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ВСТУП

Основною тенденцією в розвитку сучасної техніки є вико-
ристання функціональних об’єктів малих розмірів. Наприклад, в
електронній техніці мікромініатюризація приладів вже нині по-
требує застосування елементів розміром у кілька нанометрів.
Унікальність властивостей таких об’єктів (наноструктур) ви-
значається атомними і електронними процесами, що відбува-
ються як в наночастинках, так і на їх межах і мають квантовий
характер. У зв’язку з цим нині зусилля науковців спрямовані як
на інтенсивний розвиток теорії явищ в малих об’єктах,  тобто
низькорозмірних системах, так і на розробку нових методів їх
синтезу, а також на вдосконалення фізичних і хімічних методів
дослідження.

Нанометровий масштаб явищ призводить до необхідності
створення таких неоднорідних структур,  в яких межа поділу
між двома однорідними складовими має атомний масштаб. Ни-
ні достатньо розвиненою є технологія, що ґрунтується на епіта-
ксійному нарощуванні напівпровідникових структур на монок-
ристалічних підкладинках. Вона дозволяє одержувати численні
напівпровідникові гетерокомпозиції, так звані гетерострукту-
ри (ГС). Існує багато варіантів (гетеропар), за допомогою яких
можна створити ГС. Проте, щоб ГС мала практичне застосуван-
ня в наноелектроніці, вона має задовольняти кільком жорстким
вимогам, головною з яких є високий ступінь досконалості гете-
ромежі. При виконанні цієї умови плоскі (планарні) ГС, отри-
мані чергуванням шарів нанометрової товщини з напівпровід-
никових сполук різного хімічного складу, можуть розглядатися
як нові, не існуючі в природі напівпровідники з унікальними фі-
зичними властивостями. Планарні ГС є основою для створення
екзотичних об’єктів, що мають нанометрові розміри не в одно-
му, а в двох або навіть трьох вимірах.

Якщо характерні розміри системи є величинами того ж по-
рядку, що і масштаб когерентності електронної хвильової фун-
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кції, то проявляється квантовий розмірний ефект: властивості
системи стають залежними від її форми і розмірів. Здатність су-
часної напівпровідникової технології отримувати структури, в
яких реалізується квантовий розмірний ефект, робить реальним
дослідження поведінки подібних систем зниженої розмірності
(з майже двовимірним, одновимірним і навіть нульвимірним
характером електронних станів) і відкриває широкі перспективи
їх використання у нано-, акусто- і оптоелектроніці. При цьому
істотно змінюється сама ідеологія електронної техніки, висува-
ючи на перший план властивості окремих квантових станів, а не
потоків електронів.

Отже, створення, дослідження і застосування низькорозмі-
рних структур можна розглядати як особливий напрям у фізиці,
технології і електронній техніці – наноелектроніка.

Безумовно, питання, що розглядаються, не вичерпують усіх
аспектів сучасної фізики та нанотехнології низькорозмірних си-
стем через обмежений об’єм посібника. Видання розраховане на
широке коло читачів, тому автори навмисно спростили деякі
теоретичні викладки та тлумачення фізичних ефектів. Більш де-
тальну інформацію про проблеми сучасної електроніки та нано-
електроніки можна знайти в періодичних наукових виданнях.

Автори будуть вдячні читачам за слушні зауваження та по-
бажання.
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1. КВАНТОВО–РОЗМІРНІ СИСТЕМИ

1.1. ЕЛЕМЕНТИ КВАНТОВОЇ МЕХАНІКИ

Нанотехніка та наноелектроніка оперують з об'єктами, ха-
рактерні розміри яких лежать в нанометровому діапазоні. Влас-
тивості таких об'єктів (до них відносяться,  зокрема,  атоми,  мо-
лекули та інші мікрочастинки) описуються квантовою механі-
кою, в основі якої лежить уявлення про те, що поведінка мікро-
частинок описується певною хвильовою  функцією )t,q( iy , яка
залежить від просторових координат (qi)  і часу t . Квадрат мо-
дуля хвильової функції 2)t,q( iy  визначає густину імовірності,
тобто імовірність відшукання частинки в одиничному об’ємі в
результаті вимірювання (взаємодії мікрооб'єкту з макроскопіч-
ним приладом). Хвильова функція )t,q( iy мікроб’єкту може бу-
ти визначена в результаті розв’язку рівняння Шрьодінгера (у
нерелятивістському випадку).

Ідею дуалізму, тобто наявності як корпускулярних, так і
хвильових властивостей квантових мікроб’єктів, вперше висло-
вив Луї де Бройль, який припустив, що частинці з повною енер-
гією Е та імпульсом pr  може бути поставлена у відповідність
хвиля, довжина λ якої і частота ω пов'язані з енергією та імпу-
льсом співвідношеннями

p/hλ,kpω,E ===
r

h
r

h ,    (1.1)
де ( )π2/h=h  – стала Планка, k

r
 – хвильовий вектор, модуль

якого дорівнює λπ/2 .
З квантової теорії випливає ряд принципів,  що є базовими-

для наноелектроніки. Перш за все, це ідея квантування – деякі
фізичні величини, які описують мікрооб'єкт, за  певних умов
набувають тільки  дискретних значень. Так, наприклад, кванту-
ється енергія електрона при його русі в області простору, розмір
якого порівняний з довжиною хвилі де Бройля. Квантування
енергії електрона означає, що вона може набувати лише деяких
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дискретнх значень. Кожне таке значення відповідає певному
стаціонарному стану електрона.

 Фундаментальним законом квантової механіки є принцип
невизначеності Гайзенберга, який можна представити у вигляді
нерівностей

hh ³DD³DD tE,px x ,    (1.2)
Невизначеностями проекції імпульсу xpD  та координати частин-

ки xD  називають корені квадратні з відповідних вибіркових ди-

сперсій цих величин: >D<=D 2)p(p xx , >D<=D 2)x(x .
Співвідношення невизначеностей Гайзенберга мають статис-
тичний зміст і встановлюють взаємозв'язок між статистичними
розкидами результатів одночасного вимірювання координат
частинки та відповідних проекцій імпульсу: для пари динаміч-
них змінних xp  та x  (або yp , y ; zp , z ) чим з вищою точністю
вимірюється одна з динамічних змінних, тим меншою буде то-
чність визначення іншої динамічної змінної; добуток невизна-
ченостей цих величин не може бути меншим за сталу Планка
h .

Щодо  співвідношення невизначеностей для енергії та часу,
то його зміст дещо інший. Нехай в момент часу 1t  вимірюється
енергія системи і вона дорівнює Е1. Повторимо вимірювання
через проміжок часу tD  – в результаті отримаємо нове значен-
ня Е2. Невизначеністю енергії називатють різницю значень ене-
ргії при двох послідовних вимірюваннях 21 EEE -=D . Зміст
співвідношення h³DD tE  полягає у тому, що при зменшенні
проміжку часу tD  між послідовними вимірюваннями невизна-
ченість енергії системи ED зростає і навпаки. Інтервал tD  мо-
жна розглядати як час, протягом якого відбувається визначення
величини ED ,  тобто як час вимірювання цієї величини.  Якщо
система перебуває у деякому квантовому стані протягом кінце-
вого часу T, то зрозуміло, що проміжок часу між послідовними
вимірюваннями  завжди T£Dt . Отже, при вимірюванні енергії
системи у стані, час життя якого Т, невизначеність енергії
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принципово не може бути меншою за T=D hE .Таку невизна-
ченість прийнято називати шириною рівня E  і позначати

ED=G .  Для часу життя Т і ширини рівня G справедливе спів-
відношення h=T×G .

Принцип тотожності однакових мікрочастинок з врахуван-
ням наявності у них власного механічного моменту (спіна) при-
зводить до важливих статистичних закономірностей квантової
фізики. Це, насамперед, принцип Паулі, згідно з яким у системі
тотожних ферміонів (частинок з напівцілим спіном – електро-
нів, протонів, нейтронів тощо) не може існувати два або більше
ферміони, що перебувають в однакових одночастинкових кван-
тових станах. Наприклад, в атомі не може існувати два та біль-
ше електрони з однаковою четвіркою одноелектронних кванто-
вих чисел: n  (головнее квантове число), l (орбітальне квантове
число), lm (магнітне квантове число), sm (спінове квантове чис-
ло). Оскільки рівень енергії визначається квантовими числами

l,n , то стан з заданою енергією є виродженим за квантовими
числами lm , sm з кратністю )l( 122 + .  Отже,  в комірці фазового
простору 3h=DDDDDD zyx pppzyx ( zyx DDD  – елемент об’єму у фізич-
ному просторі, zyx ppp DDD –  елемент об’єму у просторі імпульсів)
може перебувати тільки два електрони, які мають однакові ене-
ргію, момент імпульсу та його проекцію на вибраний напрямок,
але відрізняються протилежними проекціями спіну на цей на-
прямок.

Для розгляду руху частинки в потенціальному полі, що не
залежить від часу, використовується стаціонарне рівняння
Шрьодінгера, яке має вигляд

[ ] 0),,(2
2 =Y-+DY zyxUEm

h
,    (1.3)

де m і Е — маса і повна енергія частинки, U(x) — потенціальна

енергія, 2

2

2

2

2

2

zyx ¶
¶

+
¶
¶

+
¶
¶

=D  –  оператор Лапласа.
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Диференціальне рівняння (1.3) записане для просторової
частини хвильової функції )z,y,x(y . Повна хвильова функція
частинки в стаціонарному полі може бути представлена у ви-
гляді добутку просторової хвильової функції )z,y,x(y  та функ-
ції,  що залежить тільки від часу )t(f .  Функція )t(f  в такому
стаціонарному випадку являє собою гармонічну функцію:

tωiEti

ee)t(f --
== h .      (1.4)

Для стаціонарних задач важлива тільки просторова частина
хвильової функції. На хвильову функцію накладають такі умо-
ви: вона повинна бути однозначною, кінцевою та подвійно ди-
ференційованою. Знаючи хвильову функцію, можна визначити
не тільки ймовірність знаходження частинки у даному об’ємі
простору, але й середні значення фізичних величин, що зале-
жать від координат.

Одним з базових у квантовій механіці є принцип суперпози-
ції квантових станів: якщо в результаті вимірювання фізичної
величини f може спостерігатися будь-яке з власних значень

}f{ n  оператора цієї величини, кожне зі своєю ймовірністю, то
хвильова функція квантової мікросистеми може бути представ-
лена у вигляді лінійної комбінації власних функцій }{ ny  опе-
ратора цієї величини: å y=y

n
nnc . Коефіцієнти nc  визначають

важливу статистичну характеристику вимірювань, а саме, квад-
рат модуля коефіцієнта 2

n
*
nn ccc =  є імовірністю,  з якою екс-

периментально спостерігається значення nf .

