана на розвиток напівпровідникової спінтроніки. Збільшення щільності запису в 

міру зміни фізичних принципів, на яких засновані пристрої пам’яті при досягнен-

ні ситуації, коли окремий атом буде використаний для збереження біта інформації, 

призведе не тільки до подолання межі Ландауера, але і до багаторазового збіль-

шення щільності запису. Розвинутий метод дослідження процесів релаксації нама-

гніченості тонких феромагнітних плівок GaSbMn можна розглядати як вдалий ме-

тод атестації, а також може бути використаний для дослідження реальних спіно-

вих перемикачів металевої і напівпровідникової спінтроніки. Перевагою напівп-

ровідникових структур в створенні мікрочіпів є безперешкодне вбудовування в 

напівпровідникову електроніку, яке не вимагає створення зон особливих констру-

кцій. Тому розглянуті ситуації, коли магнітні об'єкти (шари GaAsMn, кластери 

MnSb) вбудовані безпосередньо в кристалічну решітку напівпровідника, являють 

собою прообразом нанопристрою, здатного перемикатися спіновим струмом і ма-

гнітним полем. 

Багатошарові гетероструктури на основі GaAs, розглядаються як магнітооп-

тичний прилад, який дозволяє перемикати поляризацію випромінюваної люмінес-

ценції, змінюючи намагніченість розташованого поруч шару Mn. Такі процеси в 

принципі не можуть бути реалізовані в металевій спінтроніці, тому що метали не 

є зручним середовищем для створення в них КЯ, оскільки сильно обмежують 

проникність світла. Тому розробка оптичних напівпровідникових приладів спін-

троніки є однією з цілей даної дисертаційної роботи, а отримані результати мо-

жуть бути практично використані для розвитку інженерії надшвидких магнітооп-

тичних сенсорів. 

З іншого боку замість спроб досягнення високих температур Кюрі в напівп-

ровідниках, в яких розбавлена магнітна домішка, можна застосувати інший підхід, 

який полягає в регульованому розташуванні масивів феромагнітних зон, що гене-

рують спінову поляризацію носіїв заряду. Це відноситься і до кластерів MnSb і до 

антиферомагнітних кластерів в органічних кристалах на основі BEDT чи DOEO. 

У цьому випадку, кожну таку зону можна розглядати як окремий прилад, який 

здійснює логічні операції або здатний зберігати біт інформації. Щільність інфор-

мації, записаної таким чином, на багато порядків величини перевищує значення в 

сучасних елементах пам’яті. 
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ВИСНОВКИ 

Розроблено фізичні основи управління електронною спіновою динамікою 

локалізованих центрів і носіїв заряду на гетерофазних межах, у квантових ямах, 

на дефектах структури в трьох групах напівпровідникових структур: 29Si, GaSb-

MnS, InGaAs/GaAs/ GaAs:Mn, DOEO4HgBr4TCE, α'-(BEDT-TTF)2IBr2. Це дозволи-

ло вирішити важливу проблему встановлення взаємозв'язку електронних процесів 

з ядерною спіновою динамікою в напівпровідникових гетероструктурах природ-

ного і штучного походження. Найважливішими отриманими результатами є: 

1. Виявлено магнітний ізотопний ефект в кристалах кремнію збагаченого ізо-

топом 29Si. Встановлено спін-залежний механізм прискорення хімічної реакції 

триплетного кисню з кремнієм на поверхні кристалів (Cz, Fz)Si, який полягає у 

фракціонуванні магнітних (29Si) і немагнітних (28Si, 30Si) ядер кремнію в процесі 

його окиснення за рахунок зовнішнього магнітного поля або надтонкої взаємо-

дії неспареного електрона з магнітним ядром 29Si. Встановлено умови пластич-

ної деформація кристалів Fz-29Si згином і стисканням при яких змінюється 

профіль розподілу ізотопів Si28, Si29, Si30 в приповерхневих шарах у наслідок 

спін-залежного окиснення та висхідної дифузії 29Si16O, O2 в полі механічних на-

пружень. 