1.2. ТУНЕЛЬНИЙ ЕФЕКТ

Розглянемо проходження мікрочастинки через потенціаль-
ний бар'єр, або тунельний ефект. Проаналізуємо рух квантової
частинки масою m (наприклад, електрона) у потенціальному
полі U(x) наступного виду (рис. 1.1):
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     (1.5)

В одновимірному випадку потенціальна енергія U(x) явно
не залежить від часу і просторова частина хвильової функції
Ψ(x) = Ψ задовольняє стаціонарному рівнянню Шрьодінгера в
формі

[ ] 0)(2
22

2

=Y-+Y xUEm
dx
d

h
.    (1.6)

У класичній динаміці мікрочастинка з енергією E1,  що пе-
реміщується в такому полі зліва направо, відбивається від поте-
нціального бар'єру при x = 0, як від стінки. Якщо ж енергія час-
тинки Е2 > U0, то за законами класичної механіки вона вільно

проходить в область x >  0  і
рухається там з меншою шви-
дкістю, що визначається кіне-
тичною енергією Е2 – U0.  У
квантовій фізиці виявляється
можливим проникнення мік-
рочастинки в класично забо-
ронену область у випадку
E1 < U0 і відбиття частинки від
потенціального бар'єра у ви-
падку Е2 > U0. Такий рух час-
тинок показано на рис. 1.1
штриховими лініями.

Для областей х < 0 і х > 0
рівняння Шрьодінгера (1.6) можна записати в наступному виг-
ляді:

ï
ï
þ

ïï
ý

ü

>=Y¢=
Y

<=Y+
Y

0,0

0,0

2
2

2

2
2

2

xk
dx
d

xk
dx
d

     (1.7)

Тут

Рис. 1.1.  Рух частинки в полі з
потенціальним бар'єром
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( )02
2

2
2 2,2 UEmkmEk -=¢=

hh
.    (1.8)

Розв'язками цих рівнянь є експонентні функції, які в загаль-
ному виді записуються в такий спосіб:

ïþ

ï
ý
ü

>+=Y

<+=Y
¢-¢

-

0,)(

0,)(

22

11

xeBeAx

xeBeAx
xkixki

ikxikx

.    (1.9)

Вираз (1.9) при E > U0 є суперпозицією плоских хвиль,  що
поширюються в позитивному (плюс у показнику експоненти) і
негативному (мінус у показнику експоненти) напрямках осі x.
Квадрат амплітуди хвилі пропорційний густині потоку ймовір-
ності:

2
2,1

2
2 2,12

, B
m
kjA

m
kj BA

hh
== .     (1.10)

Для падаючого на бар'єр потоку частинок покладемо, що
А1 = 1 (рис. 1.1). Для визначення інших коефіцієнтів потрібно
скористатися умовами, що накладаються на хвильову функцію,
а саме функція і її похідна повинні бути неперервними. Тому
при х = 0 повинні виконуватися граничні умови

).0()0(
),0()0(

-Y¢=+Y¢
-Y=+Y

.     (1.11)

З врахуванням співвідношень (1.11) можна визначити A2 і
В1. Що стосується В2, то цей коефіцієнт дорівнює нулю, тому
що в області х > 0 немає відбитих хвиль, які поширюються в не-
гативному напрямку осі x. У результаті з умов (1.11) одержимо
систему рівнянь:

21

21 ,1
AkBkk

AB
¢=¢-¢

=+
      (1.12)

Розв'язок цієї системи має вигляд

kk
kA

kk
kkB

¢+
=

¢+
¢-

=
2, 21 .     (1.13)

Видно, що частинки зазнають відбиття (В1≠0) навіть якщо
їх енергія вища, ніж потенціальний бар'єр. Відношення відпові-



13

дних потоків ймовірності, тобто коефіцієнт відбиття R і прохо-
дження D дорівнюватимуть:

( )2

2 4,
kk
kkD

kk
kkR

¢+

¢
=÷

ø
ö

ç
è
æ

¢+
¢-

= .     (1.14)

Розглянемо тепер випадок Е < U0. При цьому k′ – чисто уяв-
на величина, яку зручно записати у вигляді k′ = iK, де

( )EUmK -= 021
h

. Тоді відбита хвиля запишеться в вигляді

δ)( +-- =
+
-

=Y kxiikx
r ee

iKk
iKk .    (1.15)

Відбиття приводить до зміни фази хвилі,  а коефіцієнт від-

биття R = 1 (модуль комплексного числа
iKk
iKk

+
-  дорівнює оди-

ниці). При цьому частинки проникають в область х > 0, тому що
Ψ(x)  ≠ 0,  але хвильова функція в цій області експоненційно за-
гасає:

KxKx e
iKk
keAx --

+
==Y

2)( 2 .     (1.16)

Уявний хвильовий вектор K у цьому випадку представляє
коефіцієнт загасання. Густина ймовірності |Ψ(d)2| того, що час-
тинка перебуває в точці d, дорівнює

Kde
Kk

kd 2
22

2
2 4)( -

+
=Y .     (1.17)

Проникнення частинок в область заборонених енергій являє
собою специфічний квантовий ефект, що отримав назву тунель-
ного ефекту.

В електроніці часто трапляється ситуація, коли електрон
взаємодіє з бар'єром скінченної довжини (рис. 1.2).

Ймовірність проходження частинки через потенціальний
бар'єр визначається його шириною (товщиною) d і висотою U0 –
E. Так, коефіцієнт проходження D, або коефіцієнт прозорості

бар'єру, дорівнює відношенню |Ψ(d)2| / |Ψ(0)2| і відповідно до
формул (1.16, 1.17) записується у вигляді
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)(22

0
0 EUmd

eDD
--

= h .    (1.18)
Отже, електрони можуть

проходити через потенціальні
бар'єри, що перевищують їхню
енергію. Однак потік таких ча-
стинок експоненційно зменшу-
ється з ростом товщини і висо-
ти бар'єру, а також маси m час-
ток. Тому суттєва густина
струму може спостерігатися
лише у випадку тонких потен-
ціальних бар'єрів малої енерге-
тичної висоти.

1.3. КВАНТОВІ ПОТЕНЦІАЛЬНІ ЯМИ

У наноелектронних структурах часто зустрічається випадок
руху електрона між двома потенціальними бар'єрами. Така
структура називається потенціальною ямою. Якісний аналіз ру-
ху електрона у квантовій ямі (рис. 1.3) шириною d, що порівня-
на з довжиною хвилі де Бройля λ електрона, дає картину, яка рі-
зко відрізняється від класичного випадку (d >> λ).

У класичному випадку електрон, рухаючись вздовж осі х,
буде почергово відбиватися від правого та лівого стрибка поте-
нціалу (стінки) і, таким чином, здійснювати коливальний рух.
Енергія частинки в цьому випадку може бути довільною. У ви-
падку ями скінченної глибини (рис. 1.3, б) енергія частинки в
ямі E < min {U1 U2}.

Якщо ж розглядати електрон як квантову частинку – хвилю,
то потрібно врахувати, що при її русі до правого потенціального
бар'єру і відбитті від нього падаюча хвиля (з амплітудою А1)

Рис. 1.2. Тунелювання частин-
ки через потенціальний бар'єр
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складається з відбитою (з амплітудою В1). Такий же процес від-
бувається при відбитті від протилежного (лівого) бар'єру. Якщо
ширина ями дорівнюватиме цілому числу пів-хвиль, утвориться
стояча хвиля. Явище аналогічне утворенню стоячих електрома-
гнітних хвиль у резонаторі. Оскільки довжина хвилі електрона
залежить від його енергії, у потенціальній ямі можуть перебува-
ти електрони тільки з певними (дискретними) значеннями енер-
гії, при яких на ширині потенціальної ями вкладається ціле чис-
ло електронних півхвиль.

Запишемо рівняння
Шрьодінгера для випадку
руху електрона в потенціа-
льній ямі (рис. 1.3). Розв'я-
зок спрощується для не-
скінченно глибокої ями
(рис. 1.3, а). У цьому випа-
дку потенціальна енергія
записується в наступній
формі:

î
í
ì

³£¥
<<

=
dxx

dx
xU

,0при
0при0

)( .

Розв'язок рівняння слід
шукати у двох областях –

поза ямою та всередині неї. Оскільки поза ямою, де потенціаль-
на енергія нескінченна, частка перебувати не може, її хвильова
функція там дорівнює нулю. З умови неперервності вона дорів-
нює нулю і в точках х = 0, x = d.

Ця вимога слугує граничною умовою для розв'язку рівнян-
ня Шрьодінгера всередині ями. У цій області, тобто при
0 < х < d, рівняння Шрьодінгера для стаціонарних станів (1.3)
має вигляд:

Y-=Y Em
dx
d

22

2 2
h

.     (1.19)

Його розв'язок в цьому випадку зручно записати в вигляді

Рис. 1.3. Потенціальна яма нескін-
ченної (а) та скінченної (б) глиби-
ни
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( )αsin +=Y kxA .     (1.20)
Тут

2
2
h

mEk = .        (1.21)

Використовуємо граничні умови: Ψ(0) = 0, Ψ(l) = 0. Наслід-
ком першої умови буде α = 0. Друга умова дає

nkd π= ,        (1.22)
де n — головне квантове число,  що не дорівнює нулю.  Підста-
вивши вираз для k (1.21), знайдемо можливі значення енергії

2
2

22

2
π n
md

En
h

= .      (1.23)

З математичної точки зору дискретність енергії виникає як
наслідок граничних умов для Ψ – функції. Відзначимо важливі
особливості отриманого розв'язку. Різниця енергій між сусідні-
ми рівнями ∆En зменшується при збільшенні маси частинки і
розмірів області руху відповідно до виразу:

)12(
2
π

2

22

1 +=-=D + n
md

EEE nnn
h .

Зокрема, для електрона (m ~ 10–27 г), що рухається в області
d ~ 10–8 см, одержимо ∆E ~  1еВ,  а для молекули з масою
m ~ 10–23 г, що рухається в області d ~ 10 см, виявляється, що
∆E ~ 10–20 еВ. Ця енергетична сходинка настільки мала, що
енергію молекули можна розглядати як неперервну величину.

Відносна різниця енергій nEE nn 1~D  прямує до нуля при
n → ∞, тобто дискретність перестає проявлятися при більших
квантових числах. Таким чином, квантові властивості потен-
ціальних ям (та інших структур)  проявляються тільки для лег-
ких частинок, або мікрочастинок (наприклад, електронів), при-
чому розміри структур повинні бути досить малі.

У випадку ями скінченної глибини (рис. 1.3, б) розв'язок за-
дачі ускладнюється і приводить до трансцендентного рівняння
для хвильового числа k ~ E  (E – енергія частинки):
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21 2
arcsin

2
arcsinπ

mU
k

mU
knkd hh

--= .  (1.24)

Його аналіз показує, що при різних значеннях потенціалів
U1,2 завжди є настільки мала ширина ями, що в ній не буде жод-
ного дискретного рівня. З іншого боку, у симетричній ямі
(U1 = U2 = U0) завжди є принаймні один рівень енергії, розташо-
ваний поблизу її верхівки:

2
02

2

00 2
UmdUE

h
-= .      (1.25)

1.4. ІНТЕРФЕРЕНЦІЙНІ ЕФЕКТИ В НАНОСТРУКТУРАХ

При взаємодії електрона з електричним полем (потенціаль-
ними бар'єрами) у мікроструктурах вирішальну роль відіграє
його хвильова природа. У цих процесах істотну роль відіграють
інтерференційні явища. Саме вони приводять до виникнення
дискретних рівнів енергії у квантових системах.

Розглянемо рух електронів у тонкому провіднику, що має
розгалуження з наступним злиттям (рис. 1.4). Така конструкція
слугує для демонстрації ефекту Ааронова–Бома. У центрі кіль-
ця, по якому рухаються електрони, розташований соленоїд, маг-
нітне поле якого, спрямоване перпендикулярно до площини ри-
сунку, створює магнітний потік Ф. Стрілками А позначено век-
торний потенціал магнітного поля. Для спостереження ефекту
необхідно забезпечити квазібалістичний режим прольоту елект-
ронів, тобто вони повинні рухатись практично без непружних
зіткнень із вузлами кристалічної решітки на довжині гілок кіль-
ця. У цьому випадку струм на виході визначається інтерферен-
цією електронних хвиль. Оскільки рух електронів або паралель-
ний, або антипаралельний до векторного потенціалу, то виникає
різниця фаз хвильових функцій електронів

0Φ
Φπ2Δ =j ,      (1.26)
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де Ф0=h/e – квант магнітного потоку. Амплітуда сумарної хвилі,
утвореної на виході, залежить від цієї різниці фаз, і таким чи-
ном, змінюючи магнітне поле, можна спостерігати періодичні
зміни опору провідного кільця. Найбільш яскраво ефект Ааро-
нова–Бома проявляється при вимірюванні опору вуглецевих на-
нотрубок.

Зміна провідності, обумовлена фазовою інтерференцією,
може спостерігатися в низькорозмірних структурах напівпро-
відників. Дефекти всередині напівпровідника створюють поте-
нціальні бар'єри, які електронні хвилі повинні подолати. Схема-
тично цей процес представлено на рис. 1.5 для одного атома
домішки, що порушує когерентне поширення електронів.

В результаті зміни траєкторії, яка може бути викликана
зміною електричного або магнітного полів, що еквівалентно
змиканню петлі Ааронова – Бома, складеної зі шляхів А та В,
виникають коливання електронної провідності матеріалу. Це
явище називається універсальною флуктуацією провідності.
Воно досить постійне в часі і залежить від особливостей конфі-
гурації розсіюючих центрів в зразку. Умовою спостереження
флуктуацій є порівнянність розмірів зразка з довжиною фазової
когерентності хвиль, яка визначається густиною центрів розсі-
ювання в матеріалі. Середньоквадратичне відхилення провід-
ності має порядок e2h. При збільшенні розмірів зразка кванту-
вання коливань провідності згладжується усередненням по ве-
ликій кількості інтерференційних процесів.

Рис. 1.4.  Інтерферометр для де-
монстрації ефекту Ааронова–
Бома

Рис. 1.5. Інтерференція елект-
ронних хвиль в напівпровідни-
ку з дефектом



19

Яскраво проявляються хвильові властивості електронів при
їх проходженні системи потенціальних бар'єрів, що широко ви-
користовуються у наноелектронних приладах. Розглянемо для
початку найпростіші системи, що складаються із двох кванто-
вих ям, розділених потенціальним бар'єром (рис. 1.6). Системи
відрізняються тим, що в першому випадку (рис. 1.6, а) розгля-
даються ями однакової ширини d1 і однакової глибини.  У дру-
гому випадку (рис. 1.6, б) – ями різної глибини та ширини d1 і
d3. Чисельні розрахунки хвильових функцій електрона (криві на
рис. 1.6) і дозволених значень енергії для цієї модельної задачі
показують, що спочатку одиночні рівні енергії (рис. 1.3, а), ха-
рактерні для частинки в одиночній ямі, розщеплюються на два
підрівні, які відповідають симетричним і антисиметричним
хвильовим функціям (рис. 1.6, а). При збільшенні числа ям і ба-
р'єрів ускладнюється енергетична система рівнів електрона в
ямах і, відповідно, вигляд залежностей для коефіцієнта прохо-
дження D.

Рис. 1.6. Інтерференційні ефекти в стуктурах з тунельно–зв’язаними
квантовими ямами однакової (а) та різної (б) ширини

У випадку трьох квантових ям кожен рівень розщеплюється
на три підрівні і т.д.  При збільшенні кількості квантових ям
(N ≥ 7) підрівні зливаються і перетворюються в суцільні зони,
розділені інтервалами заборонених енергій. Така штучно ство-
рена структура називається надграткою.
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1.5. ЕЛЕМЕНТИ ЗОННОЇ ТЕОРІЇ І ТРАНСПОРТНІ ЯВИЩА В
НАНОРОЗМІРНИХ СТРУКТУРАХ

Для пояснення фізичної природи провідності різних речо-
вин,  у тому числі й наноструктур,  використовується зонна тео-
рія. Нагадаємо її основні положення.

Рух електрона в твердому тілі описується рівнянням Шрьо-
дінгера з відповідним гамільтоніаном – оператором повної
енергії, у якому потенціальна енергія електрона є періодичною
функцією з періодом, що дорівнює періоду кристалічної решіт-
ки. Це означає, що при зсуві електрона на вектор решітки

332211 nananaan
rrrr

++=  ( 321 ,, aaa rr  – базисні вектори, n1, n2, n3 – цілі
числа) він перебуватиме в повністю аналогічних умовах, з тією
ж густиною ймовірності, тобто його хвильова функція (функція
Блоха) може змінитися тільки на фазовий множник, рівний nakie

rr
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де )(ruk
r  – довільна періодична функція з періодом nar  криста-
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Вектор k
r

 називають квазіхвильовим, а вектор kp
r

h
r

=  нази-
вають квазіімпульсом електрона. Ці назви вказують на певну
аналогію руху електрона в даному випадку з вільним рухом, ко-
ли хвильова функція електрона являється плоскою хвилею.
Очевидно, хвильова функція вільного електрона є частковим
випадком функції (1.28) при )(ruk

r =const. Її можна одержати з
умови рівності ймовірності виявлення електрона у будь–якій
точці простору. Еквівалентність усіх точок простору означає
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відсутність сил, що діють на електрон, або сталість потенціаль-
ної енергії. У періодичному потенціальному полі )(ruk

r  не зво-
диться до константи, тому аналогія між імпульсом і квазіім-
пульсом виявляється неповною. Зокрема, компоненти квазіім-
пульсу не є власними значеннями оператора імпульсу. Проте,
наявність інваріантності щодо зсуву в обох випадках приводить
до можливості характеризувати стан електрона деяким постій-
ним вектором – імпульсом або квазіімпульсом.

При дослідженні руху електрона у зовнішньому полі або
взаємодії електрона з фононами, атомами домішки та дефекта-
ми решітки потенціальну енергію можна представити в вигляді

)(δ)( rUrU rr
+ ,      (1.30)

де )(rU r  – потенціальна енергія електрона в періодичному крис-
талічному полі,  a )(δ rU r  – неперіодична функція, що описує
взаємодії електрона. При цьому виявляється, що задачу можна
розв’язувати за допомогою наближеного методу ефективної ма-
си. Ідея його полягає в тому, що рівняння Шрьодінгера з потен-
ціальною енергією (1.30) зводиться до більш простого рівняння,
яке містить тільки )(δ rU r . Роль періодичного потенціалу зво-
диться до зміни оператора кінетичної енергії, у якому замість
маси вільного електрона входить ефективна маса, що описує
поведінку електрона в ідеальному кристалі.

На рис 1.7 показано залежності енергії електрона (а), його
швидкості (б) і ефективної маси (в) від модуля хвильового век-
тора. Зростання хвильового вектора приводить спочатку до збі-
льшення швидкості електрона v і ефективної маси m*, потім
ефективна маса стає негативною, а швидкість електрона спадає
до нуля при наближенні хвильового числа до значення π/a. Така
парадоксальна, із класичних позицій, поведінка електрона обу-
мовлена його хвильовою природою та інтерференцією пройде-
них і відбитих від потенціальних бар'єрів, створюваних іонами
решітки, хвиль. Ріст хвильового вектора (квазіімпульсу) одно-
значно пов'язаний зі зменшенням довжини хвилі електрона, що
при деякій її величині приводить до повного відбиття електро-
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на, аналогічно брегівському відбиттю електромагнітних хвиль
від періодичних шарів кристалічної гратки.

Усі попередні міркування стосувалися випадку стаціонар-
ного електричного поля. Ситуація зміниться, якщо розглядати
стрибок електричного поля із крутим переднім фронтом. Для
спостереження ефекту необхідно, щоб характерний час зміни
поля був меншим, ніж час релаксації імпульсу електрона (ха-
рактерного часу, впродовж якого в результаті зіткнення елект-
рон втрачає набутий за рахунок електричного поля імпульс).

В достатньо сильних полях
швидкість дрейфу електронів vd
при цьому може досягати вели-
чин, що значно перевищують
швидкість насичення в стаціона-
рних полях, коли включаються
механізми розсіювання, які зме-
ншують величину vd. Розраховані
швидкості дрейфу електрона в
кремнії залежно від часу дії пря-
мокутного імпульсу представле-
но на рис. 1.8, з якого видно, що
електрони при кімнатній темпе-
ратурі за час порядку 0.5  пс роз-
ганяються до швидкості, яка в
два рази перевищує швидкість
насичення. За цей час їх енергія
досягає енергії оптичних фононів
і вони починають активно на них
розсіюватися, що приводить до
зниження швидкості дрейфу до

постійної величини насичення. Криві 1 і 2 на рис. 1.8 представ-
ляють результат розрахунків швидкості дрейфу vd електронів
для Т = 77K і Т = 293K. Цей ефект можна використовувати в то-
нких шарах напівпровідників. Дійсно, при швидкості 107 см/с
електрон пролітає область 100 нм за час 10–12 с. Тому сплеск

Рис. 1.7. Залежності енергії
(а), швидкості (б) та ефекти-
вної маси (в)  електрона від
модуля хвильового вектора
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швидкості в часі приведе до збільшення швидкості по простору
на всю товщину напівпровідникового шару. Оскільки швидко-
дія електронних приладів визначається швидкістю дрейфу носі-
їв заряду, описаний ефект може суттєво поліпшити часові пара-
метри приладів.

Необхідний різкий стрибок напруженості електричного по-
ля може бути реалізований за рахунок просторової неоднорід-
ності напівпровідника в нанометровому діапазоні. Розрахунки
показують, що при прикладанні до структури n+ – i – n+, отри-
маної за допомогою двосторонньої імплантації кремнію в плас-
тини арсеніду галію, напруги 2 В залежність швидкості дрейфу
електронів від нормованої відстані x/L (L = 75 мкм) має вигляд,
що наведено на рис. 1.9.

Рис. 1.8. Швидкості дрейфу елек-
трона в кремнії залежно від часу
дії прямокутного імпульсу при
T=77 K (1) та T=293 K (2)

Рис. 1.9. Дрейфова швидкість
електрона в кремнієвій
n+–i–n+–структурі

Тут стрибок електричного поля виникає внаслідок неодно-
рідності структури напівпровідника і носить стаціонарний ха-
рактер. Електрони при русі попадають в область крутого стриб-
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ка поля і зазнають різкої зміни швидкості. Після проходження
стрибка електрони продовжуватимуть рухатися за інерцією
майже без розсіювання. У цьому випадку їх рух називається ба-
лістичним.