2. Деформація Fz-29Si кристалів приводить до появи нових парамагнітних цен-

трів, спектри ЕПР яких анізотропні й володіють значною шириною (до 1 кЕ) 

лінії, за них відповідають обмінно-пов’язані кластери триплетного кисню зі 

спіном S = 1, які увійшли в приповерхневі шари при високотемпературній плас-

тичній деформації і які беруть участь у спін-залежних реакціях. Існування не-

монотонної температурної залежності в кристалах 29Si:B при 23-30 К магнітно-

го моменту М і магнітної сприйнятливості χ корелює з дислокаційною люмінес-

ценцією обумовлено існуванням антиферомагнітної взаємодії між парамагніт-

ними центрами на дислокаціях. 

3. Сигнал ЯМР Fz-29Si уширюється зі збільшенням концентрації магнітних ядер 
29Si, і призводить до появи дублету Пейка з максимумами 74.1 ppm. і 87.8 ppm. 

Ширина ліній сигналу ЯМР залежить від кристалографічної орієнтації зразка 

щодо магнітного поля спектрометра і пояснюється ядерною дипольною взаємо-

дією між сусідніми 29Si-29Si ядерними спінами, які зустрічаються з ймовірністю 

37% в сусідніх вузлах кристалічної решітки. Найбільш сильна диполь-дипольна 

взаємодія між двома ядерними спінами має місце, коли відстань між ними пара-

лельна полю Н. Пластична деформація згином не впливає на ширину лінії ЯМР. 

Встановлено, що підвищення температури від 300 К до 500 К призводить до змі-

ни кінетики релаксації насиченої ядерної спінової системи від степеневого зако-

ну до суперпозиції степеневого і експоненціального, яка обумовлена переходом 

від прямої електронно-ядерної взаємодії з неоднорідно розподіленими парамаг-

нітними центрами, введеними при пластичній деформації кристалів до ядерної 

спінової дифузії та електронно-ядерної взаємодії з акцепторною домішкою. 

4. Залежність магнітного моменту насичення кластерів MnSb від концентрації 

дірок p: при p < 1020 см3 обумовлена зміною положення верхньої межі 3d-

підзони електронів Mn в результаті формування бар'єру Шотткі на кордоні 

GaSb і MnSb. При концентраціях дірок p > 1020 см3 електрони MnSb можуть 
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проникати через бар'єр Шотткі і магнітний момент насичення MnSb перестає 

залежати від концентрації дірок у матриці GaSb. Логнормальний розподіл фе-

ромагнітних кластерів MnSb за розмірами відповідає широкому розподілу енер-

гетичних бар'єрів перемагнічування кластерів за висотою або ж делокалізацією 

носіїв заряду, які контролюють температуру блокування кластерів. Встановлено 

вплив носіїв заряду в матриці GaSb на феромагнетизм кластерів MnSb, при якому 

температурна залежність провідності на постійному струмі GaSb-MnSb плівок 

добре описується сумою вкладів тунельної і стрибкової провідності з двома ло-

калізованими центрами. 

5. Підтверджено можливість регулювання і визначення концентрації електро-

нів і ступінь їхньої спінової-поляризації за допомогою світла в гетерострукту-

рах InGaAs/GaAs/GaAs: Mn з квантовою ямою InGaAs. Ступінь поляризації фо-

толюмінесценції слідує варіаціям намагніченості δ- <Mn> -шару при зміні тем-

ператури і орієнтації підкладки GaAs. Механізм намагнічування залежить від 

орієнтації δ-<Mn>шару і описується законом Блоха «3/2» або перколяційним 

феромагнетизмом. 

6. Показано, що в монокристалах (DOEO)4HgBr4·TCE локалізація носіїв заря-

ду призводить до немонотонної залежності питомого електричного опору і ма-

гнітного моменту, обумовлених конкуренцією делокалізованих і невзаємодій-

них локалізованих дірок, а також тих носіїв заряду, які пов'язані обмінною вза-

ємодією в антиферомагнітних включеннях. Виявлено зміну спектра енергій 

електронів валентної зони поблизу рівня Фермі і появу тонкої структури в уль-

трафіолетових фотоелектронних спектрах при досягненні температури локалі-

зації носіїв заряду. При температурі T = 2 К співіснують дві магнітні фази: ан-

тиферомагнітні включення, що є центрами локалізації носіїв заряду (дірок), і 

парамагнітні центри - ізольовані локалізовані дірки. Взаємодія між антиферо-

магнітними включеннями і парамагнітними центрами свідчить про сильні елек-

трон-електронні кореляції в таких структурах. 