1.6. ГУСТИНА ЕНЕРГЕТИЧНИХ СТАНІВ У
НИЗЬКОРОЗМІРНИХ СТРУКТУРАХ

Потенціальні ями та інші структури,  що обмежують рух
електрона, можна створити в напівпровідниках різними мето-
дами. У потенціальних ямах в напрямку руху, перпендикуляр-
ному площині стрибка потенціалу, енергія електрона пробігає
дискретний ряд значень. В той же час рух електронів вздовж
площини не обмежений та підкоряється законам, справедливим
для тривимірних кристалів.

В результаті повна енергія електрона має змішаний харак-
тер і представляє суму дискретних значень і двох доданків, які
представляють собою кінетичну енергію руху електрона вздовж
площини розділу напівпровідників. Кінетичну енергію електро-
на  можна записати в класичному виді, якщо ввести ефективну
масу електрона m*; тоді повна енергія E має вигляд
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За рахунок другого і третього доданків електрон, що пере-
буває на квантовому рівні n (для поперечного руху) може мати
будь–яку енергію від Еn до нескінченності. Така неперервна су-
купність станів називається підзоною розмірного квантування.

Можна обмежити рух електрона у двох напрямках. Така
структура називається квантовою ниткою. Для квантової нитки
енергія електрона визначається виразом (1.31), у якому слід за-
лишити тільки два перші доданки.  У випадку,  коли рух елект-
рона обмежується у всіх трьох напрямках, електрон, подібно до
того, як це має місце в атомах, може мати енергію тільки з дис-
кретного набору значень En. Цей випадок називається кванто-



25

вою точкою. Квантова точка в багатьох відношеннях подібна до
штучного атома.

Наявність потенціальних бар'єрів, які обмежують рух елек-
тронів, приводить не тільки до виникнення дискретних рівнів
енергії, але й змінює густину дозволених станів у зоні провід-
ності, що зумовлено принципом заборони Паулі для випадку
вільних частинок зі спіном 1/2.

Фазовий об'єм, що займає вільний електрон (фазова комір-
ка) в умовах звичайного тривимірного простору, дорівнює h3.
Користуючись цим, можна легко підрахувати кількість вакансій
dz для електронів в одиниці об'єму, що характеризуються енер-
гією в діапазоні dE поблизу значення E, тобто визначити густи-
ну станів N(E) = dz/dE. Електрон з енергією Е має імпульс

mE2 . Слід врахувати, що імпульс – це векторна величина, то-
му таку ж енергію будуть мати й інші електрони,  з іншим на-
прямком вектора імпульсу. Усі вони розташовуються в просторі
імпульсів в об'ємі між двома сферами радіусами р та р + ∆р.
Об'єм такого сферичного шару дорівнює 4πp2dp  (площа повер-
хні сфери помножена на товщину сферичного шару dр), а число

електронів в ньому становить 3

2
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2 π8π42
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dppdz ==  (мно-

женням на два тут враховано, що в кожній фазовій комірці мо-
же перебувати два електрони з різними спінами). Перейшовши
від імпульсів до енергій, одержимо остаточний вираз для густи-
ни станів у тривимірному випадку (у виразі враховано, що енер-
гія відраховується від дна зони провідності EС):
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Низькорозмірним називають такий стан кристалів, коли рух
носіїв заряду обмежений в одному, двох або всіх трьох вимірах.
Відповідно говорять про двовимірні (2D), одновимірні (1D)  і
нульвимірні (0D) об’єкти. Квантове обмеження реалізується в
тих випадках,  коли характерна довжина хвилі де Бройля (або
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розмір хвильової функції квазічастинки), стає рівною або мен-
шою відповідного фізичного розміру об’єкта.

Розглянемо випадок двовимірної системи (квантової ями).
Густина станів визначається як відношення кількості електрон-
них станів в інтервалі енергій від Е до E + dE, що припадають
на  одиницю площі (у розглянутому вище тривимірному випад-
ку – в одиниці об'єму), до інтервалу dE. Кількість електронів,
які володіють імпульсом у діапазоні від р до p + dp, що припа-
дають на одиницю поверхні,  з врахуванням двократного виро-
дження по спіну визначається виразом

( )2
22
π2π4 pd

h
dp

h
pdz == .     (1.33)

Оскільки р2 = 2m*(Е – Е1), де Е1 – енергія першого дозволе-
ного рівня, від якого відраховується енергія, і d(p2)=2m*dE, гус-
тина станів, що припадають на одиницю площі для електронів з
енергією поблизу значення Е > E1 визначається виразом
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У тривимірному випадку густина станів розглядається для
однієї зони провідності і функція N3(E) змінюється неперервно.
У двовимірному випадку в зоні провідності існує багато підзон,
причому вони перекриваються (оскільки кілька електронів мо-
жуть перебувати в одній і тій же точці фазового простору, якщо
в них відрізняється стан, що визначається дискретною енергією
En поперечного квантованого руху). При збільшенні енергії гус-
тина станів у квантовій ямі стрибками збільшується при досяг-
ненні чергового дозволеного рівня. Остаточно повна густина
станів N2(E) має вигляд

2

*

2 π
)(

h
iimEN = ,      (1.35)

де i – кількість дозволених рівнів енергії, що лежать нижче
енергії електрона Е.

Подібним чином можна отримати вирази N1(E)  і N0(E) для
одновимірних і нульвимірних структур (для квантових ниток і
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квантових точок). Для квантової нитки густина станів N1(E) (на
одиницю довжини) дорівнює

å
-

=
i iEE

mEN 12)(1
h

.    (1.36)

Графіки залежності густини станів для різних випадків роз-
мірності показані на рис. 1.10. У квантових нитках густина ста-
нів зменшується в діапазоні енергій,  що лежать між сусідніми
дозволеними станами, а структура станів квантових точок ана-
логічна спектру ізольованого атома, тобто складається з дис-
кретних рівнів енергії.  У реальності стрибкоподібна та
δ–подібна зміна густини станів згладжується за рахунок різних
механізмів розширення (рис. 1.10, г).

Помноживши густину станів електронів, що залежить від
їхньої енергії на функцію Фермі (для виродженого напівпро-

Рис. 1.10. Густина електронних станів для тривимірного кристалу
(а), квантової ями (б), квантової нитки (в), квантової точки (г)
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відника) або Больцмана (для невиродженого напівпровідника), і
проінтегрувавши по всьому інтервалу енергій, одержимо влас-
ну концентрацію електронів у зоні провідності.

Введення домішок в нанорозмірні структури, так само, як
і в випадку об'ємного напівпровідника, приводить до істотної
зміни концентрації електронів. При цьому слід враховувати, що
потенціальні бар'єри, які обмежують структуру, змінюють влас-
тивості електронів, пов'язаних з домішкою. Особливо сильно це
позначається для тих станів домішкових атомів,  для яких роз-
мір електронних орбіт більший за ширину структури.

Зокрема, у випадку потенціальної ями зі стінками нескін-
ченної висоти енергія іонізації воднеподібної домішки (донора)
зростає в 4  рази у порівнянні із тривимірним кристалом,  за
умови, що ширина ями набагато менша борівського радіусу
воднеподібного донора. Таким чином, ті ж самі донори, введені
в напівпровідник зі зниженою розмірністю, утворюють у забо-
роненій зоні напівпровідника більш низькі рівні в порівнянні зі
звичайним напівпровідником. Збільшення енергії іонізації до-
мішки пов'язане з локалізацією електронної хвилі потенціаль-
ними стінками ями поблизу зарядженого ядра, що перешкоджає
відриву електрона.

У випадку дуже
тонких розмірних
структур зі скінчен-
ною висотою потен-
ціальних бар'єрів,
утворених напівпро-
відником із широкою
зоною, який оточує
напівпровідник з
менш широкою забо-
роненою зоною, необ-
хідно враховувати
можливість тунельно-
го переходу електро-

Рис. 1.11. Залежність відношення енергії
донорного рівня у 2D та 3D
напівпровіднику від ширини потенціаль-
ної ями
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на домішки в широкозонний напівпровідник, що оточує яму.
При цьому локалізаційна дія стінок слабшає, і енергія зв'язку
повертається до значення, характерного для тривимірного напі-
впровідника з врахуванням відмінності ефективних мас елект-
рона в широкозонному і вузькозонному напівпровіднику. Зале-
жність енергії іонізації домішки від ширини потенціальної ями
(рис. 1.11) представлена відношенням енергії донорного рівня у
двовимірному напівпровіднику (Е2) до енергії донорного рівня
у тривимірному напівпровіднику (E3). Штрихова крива стосу-
ється випадку нескінченно глибокої ями, а суцільна лінія – ви-
падку потенціальних бар'єрів скінченної висоти.

Слід також зазначити, що енергія зв'язку електрона з ато-
мом домішки, тобто положення донорного рівня у забороненій
зоні,  залежить від положення атома домішки щодо стінок ями.
Це приводить до розмивання енергетичного рівня внаслідок
усереднення по багатьом атомам домішки й перетворенню його
в домішкову зону. Аналогічно зміні рівнів домішкових атомів у
структурах зниженої розмірності змінюються рівні екситонів.
Енергія зв'язку електрона з діркою так само, як і воднеподібної
домішки, у двовимірному електронному газі зростає в чотири
рази в порівнянні із тривимірним випадком. Внаслідок цього
екситонні ефекти у квантоворозмірних системах виявляються
більш вираженими, ніж в об'ємному кристалі.

1.7. НАДГРАТКИ

Надграткою називається періодична структура, що склада-
ється з тонких напівпровідникових шарів,  які чергуються в од-
ному напрямку. Період надгратки зазвичай набагато перевищує
постійну кристалічної гратки, але є меншим за довжину вільно-
го пробігу електронів. Така структура, крім періодичного поте-
нціалу кристалічної гратки, має додатковий потенціал, обумов-
лений напівпровідниковими шарами, який називають  потенціа-
лом надгратки. Наявність потенціалу надгратки суттєво змінює
зонну енергетичну структуру вихідних напівпровідників.
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Надгратки володіють багатьма унікальними властивостями.
У надгратках можливе майже повне подолання електронно–
діркової рекомбінації, тому впродовж тривалих проміжків часу
можливим є істотне відхилення від теплової рівноваги. Концен-
трація електронів і дірок у надгратках не є фіксованим парамет-
ром, обумовленим легуванням, а являє собою величину, що
легко перестроюється. Наявність потенціалу надгратки суттєво
впливає на енергетичний спектр, завдяки чому надгратки мають
низку властивостей, які відсутні у звичайних напівпровідників.
Параметри потенціалів надгратки можна легко змінювати в ши-
роких межах,  що,  у свою чергу,  приводить до істотної модифі-
кації енергетичного спектру. Зокрема, можна регулювати зонну
структуру напівпровідникових надграток. Це дозволяє суттєво
змінювати їхні транспортні властивості, створюючи на основі
надграток низькошумні лавинні детектори, фотопомножувачі,
надшвидкодіючі прилади, фотодетектори та ін.

Додатковий періодичний
потенціал надгратки, що на-
кладається на потенціал крис-
талічної гратки напівпровід-
ника, приводить до істотних
змін структури енергетичних
зон. Аналіз енергетичної стру-
ктури можна провести в рам-
ках моделі Кроніга –  Пенні.
Періодичний потенціал склад-
ної форми в цій моделі замі-
нюється набором прямокутних
потенціальних ям однакового

розміру, розташованих на однаковій відстані (рис. 1.12). Рів-
няння Шрьодінгера (1.3) для розглянутого тут одновимірного
випадку можна записати в такий спосіб:

Y=Y+Y- ExU
dx
d

m
)(

2 2

22h .     (1.37)

Рис. 1.12. Потеніал Кроніга–
Пенні
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Хвильова функція для   вільного електрона являє плоску
хвилю, просторова частина якої в стаціонарному ви-падку має
вигляд Ψ(х) = Сеikx. При русі в періодичному потенціальному
полі слід врахувати дві обставини.

Перше – зв'язок модуля хвильового вектора k з енергією E
не виражається тут простою формулою k2 = 2me/ħ2,  а повинен
бути визначений з розв'язку задачі, оскільки необхідно врахову-
вати ефективну масу електрона. Друге – амплітуда плоскої хви-
лі C змінюється у просторі з періодом, рівним періоду структу-
ри, тому хвильову функцію електрона можна записати у вигляді
функції Блоха типу:

ikxexux )()( =Y .      (1.38)
Підставляючи хвильову функцію (1.38) у рівняння Шрьо-

дінгера (1.37), одержимо два рівняння для області ями та бар'є-
ру:
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Введемо позначення

( )EUmmE -== 021β,21α
hh

і запишемо розв'язок рівнянь (1.39) в загальному вигляді:
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Умови неперервності для функцій u1,2(x) і похідних u'1,2(x)
у точках розриву потенціалу,  тобто в точках х = а та х = а + b,
приводять до лінійної системи чотирьох рівнянь, з якої можна
визначити коефіцієнти A1,2 і В1,2. Умовою існування нетривіаль-
ного розв'язку однорідної системи (усі праві частини рівнянь
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дорівнюють нулю) є рівність нулю головного визначника сис-
теми, звідки отримаємо рівняння

)cos(α)ch(β)sin(α)sh(β
αβ2

αβ)(cos
22

ababbak +
-

=+ . (1.41)

Дисперсійне співвідношення (1.41) зв’язує енергію елект-
рона E,  яка входить у вираз для α і β,  з його хвильовим векто-
ром k.

Ліворуч у формулі (1.41)
знаходиться косинус, який не
може бути більшим одиниці.
Функція y(E) праворуч (при
деяких довільних значеннях
вхідних у неї параметрів, ви-
браних тут лише з міркувань
наочності) має характерний
вигляд, показаний на
рис. 1.13. Видно, що при де-
яких значеннях аргументу
(енергії E, представленої у
відносних одиницях) значен-

ня функції y(E) перевищують одиницю, а значить при цих зна-
ченнях аргументу розв'язок рівняння (1.41) відсутній. Дозволе-
ними виявляються тільки ті значення аргументу Е, при яких
y(E) ≤ 1 (на рис. 1.13 ці області заштриховано). Цей приклад на-
очно демонструє утворення дозволених і заборонених зон енер-
гії при русі електрона в періодичному полі.

У загальному випадку роз-в'язок рівняння (1.41) може бути
отриманий лише чисельно. Однак при деяких спрощеннях (зок-
рема припущенні про те, що потенціальні бар'єри дуже високі й
дуже вузькі) можна отримати аналітичний вираз для розв'язку,
який має такий вигляд:

( ) kaACEE n
n

nn cos10 -+-= ,    (1.42)

Рис. 1.13. Графічне представлення
правої частини рівняння (1.49)
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де 2
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= – рівні енергії (1.23) в одиночній нескінченно

глибокій потенціальній ямі шириною а; Сn, An – постійні вели-
чини, що залежать, зокрема, від проникності потенціального
бар'єру.

З виразу (1.42) видно, що рівні енергії в періодичному полі
опускаються на величину Сn. На зміну енергії впливає і третій
доданок у правій частині співвідношення (1.42). Оскільки в ньо-
го входить періодична обмежена функція cos ka, то енергія E
змінюється за гармонічним законом в певних межах, що й ви-
значає зонний характер енергетичного спектру електронів.

Усі ці міркування
однаково застосовні як
для природної криста-
лічної гратки,  так і для
штучної надгратки.
Оскільки період над-
гратки d = a + b
(рис. 1.12) значно бі-
льший постійної крис-
талічної гратки,  то
отримані при цьому
зони надграток (міні-
зони) являють собою
більше подрібнення
енергетичних зон вихі-

дних напівпровідників (рис. 1.14). Тут штриховою лінією пока-
зано залежність енергії електрона при його русі по кристалічній
гратці напівпровідника від хвильового вектора. Спрощуючи ро-
згляд, можна вважати, що вище цієї кривої знаходиться зона
провідності. Зона провідності в цьому випадку розбивається на
три мінізони провідності в інтервалах енергії від Е0 до Е1, E2 до
Е3, і від Е4 до E5. Між ними лежать заборонені зони.

Слід пам'ятати, що утворення мінізон відбувається лише
при русі електронів вздовж осі надгратки (перпендикулярно до

Рис. 1.14. Утворення міні-зон у надграт-
ці
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площин стрибка потенціалу) на відміну від утворення енергети-
чних зон при русі електронів уздовж будь–якого напрямку в
природній кристалічній гратці.

Густина електронних станів у напівпровідниковій надгратці
суттєво відрізняється від відповідної величини в тривимірному
кристалі. На рис. 1.15 показана залежність густини електронних
станів N(E) в надгратці від енергії Е (крива 1). Інтервал зміни
енергії обмежено трьома першими мінізонами. Ширина кожної
із цих мінізон позначена відповідно ∆Е1,  ∆Е2 і ∆Е3. Для порів-
няння на цьому ж рисунку наведено залежності (1.32) і (1.33)
для тривимірного електронного газу (крива 2) і для двовимірно-
го газу електронів (східчаста штрихова лінія 3).

Якщо періоди надґратки будуть меншими, ніж дов-жина ві-
льного пробігу електронів, то за наявності практично ідеальних
меж, вся електронна система перейде в квантовий режим з осо-
бливими характеристиками.

Для реалізації
необхідної штучної
пе-ріодичності за-
пропоновано два ти-
пи надґраток: над-
ґратки із змінним ле-
гуванням,  у яких пе-
ріодичність парамет-
рів утворюється вве-
денням невеликої кі-
лькості домішки у
вузькі, строго обме-
жені частини криста-

лічної структури, і надґратки із змінним складом, в яких чергу-
ють тонкі шари матеріалів різного складу. Останні називають
композиційними надґратками. Схематичне зображення і зонні
структури двох типів наведено на рис. 1.16.

Рис. 1.15. Енергетична залежність густи-
ни електронних станів в надгратці
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Рис. 1.16. Вид і просторовий хід країв енергетичних зон уздовж осі
росту (показано стрілкою) надґраток на структурі GaAs–Ga1–xAlxAs
з періодом d, що має товщину шарів di, dn, dp, з концентраціями но-
сіїв струму ni, nn, np, відповідно: а – легована надґратка, б – компо-
зиційна надґратка. Ev, Ec – енергетичні рівні зон валентної і провід-
ності відповідно, EF – рівень Фермі

Надґратки зі змінним легуванням або nipi–структури є ти-
пом штучних періодичних напівпровідникових структур з керо-
ваною концентрацією носіїв і керованою шириною забороненої
зони. Структури такого типу формуються з періодичної послі-
довності тонких (5…100 нм) шарів напівпровідникових матері-
алів, наприклад, чистого арсеніду галію GaAs (шар i), легований
Si (шар n–провідності) і Be (шар p–провідності). Поле
об’ємного заряду іонізованих домішок, змінне у напрямі чергу-
вання цих шарів, створює паралельну періодичну модуляцію
енергетичних зон (рис. 1.16, а, правий), що спричинює незви-
чайні електричні і оптичні властивості матеріалу. Періодичний
потенціал розщеплює зону провідності і валентну зону на пі-
дзони. Надґратки nipi на основі GaAs  мають непряму в реаль-
ному просторі заборонену зону з електронами і дірками, розне-
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сеними на половину періоду надґратки. Ефективна ширина за-
бороненої зони і концентрація носіїв не є фіксованими, а зале-
жать від товщини шарів, що утворюють ґратки, концентрації
легувальної домішки і можуть варіюватися зовнішньою напру-
гою або оптичним збудженням.

У композиційних надґратках із контактом двох і більше рі-
зних матеріалів за рахунок різниці кристалографічних парамет-
рів на межах виникає неузгодження кристалічних ґраток. Щоб
уникнути дефектів і напружень на межах шарів, добирають па-
ри з відповідним узгодженням періодів граток. Проте, якщо ша-
ри є достатньо тонкими, то відмінність у сталих їх ґраток може
компенсуватися однорідними механічними напруженнями.
Найбільш вдалою для вирощування таких структур виявилася
пара GaAs і твердий розчин Ga1–xAlxAs, в якому частина атомів
галію заміщена атомами алюмінію (0.15<x<0.55). Ширина забо-
роненої зони обох напівпровідників має різну величину: широ-
козонний матеріал (Ga1–xAlxAs) обмежує рух електронів у вузь-
козонному (рис. 1.16, б), створюючи структури з квантовими
ямами. Такі структури формують методами молекулярно–
променевої епітаксії (МПЕ), хімічного збирання (ХЗ) або атом-
но–шарової епітаксії (АШЕ), осадження з металоорганічних
сполук – так звана МОС–гідридна технологія.

Надґратки з поверхневими фазами. У таких надґратках
часто використовують дельта–легованні, тобто досить тонкі
шари завтовшки в кілька нанометрів,  у яких шари кремнію ма-
ють рівень легування і (або) тип домішок, що вирізняє їх в ос-
новній матриці. В іншому випадку як дельта–шар використову-
ється не кремній, а двовимірна речовина зі своєю атомною та
електронною структурами.

1.8. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КВАНТОВИХ
СТРУКТУР

Відомо, що енергетичний спектр напівпровідників склада-
ється з дозволених і заборонених енергетичних зон, які сформо-
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вано з дискретних рівнів атомів, що утворюють кристал. Най-
вища енергетична зона називається зоною провідності. Нижче
від зони провідності розташована валентна зона, а між ними
лежить заборонена зона енергій. В одних напівпровідниках за-
боронені зони широкі, а в інших – більш вузькі. Якщо привести
в контакт два напівпровідники з різними забороненими зонами,
то отримаємо гетероструктуру (рис. 1.17).

Для електронів, які рухаються у вузькозонному напівпро-
віднику і мають меншу енергію, межа поділу відіграватиме
роль потенціального бар’єру. Саме на тонких плівках вісмуту і
напівпровідника InSb вперше спостерігалися ефекти розмірного
квантування. Два гетеропереходи обмежують рух електрона з
обох сторін і утворюють потенціальну яму.