7. У монокристалах α'-(BEDT-TTF)2IBr2 з ізотопним заміщенням 12С на 13С, на 

D (дейтерій) при температурах Т = 20-30 K спостерігається температурний гісте-

резис g-факторів, ширини ліній сигналу ЕПР, магнітної сприйнятливості. Ізотоп-

не заміщення призводить до зсуву температури локалізації носіїв заряду. Голов-

ною причиною цих змін є зміна ступеня впорядкованості в розподілі ізотопів. 

Локалізація носіїв заряду в α’-(BEDT-TTF)2IBr2супроводжується різкими зміна-

ми параметрів ЕПР спектра: інтегральної інтенсивності, g-фактора і ширини лі-

нії. При цьому форма лінії і її анізотропія не змінюються в процесі локалізації 

носіїв заряду в регулярних позиціях елементарної комірки. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Коплак О.В. Електронна і ядерна спінова динаміка в напівпровідникових 

нано- та гетероструктурах. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних на-

ук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка, Київ, 2017 р.  

Дисертаційна робота об'єднує три напрямки експериментальних досліджень 

у рамках єдиної концепції використання спінів мікрочастинок для створення логі-

чних пристроїв: а) квантовий комп'ютинг на ядерних спінах 29Si ізотопу кремнію, 

б) напівпровідникова неорганічна спінтроніка, в) органічна спінтроніка. Кванто-

вий комп'ютинг (а) представлений дослідженнями процесів окиснення і пластич-

ної деформації в ізотопно збагачених кристалах кремнію. Встановлено вплив над-

тонкої взаємодії на окиснення кремнію (магнітний ізотопний ефект). Розроблено 

принципи деформаційної ізотопної інженерії приповерхневих шарів кремнію. В 

якості напівпровідникових неорганічних гетероструктур (б) були досліджені гете-

роструктури InGaAs/GaAs/GaAs:Mn з квантовою ямою і феромагнітні кластери 

MnSb (41%) в кристалічній решітці GaSb (59%). У гетероструктурах 

InGaAs/GaAs/GaAs:Mn виявлено вплив феромагнітного упорядкування шару Mn 

на поляризацію фотолюмінесценції геометрично віддаленої квантової ями InGaAs 

завдяки поширенню хвильових функцій дірок в шар Mn. У тонких плівках 

GaMnSb вперше встановлено вплив концентрації дірок у провідній матриці GaSb 

на намагніченість насичення феромагнітних кластерів MnSb. В органічних напів-

провідниках (в) (DOEO)4HgBr4·TCE були виявлені природні гетероструктури, що 

створюють бар'єри Шотткі і володіють антиферомагнетизмом завдяки локалізації 

в них носіїв заряду. В органічних напівпровідниках α'-(BEDT-TTF)2IBr2, збагаче-
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них ізотопом 13С і дейтерієм виявлено вплив ізотопного заміщення на температу-

ру локалізації носіїв заряду (дірок). Розроблено нові напрямки ізотопної інженерії 

матеріалів спінтроніки та квантового комп'ютингу, а також встановлена роль де-

фектів структури і електронних процесів на поверхні і межах поділу гетерострук-

тур у формуванні магнітних і електричних властивостей логічних пристроїв. 

 

Ключові слова: спін, намагніченість, магнітна анізотропія, феромагнетик, 

ізотоп, гетероструктура, електрони, дірки. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Коплак О.В. Электронная и ядерная спиновая динамика в полупроводнико-

вых нано - и гетероструктурах. - Рукопись. 

Диссертация на соискание учёной степени доктора физико-математических 

наук по специальности 01.04.07 - физика твёрдого тела. - Киевский национальный 

университет имени Тараса Шевченко, Киев, 2017 г. 