Для цього тонкий шар напівпровідника з вузькою заборо-
неною зоною розміщують між двома шарами матеріалу з шир-
шою забороненою зоною. В результаті електрон виявляється
замкнутим в одновимірній потенціальній ямі, що й зумовлює
квантування енергії поперечного руху. В той же час рух елект-
ронів у двох інших напрямах буде вільним,  тому можна ствер-
джувати, що електронний газ у квантовій ямі стає двовимірним.
Так само можна одержати структуру, що має квантовий бар’єр.

Рис. 1.17. Енергетичні зони на межі двох напівпровідників. Ec i Ev –
межі зони провідності і валентної зони, Eg – ширина забороненої
зони. Електрон з енергією, меншою Ec

2 може знаходитись лише
праворуч від межі
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Для цього слід помістити тонкий шар напівпровідника з широ-
кою забороненою зоною між двома напівпровідниками з вузь-
кою забороненою зоною.

Для виготовлення подібних структур розроблено кілька те-
хнологічних процесів. Найкращі результати у випадку кванто-
вих структур дає метод молекулярно–променевої епітаксії. Для
того щоб за допомогою цього методу виростити тонкий шар на-
півпровідника, треба спрямувати потік атомів або молекул на
ретельно очищену підкладинку. Кілька потоків атомів, отрима-
них випаровуванням речовини з окремих нагрітих джерел, од-
ночасно летять на підкладинку. Щоб уникнути забруднення,
вирощування структури проводять у високому вакуумі.  Весь
процес керується комп’ютером, хімічний склад і кристалічна
структура вирощуваного шару контролюються в процесі росту.
Метод молекулярно–променевої епітаксії дає змогу вирощувати
досконалі монокристалічні шари завтовшки всього кілька пері-
одів ґратки.

Надзвичайно важливо, щоб періоди кристалічних ґраток
двох сусідніх шарів,  які мають різний хімічний склад,  були
майже однаковими. Тоді шари точно йтимуть один за одним і
кристалічна ґратка вирощеної структури не міститиме дефектів.
За допомогою методу молекулярно–променевої епітаксії можна
отримати дуже різку (з точністю до моношару) межу між двома
сусідніми шарами,  причому поверхня виходить гладкою на
атомному рівні. Квантові структури можна вирощувати з різних
матеріалів. Найбільш вдалою парою для вирощування кванто-
вих ям є напівпровідник GaAs – арсенід галію і твердий розчин
AlxGa1–xAs, в якому x – частка атомів галію заміщена атомами
алюмінію. Зазвичай значення x змінюється в межах від 0.15 до
0.35. Ширина забороненої зони Eg в арсеніді галію становить
1.5 еВ, а в твердому розчині AlxGa1–xAs вона збільшується з ро-
стом x. Так, у сполуці AlAs ширина забороненої зони дорівнює
2.2 еВ. Щоб виростити квантову яму, необхідно під час зрос-
тання змінювати хімічний склад атомів,  які летять на шар,  що
зростає. Спочатку треба виростити шар напівпровідника з ши-
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рокою забороненою зоною, тобто AlxGa1–xAs, потім шар вузько-
зонного матеріалу GaAs і, нарешті, знову шар AlxGa1–xAs. Енер-
гетичну схему виготовленої таким чином квантової ями наведе-
но на рис. 1.18. Така яма має глибину в кілька десятих елект-
рон–вольт. У ній перебувають лише два дискретні рівні, а хви-
льові функції на краях ями не згортаються в нуль. Отже, елект-
рон можна знайти і за межами ями, в області, де повна енергія
менша від потенціальної.

Технологи розробили кілька способів отримання квантових
точок і ниток. Такі структури можна сформувати, наприклад, на
межі поділу двох напівпровідників, де міститься двовимірний
електронний газ. Це можна зробити, якщо нанести додаткові
бар’єри, котрі обмежують рух електронів ще в одному або двох
напрямах. Квантові нитки формуються в нижній точці V–
подібної канавки, утвореної в напівпровідниковій підкладці.
Якщо в основу цієї канавки осадити напівпровідник з меншою
шириною забороненої зони, то електрони цього напівпровідни-
ка будуть замкнуті в двох напрямах.

Рис. 1.18. Квантова
яма, сформована в шарі
напівпровідника з вузь-
кою забороненою зо-
ною, розміщеною між
двома напівпровідни-
ками, які мають ширшу
заборонену зону

На рис. 1.19 показано квантові точки, створені на межі по-
ділу арсеніду галію і арсеніду алюмінію–галію. В процесі оса-
дження в напівпровідник AlxGa1–xAs було введено додаткові
домішкові атоми. Електрони цих атомів переходять у напівпро-
відник GaAs, тобто в область з меншою енергією. Однак дов-
жина пробігу електронів обмежена, оскільки вони притягуються
до атомів домішки, які при цьому набувають позитивного заря-
ду. Практично всі електрони зосереджуються в околі гетеро-
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межі з боку GaAs і утворюють двовимірний газ. Процес форму-
вання квантових точок починається з нанесення на поверхню
AlxGa1–xAs  низки масок,  кожна з яких має форму кола.  Після
цього проводиться глибоке травлення, при якому відділяється
весь шар AlxGa1–xAs і частково шар GaAs (рис. 1.19). У резуль-
таті електрони виявляються замкнутими в утворених циліндрах
діаметра ~500 нм.

У квантовій точці рух обмежений у трьох напрямах і енер-
гетичний спектр повністю дискретний, як в ізольованому атомі.
Тому квантові точки називають ще штучними атомами, хоча
кожна така точка складається із сотень тисяч атомів. Подібно до
ізольованого атома,  квантова точка може містити один або кі-
лька вільних електронів. Для створення квантових точок вико-
ристовують також природну властивість матеріалу утворювати
маленькі острівці, наприклад, у процесі термічного напилення.
Такі острівці розміром декілька нанометрів спонтанно форму-
ються на поверхні осаджуваного кристалічного шару.

Формування на-
ноструктур з кванто-
вими точками напівп-
ровідників можливе
при синтезі нанокрис-
талів з колоїдних сис-
тем при використанні
поверхнево–активних
речовин. Метод є
ефективним при син-
тезі нульвимірних
(0D)–систем для ма-

теріалів типу АIIВVI,  АIIIВV,  АIV та низки інших. За допомогою
цього методу забезпечується малий розкид діаметрів нанокрис-
талів (<5 %) і їх висока концентрація.

Особливий інтерес викликає можливість створення кванто-
вих точок у напівпровідниковому середовищі в результаті ви-
користання самоорганізації кристалів у процесі епітаксійного

Рис. 1.19. Квантові точки, сформовані у
двовимірному електронному газі на межі
двох напівпровідників
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зростання. Ці процеси ґрунтуються на властивостях субмоно-
шарових покриттів, гетероструктур з незначною, але певною рі-
зницею періодів кристалічної гратки, що призводить до виник-
нення напруженого стану, на різниці швидкостей латерального і
вертикального зростання, а також на властивостях косих зрізів
поверхні зростання, що не зовсім збігаються з природними го-
ловними кристалографічними площинами. Квантові точки, що
утворюються при цьому,  вже не мають форми кулі,  або
циліндрів. Зазвичай вони кристалізуються у вигляді простих ге-
ометричних фігур, наприклад чотиригранної піраміди, як це ві-
дбувається у випадку вирощування нанокристалів InAs у мат-
риці з GaAs. На основі таких наноструктур були вперше ство-
рені експериментальні напівпровідникові інжекційні лазери, що
демонструють потенціальну можливість виготовлення приладів
з низькими порогами генерації за відсутності залежності порогу
від робочої температури.

Більшість методів виготовлення квантових ниток ґрунту-
ється на тому,  що в системі з двовимірним електронним газом
(зазвичай на основі гетероструктур) певним способом обмежу-
ється рух електронів ще в одному з напрямів.

Один із них – це безпосереднє «вирізання» вузької смужки
за допомогою літографічної техніки (рис. 1.20, а).  При цьому
для отримання електронних ниток шириною в десятки наноме-
трів, де квантування енергій електронів буде помітним, не-
обов’язково робити смужки саме такої ширини.  Річ у тому,  що
на бічних гранях витравленої смужки, як і на вільній поверхні
напівпровідника, виникають поверхневі стани, котрі створю-
ють, як правило, шар збіднення. Цей шар викликає додаткове
звуження провідного каналу, внаслідок чого квантові ефекти
можна спостерігати і в смужках більшої ширини – порядку со-
тень нанометрів.

При іншому способі поверхню напівпровідникової структу-
ри вкривають металевим електродом, який утворює з напівпро-
відником контакт Шотткі та має вузьку щілину (рис. 1.20, б).
Якщо гетеромежа розміщена досить близько від поверхні, в ша-
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рі збіднення,  то двовимірні електрони на межі будуть відсутні
всюди, крім вузької області під щілиною. Такий тип одновимір-
ної структури має додаткову перевагу: змінюючи напругу на за-
творі, можливо керувати ефективною шириною квантової нитки
і концентрацією носіїв у ній.

Рис. 1.20. Напівпровідникові гетероструктури з квантовими нитка-
ми, отримані за допомогою субмікронної літографії за рахунок ви-
травлення вузької смужки із самої структури (а)  або щілини в за-
творі Шотткі (б): 1 – напівпровідник з широкою забороненою зо-
ною (наприклад, AlxGa1–xAs); 2 – напівпровідник з вузькою заборо-
неною зоною (наприклад, GaAs) ; 3 – металічний затвор. Утворений
поблизу гетеромежі вузький електронний канал показано штрихо-
вою лінією. Заштриховано області збіднення електронами

Двовимірний електронний газ і його властивості. Елект-
рони утворюють двовимірний електронний газ (2DЕГ) тоді, ко-
ли їх рух в двох напрямках (площина xy) є вільним, а в третьому
напрямку (вісь z) обмежений стінками вузької потенціальної
ями. Зазвичай 2DЕГ утворюють, притискуючи зовнішнім елект-
ричним полем електрони до діелектрика (рис. 1.21).

Електрони не можуть відійти від межі з діелектриком у
глибину напівпровідника, оскільки цьому перешкоджає елект-
ричне поле, і не можуть ввійти до діелектрика, оскільки не мо-
жуть подолати високий потенціальний бар’єр на межі з діелект-
риком.

Електричне поле в приповерхневій області напівпровідника
створюється спеціальним електродом (затвором), відокремле-
ним від поверхні напівпровідника шаром діелектрика. Якщо на-
півпровідником є кремній, а діелектриком–оксид кремнію, то
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такий прилад називають кремнієвою МОН–структурою (метал–
оксид–напівпровідник).

Оскільки електричне поле в напівпровіднику обумовлене
позитивною різницею потенціалів на затворі, то електрони при-
тягуються до межі між напівпровідником і діелектриком. Поте-
нціальна енергія зменшується при наближенні до цієї межі і мі-
німальну енергію мають ті електрони, які перебувають безпосе-
редньо на межі розділу (рис. 1.21). У приповерхневій області
напівпровідника утворюється вузька потенціальна яма, яка за-
повнюється електронами через додаткові електроди стоку і ви-
току. Ширина потенціальної ями виявляється настільки малою
(~5 нм), що електронний газ у ній проявляє 2D–властивості. Рі-
зниця потенціалів Vg, що прикладається між металевим затво-
ром і напівпровідниковою підкладкою МОН–структури, дозво-
ляє змінювати глибину потенціальної ями а, отже, і концентра-
цію 2DЕГ ns в досить широких межах (1011…1013 см–2). У цьому
випадку залежність Vg і ns практично лінійна і визначається пи-
томою ємністю оксиду МОН–структури.

Рис. 1.21. Схема енер-
гетичних зон МОН–
структури з 2DЕГ:
Е0, Еv – дно зони про-
відності і верхня межа
валентної зони; ЕF –
рівень Фермі в напівп-
ровіднику, а EFM –  в
металі затвору; Vg – рі-
зниця потенціалів між
затвором і напівпро-
відником

Фундаментальні властивості 2DЕГ є наслідком того, що
енергетичний спектр електронної системи складається з дискре-
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тних енергетичних рівнів. У двовимірному електронному газі
рух електронів по осі z обмежений і тому квантується.  У ре-
зультаті енергія може набувати лише дискретних значень
En, n = 0,1,2,…. Кожному дискретному рівню En відповідає на-
бір дозволених станів, відмінних за компонентами імпульсу px і
py. Тому, зазвичай, говорять не про рівень, а про двовимірну пі-
дзону розмірного квантування з номером n.  Відстані між цими
підзонами становлять 10 меВ. При низьких температурах
(T <4 К) і малій густині носіїв заряду в 2DЕГ електрони заселя-
ють лише нижню підзону. Такий тип заселеності називають
електричною квантовою межею. У цьому випадку електронний
газ називають двовимірним, а якщо електрони належать кільком
квантовим підзонам, то газ називають квазідвовимірним.

Залежність повної густини 2D–станів електронів від енергії
має форму сходинок. Кожна сходинка виникає при E=En
(рис. 1.22).

Рис. 1.22. Спектр но-
сіїв заряду в кванто-
вій ямі: а – густина
станів N(E); б – елек-
тричні підзони розмі-
рного квантування Е0,
Е1, Е2; nS – концент-
рація 2DЕГ

Незалежність густини станів окремої підзони від енергії є
важливою особливістю двовимірного газу, що відрізняє його
від тривимірного, для якого вона пропорційна E . Тому в три-
вимірних системах густина станів має монотонний характер і
електронні властивості під впливом зовнішніх дій і неквантую-
чих полів змінюються плавно. У двовимірних системах при
стрибкоподібному характері зміни N(E) електронні властивості
змінюються немонотонно.



45

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Вкажіть відмінності поведінки квантово-механічних та
класичних мікрочастинок та теоретичні підходи до їх
опису.

2. Що таке хвильова функція? Який її фізичний зміст?
3. Розкрийте зміст понять «квантове обмеження», «роз-

мірне квантування».
4. Дайте визначення квантової ями, її глибини, форми.
5. Запишіть рівняння Шрьодінгера та граничні умови для

частинки в нескінченно глибокій прямокутній потенціа-
льній ямі.

6. Запишіть рівняння Шрьодінгера та граничні умови для
частинки в прямокутній потенціальній ямі скінченної
глибини V0.

7. Яким чином ширина квантової ями визначає енергетич-
ну відстань між електронними рівнями в ній?

8. Чим пояснюється ненульове значення мінімальної енер-
гії частинки в квантовій ямі?

9. Що таке квантова точка? Квантова нитка?
10. Поясніть принципову відмінність хвильових функцій

частинки в потенціальній ямі скінченної і нескінченної
глибини.

11. Охарактеризуйте енергетичний спектр електрона в по-
тенціальній ямі скінченної і нескінченної глибини.

12. Дайте визначення тунельного ефекту. Поясніть його
суть і причини виникнення.
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13.  Охарактеризуйте процес проходження потенційного
бар’єру класичною і квантовою частинками в залежнос-
ті від їх енергії.

14. Що таке коефіцієнт прозорості потенціального бар’єру?
Від яких параметрів він залежить?

15. Чому при надбар’єрному проходженні виникають інтер-
ференційні ефекти?

16. Дайте визначення густини станів електрона.
17. Опишіть закономірності енергетичної залежності густи-

ни станів для систем різної розмірності.
18. Що таке надгратки? Охарактеризуйте основні їх типи. В

чому відмінність між надгратками I та II типу?
19. Опишіть особливості енергетичного спектру надграток.

Що таке мінізони?
20. Що таке гетероструктури? Які основні вимоги наклада-

ються на матеріали, з яких одержують гетероструктуру?
21. Що таке двовимірний електронний газ?
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2. ЕЛЕМЕНТАРНІ ЗБУДЖЕННЯ У
НАПІВПРОВІДНИКАХ

2.1. ЕКСИТОНИ У НАПІВПРОВІДНИКАХ

Найпростіше збудження електронної системи напівпровід-
ника полягає в переході електрона з валентної зони в зону про-
відності. При цьому у валентній зоні утворюється дірка. Вона
поводить себе як позитивно заряджена частинка. Заряди проти-
лежного знаку (електрон і дірка) мають притягуватися внаслі-
док кулонівської взаємодії. Вони утворюють квазічастинку,
схожу на атом водню або, точніше, на позитроній, оскільки
обидві частинки легкі. Квазічастинка складається з електрона та
дірки і називається екситоном Ванньє–Мотта або екситоном
великого радіусу (від англ. excitation – збудження). Розміри ек-
ситона Ванньє–Мотта великі порівняно з періодом ґратки крис-
талу. Саме ця обставина дозволяє з певним наближенням розг-
лядати взаємодію між електроном і діркою як кулонівську взає-
модію двох точкових зарядів, ослаблену в e  раз, де e – статична
діелектрична проникність кристалу.

Атоми чи молекули кристалу є диполями, які існують або
самостійно, або виникають під дією електричного поля, що
зміщує різнойменні заряди. Диполі прагнуть зорієнтуватися так,
щоб біля позитивно зарядженої дірки утворилася екрануюча
«шуба» з негативних зарядів, а біля негативних електронів – із
позитивних. Таким чином відбувається послаблення кулонівсь-
кої взаємодії між електроном і діркою, що перебувають на відс-
тані r, сила притягання виявляється рівною F=e2/(er2). Для напі-
впровідників характерні значення e > 10. Екситоном малого ра-
діусу (екситоном Френкеля) називають зв’язану пару електрона
і дірки,  які розміщені в околі одного атома або молекули.  Для
молекулярних кристалів характерні екситони Френкеля. Рух ек-
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ситона Френкеля визначається передачею збудження від одного
атома (або молекули) до іншого. При цьому радіус збудженого
стану (радіус екситона Френкеля) приблизно рівний розміру
атома. Отже, екситони Ванньє–Мотта є зв’язаними станами
електрона і дірки, що можуть перебувати на різних вузлах крис-
талічної ґратки, а екситони Френкеля можна уявити собі як гра-
ничний випадок екситонів Ванньє–Мотта, коли електрон і дірка
розміщені в одному і тому ж вузлі.

Хоча екситон складається з електрона і дірки, його слід
вважати елементарною частинкою у випадках, коли енергія вза-
ємодії електрона і дірки того самого порядку, що й енергія їх
руху, а енергія взаємодії між двома екситонами мала порівняно
з енергією кожного з них. Екситон можна вважати елементар-
ною квазічастинкою у явищах, в яких він виступає як єдине
утворення, що не піддається руйнівному впливу.

Екситони – це реально існуючі квазічастинки. Так, у спект-
рах поглинання і люмінесценції багатьох кристалів з’являються
власні, не пов’язані з домішками і дефектами вузькі смуги. Ек-
ситонні рівні енергії розміщені всередині забороненої зони поб-
лизу дна зони провідності (рис. 2.1). Спектри поглинання міс-
тять водневоподібну серію ліній. Проте зареєструвати такі спе-
ктри, як правило, можна лише в напівпровідниках, що містять
мало дефектів і домішок, при глибокому охолодженні кристалів
до гелієвих температур.

Рис. 2.1. Рівні енергії екситона: Eg –
ширина забороненої зони напівпровід-
ника (від-стань між вершиною валент-
ної зони V і дном зони провідності С)
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Поведінку екситонів аналізують шляхом розв’язання рів-
няння Шрьодінгера для електрона і дірки, що рухаються в пері-
одичному полі кристалу і взаємодіють між собою відповідно
закону Кулона. При цьому можна показати, що екситон руха-
ється як вільна частинка з масою M=me+mh, де me,mh – ефектив-
ні маси електрона та дірки, відповідно. Відносний рух електро-
на і дірки можна уявити собі як рух електрона з масою m*

e,h

(m*
e,hºmemh/(me+mh) – зведена ефективна маса електронно–

діркової пари навколо нерухомої дірки).
Енергія зв’язку екситона, тобто енергія, необхідна для того,

щоб розірвати екситон на електрон і дірку, становить

ex

heD
ex a

eme
E

ε2ε2

2

22

*
,

4
3 ==

h
,     (2.1)

*
,

2

2ε

he
ex me

a h
= ,        (2.2)

де ефективний радіус екситона (борівський радіус екситона), e –
заряд електрона, ħ – стала Планка. Індекс 3D вказує на можли-
вість екситона рухатися у всіх трьох напрямах. Так само, як і
для атома водню, енергетичний спектр екситона має вигляд

2
3 1

n
EE D

ex-= ,       (2.3)

де n – ціле число, а енергія відраховується від дна зони провід-
ності.

Оскільки у більшості напівпровідників e >10, а ефективна
маса електрона приблизно на порядок менша від маси вільного
електрона, то з (2.1) і (2.2) випливає, що екситони в напівпро-
відниках – досить слабко зв’язані. Для них енергія зв’язку в ти-
сячі разів менша, ніж енергія зв’язку електрона в атомі водню,
для якого E=e4m/(2ħ2)»13.5 еВ (m – маса вільного електрона).
Ефективний радіус екситонів у напівпровідниках у сотні разів
перевищує борівський радіус водню.  Так,  для кристалу GaAs:
Eex»4.2 меВ, aex»15 нм.



50

Малі значення енергії зв’язку екситонів у напівпровідниках
перешкоджають спостереженню екситонних переходів при
Т=300 К, оскільки середня теплова енергія kT»26 меВ. Крім то-
го, ефективність поглинання і заломлення світла на частоті ек-
ситонного переходу (сила осцилятора екситонного переходу)
мала через великі значення ефективного радіуса екситона, оскі-
льки вона пропорційна відношенню V0/aex

3, де V0 – об’єм елеме-
нтарної комірки кристалу (aex>>V0).

Отже, створенню напівпровідникових приладів, що працю-
ють на екситонних переходах перешкоджають дві обставини:

· мала енергія зв’язку екситонів і їх розпад вже при кімна-
тній температурі для більшості напівпровідників;

·  малий внесок екситонних станів в оптичні константи
напівпровідників (малі сили осциляторів екситонних переходів)
через великі значення екситонного радіусу.