Диссертационная работа объединяет три направления экспериментальных 

исследований в рамках единой концепции использования спинов микрочастиц 

для создания логических устройств: а) квантовый компьютинг на ядерных спинах 

магнитного изотопа кремния, б) полупроводниковая неорганическая спинтроника, 

в) органическая спинтроника. Квантовый компьютинг (а) представлен исследова-

ниями процессов окисления и пластической деформации в изотопно-

обогащённых кристаллах кремния. Комплекс современных методик был приме-

нен к изотопно-обогащенным кристаллам кремния, окисление и пластическая де-

формация которых не изучалась ранее. Установлено влияние сверхтонкого взаи-

модействия на окисление кремния (магнитный изотопный эффект). Разработаны 

принципы деформационной изотопной инженерии приповерхностных слоёв 

кремния. Причиной перераспределения изотопа 29Si вглубь кристалла с поверхно-

сти является его включенность в кислородные комплексы 29Si16O, перемещение 

которых под действием дислокаций в объем образца способствует обогащению 

изотопом 28Si и обеднению изотопом 29Si поверхностного слоя. В качестве полу-

проводниковых неорганических гетероструктур (б) были исследованы гетеро-

структуры InGaAs /GaAs /GaAs: Mn с квантовой ямой и ферромагнитные класте-

ры MnSb (41%) в кристаллической решётке GaSb (59%). В гетероструктурах 

InGaAs/GaAs/GaAs:Mn обнаружено влияние ферромагнитного упорядочения слоя 

Mn на поляризацию фотолюминесценции геометрически удалённой квантовой 

ямы InGaAs благодаря распространению волновых функций дырок в слой Mn. В 

тонких плёнках GaMnSb впервые установлено влияние концентрации дырок в 

проводящей матрице GaSb на намагниченность насыщения ферромагнитных кла-

стеров MnSb. Показано, что при ~2.1020 см-3 концентрациях дырок в матрице GaSb 

проницаемость барьера кластер –матрица для дырок становится значительной, а 

перенос электронов через эту границу приводит к изменению стехиометрии кла-

стеров и средней степени ионизации ионов марганца. В органических полупро-

водниках DOEO4HgBr4TCE были обнаружены естественные гетероструктуры, со-

здающие барьеры Шоттки и обладающие антиферромагнетизмом благодаря лока-
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лизации в них носителей заряда. В органических полупроводниках α'-(BEDT-

TTF)2IBr2, обогащённых магнитным изотопом 13С и дейтерием обнаружено влия-

ние изотопного замещения на температуру локализации носителей заряда (ды-

рок). Разработаны новые направления изотопной инженерии материалов спин-

троники и квантового компьютинга, а также установлена роль дефектов структу-

ры и электронных процессов на поверхности и границах раздела гетероструктур в 

формировании магнитных и электрических свойств логических устройств.  

 

Ключевые слова: спин, намагниченность, магнитная анизотропия, ферро-

магнетик, изотоп, гетероструктура, электроны, дырки. 

 

 

ABSTRACT 

 

Koplak O.V. Electron and nuclear spin dynamics in nano- and heterostructures of 

semiconductor. - Мanuscript.  
The thesis for Doctor’s Degree on physical and mathematics, specialty 01.04.07 - 

Solid state physics. - Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2017. 

Doctoral thesis is joining three branches of experimental researches in the frame of 

unified conception of application of micro particles spins for development of logic de-

vices: a) quantum computing based on nuclear spins of magnetic silicon isotope, b) in-

organic semiconductor spintronics, c) organic spintronics. Quantum computing (a) is 

presented by investigations of oxidation and plastic deformation in isotope enriched sil-

icon. Effect of hyperfine interaction on silicon oxidation was discovered (magnetic iso-

tope effect). New principles of deformation isotopic engineering of near surface silicon 

layers were developed. Inorganic semiconductor structures of following types were 

studied: InGaAs/GaAs/GaAs:Mn heterostructures containing quantum well, and ferro-

magnetic MnSb clusters embedded in GaAs crystal lattice. Remote effect of ferromag-

netic ordering in Mn layer on photoluminescence polarization of outlying InGaAs quan-

tum well was found due to propagation of holes wave function in Mn layer. In GaMnSb 

thin films, effect of holes concentration in conductive GaSb matrix on saturation mag-

netization of MnSb ferromagnetic clusters was found. In organic semiconductors 

DOEO4HgBr4TCE, natural heterostructures providing Schottky barriers formation and 

possessing antiferromagnetic ordering due to localization of holes inside them were 

found. Effects of replacement of 12C and H to 13С and deuterium isotopes, correspondent-

ly, on charge carriers (holes) localization critical temperature were founding α'-(BEDT-

TTF)2IBr2 organic semiconductors enriched with magnetic isotopes. New branches of iso-

tope engineering of materials for spintronics and quantum computing were developed. 

Contributions of structural defects as well as surface and interphase electronic processes 

to magnetic and electrical properties of logic devices were established. 

 

Key words: spin, magnetization, magnetic anisotropy, ferromagnet, isotope, het-

erostructure, electrons, holes. 
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