Частково збільшити енергію зв’язку і силу осцилятора ек-
ситона можна в низькорозмірних структурах, тобто в структу-
рах, лінійні розміри яких малі порівняно з aex.  У разі,  коли об-
меження руху відбувається в одному напрямі (в шарі з попереч-
ним розміром d<<aex), екситон стає двовимірним і його енерге-
тичний спектр

2
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=
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D
exD

n .      (2.4)

Таким чином, енергія зв’язку 2D–екситона (значення En
2D у

рівнянні (2.4) при n=1)  збільшується в 4  рази,  а його ефектив-
ний радіус зменшується порівняно з тривимірним випадком (з
параметрами екситона в об’ємному напівпровіднику).

2.2. ЕКСИТОНИ У НИЗЬКОРОЗМІРНИХ СИСТЕМАХ

До гетеросистем пониженої розмірності належать квантові
ями, квантові нитки і квантові точки (рис. 2.2), а також перехід-
ні стани між ними. Змінюючи розмірність і регулюючи величи-
ну квантового обмеження, можна радикальним чином змінюва-
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ти енергетичний спектр системи. Це сприяє не тільки вирішен-
ню фундаментальних проблем квантової механіки і фізики на-
півпровідникових кристалів, але і створенню абсолютно нових
напівпровідникових приладів. Низькорозмірні гетеросистеми є
основою наноелектроніки та оптоелектроніки.

З’явився навіть термін «зонна інженерія», подібно до «ген-
ної інженерії» в біології, для спроб штучного створення нових
матеріалів із заданою зонною структурою або ж заданим спект-
ром електронних енергетичних рівнів.

Низькорозмірність системи стабілізує екситонні стани, роб-
лячи їх стійкими у більш широкому діапазоні температур і зов-
нішніх електричних полів. Енергія зв’язку і сила осцилятора ек-
ситонних станів у низькорозмірних системах істотно зростають,
сприяючи практичній реалізації екситонних ефектів навіть за
кімнатної температури. Екситонна спектроскопія з могутнього
дослідницького методу, що перетворює плавні і маловиразні
спектри оптичних переходів між континуумом зонних станів у
високочутливі та інформативні лінійчасті спектри, почала пере-
творюватися на джерело нових ідей і засобів напівпровіднико-
вого приладобудування. З’явилися оптичні модулятори, фазоо-
бертальні пристрої, перемикачі і бістабільні елементи, оптичні
транзистори і лазери, принцип дії яких ґрунтується на властиво-
стях екситонного газу. Ці прилади відзначаються високою чут-
ливістю до керуючої дії зовнішніх чинників.

Для радикальних змін оптичних властивостей достатньо за-
тратити енергію порядку екситонної енергії зв’язку, причому
зміни оптичних сталих досить суттєві, оскільки у вузькому спе-
ктральному інтервалі дискретної лінії екситонного стану зосе-
реджена істотно велика сила осцилятора.

Особливості енергетичного спектру електронних і дір-
кових станів у низькорозмірних системах. У випадку тонкої
плівки з квантовомалою товщиною матеріального шару елект-
рон або дірка опиняються в прямокутній потенціальній ямі.
Вздовж квантової ями в напрямках x і у рух залишається віль-
ним, як і в об’ємному кристалі, тоді як упоперек ями у напрямі z



52

рух обмежений і енергетичні стани носіїв заряду квантуються,
утворюючи систему дискретних рівнів.

Рис. 2.2. Екситонне поглинання (1) і густина електронно–діркових
станів (2) у низькорозмірних гетеросистемах

Вираз (2.2) для борівського радіусу екситона ( *
h,ea ) можна

записати у вигляді:

( )нмε053.0 *
,

*
,

he
he m

ma = ,     (2.5)

де e – статична діелектрична проникність кристалу.
Умову утворення квантової ями (КЯ) можна записати так:

*
,hez aL £ ,        (2.6)

де Lz – розмір у напрямі z або ж ширина квантової ями.
При обмеженому русі заряду у двох напрямах (квантовий

дріт), наприклад z і x, залишається лише один напрям вільного
руху у,  тоді як два інших квантуються.  Умова утворення кван-
тової нитки (КН):

*
,, hexz aL £ .        (2.7)

І нарешті, якщо обмежено всі три напрями руху, то отрима-
ємо квантову точку. На відміну від математичної точки вона
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мати цілком відчутні розміри і включати багато тисяч атомів.
Умовою утворення квантової точки (КТ), відповідно, буде

*
,,, hezyx aL £ .        (2.8)

Створення і широке дослідження низькорозмірних систем
стали можливими завдяки розробці прецизійних методів виго-
товлення гетеропереходів. Товщина шарів при вирощенні кван-
тових ям і надґраток з шарами ям і бар’єрів встановлюється з
точністю до одного атомного моношару. Далі з них можуть бу-
ти виготовлені квантові нитки і точки методами фотолітографії,
хімічним або плазмовим гравіюванням, а також окисненням,
дифузією або імплантацією іонів певної речовини. Проте у ви-
падку 0D–структур ефективнішими виявилися методи, що ґрун-
туються на самоорганізації зростаючого шару за відповідним
чином дібраних умов. Для створення низькорозмірних структур
застосовують також газофазну та рідкофазну епітаксії.

У нижній частині рис. 2.2 наведено вигляд функції густини
станів r(e) залежно від енергії. При зниженні розмірності від 3D
до 2D коренева залежність змінюється східчастою. В одновимі-
рних системах густина станів є спадною функцією енергії. На-
решті, в нульвимірних об’єктах густина станів є дельтаподіб-
ною. Характерно, що при збільшенні номера стану у 2D– і 1D–
структурах хвости попередніх рівнів, перекриваючись, набли-
жають загальну картину до тривимірної.  У 0D–ситуації суціль-
ний фон густини станів може бути відсутній аж до порогу іоні-
зації.

Як і в об’ємному випадку, міжзонне поглинання супрово-
джується утворенням екситонів при будь–яких істотних особ-
ливостях густини станів. Причому зменшення розмірності, ро-
бить повне екранування кулонівської взаємодії принципово не-
можливим і створює умови для поєднання електронів і дірок в
екситони, незалежно від додаткових обставин.

Екситон у квантових ямах. Тонка вільна плівка напівпро-
відника є прикладом прямокутної потенціальної ями, до якої
можна застосувати наближення нескінченних бар’єрів.
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Розв’язання відповідної квантово–механічної задачі дає спектр
власних енергій і власні функції:
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де a0 = 0.053 нм – борівський радіус; N=1, 2,… – квантові числа.
Таким чином, квантові рівні енергії в потенціальній ямі з

нескінченними стінками є розбіжною послідовністю дискрет-
них рівнів (як N2), їх енергія пропорційна також 2

zL- . Хвильові
функції мають синусоподібну форму з числом напівперіодів на
яму, рівним номеру рівня. Врахування скінченності висоти
бар’єрів не змінює істотно картини, за винятком деякого прони-
кнення хвильових функцій у бар’єрну область і деформації за-
лежності E(N) при наближенні до енергії бар’єру (рис. 2.3).

У випадку міжзонного оптичного поглинання, пов’язаного з
переходами із рівнів валентної зони на квантові рівні електрона,
в ямі утворюється обмежений або захоплений квазідвовимірний
екситон. У граничному випадку повної двовимірності, коли
Lz<< *

,e ha ,  енергія зв’язку його основного стану (n = 1) збільшу-
ється до максимального значення, що дорівнює чотирьом енер-
гіям зв’язку об’ємного екситона 4Е*

3D, і може бути представле-
на у вигляді

2

*
3*

2 )2/1( -
=

n
EE D

D .      (2.11)

При збільшенні Lz аж до Lz ≈ 10a* енергія зв’язку продовжує
залишатися більшою, ніж у об’ємного екситона, а хвильова фу-
нкція – стисненою у всіх напрямах і сплюснутою вздовж осі z.
Типовий спектр поглинання з відносно широким бар’єром (так
званими Multiple Quantum Wells – MQW) є послідовністю екси-
тонних максимумів, зв’язаних енергіями зв’язку
Е*

3D<Е*(N,Lz)<Е*
2D з відповідними сходинками густини станів.
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Рис. 2.3. Зміни густини станів
(а) і енергетичного спектру
(б) квазі–2D–гетеросистеми
при одночасному зменшенні
ширини ям і бар’єрів. Позна-
чення 3D і 2D стосуються
тривимірної і двовимірної гу-
стини станів. Крива І – гус-
тина станів надґратки (НГ);
ab, cd, ef – нижня і верхня
межі першої, другої і третьої
дозволених мінізон, відпо-
відно

Екситони в структурах з квантовими ямами. Залежність
положення країв електронних енергетичних зон (валентної зони
(Eu), і зони провідності (Ec)) від координати z, перпендикулярної
до меж між шарами (гетеромеж), схематично показана на рис. 2.4.
Для електронів провідності, як і для дірок у валентній зоні, внут-
рішній шар GaAs відіграє роль потенціальної ями, що обмежує
рух уздовж осі z (у площині, перпендикулярній до z, рух залиша-
ється вільним). Просторове обмеження руху називають конфайн-
ментом (від англ. confinement – захоплення).

Енергетичний спектр системи визначає її реакцію на зовнішнє
електромагнітне збурення. Так, в атомах і молекулах оптичні спе-
ктри випромінювання і поглинання складаються з різких ліній, су-
купність яких є характерною рисою лише для даного атома або
молекули. Особливості оптичних спектрів нанооб’єктів обумовле-
ні структурою їх електронного енергетичного спектру, що забез-
печує існування довгоживучих збуджених станів, які можна опи-
сати як виникнення і подальше зникнення екситонів.
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Один із найпростіших збуджених станів кристала можна уя-
вити як перехід електрона з валентної зони в зону провідності.

Рис. 2.4. Дно зони провідності Ec і вершина валентної зони Ev як
функція координати z та схема підзон розмірного квантування в ге-
тероструктурах з квантовою ямою

Електрон і дірка можуть у результаті різного роду взаємодій
в системі змінювати свої квазіімпульси. Їх поведінка, напри-
клад, у зовнішньому електричному полі, істотно залежить від
взаємодії між електронами та іонами всього кристалу. Для елек-
тронів у напівпровідниках me

*<<m0.  Структура валентної зони
(рис. 2.5) припускає наявність двох сортів дірок – так званих
важких дірок з ефективною масою m*

HH і легких дірок з ефекти-
вною масою m*

LH.
Перехід електрона провідності на вакантне місце у валент-

ній зоні (анігіляція електрона і дірки) супроводжується випро-
мінюванням кванта світла з частотою w≥Eg/ħ.

Наявність таких збуджених станів, як екситони Ваньє,
спричинює появу в оптичних спектрах випромінювання і пог-
линання напівпровідників достатньо різких піків при wn<Eg/ħ.
Зокрема, має проявлятися водневоподібна серія піків при часто-
тах
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При n→∞ ця серія схо-
диться до w∞=Eg/ħ. У реаль-
них напівпровідниках ви-
промінювання і поглинання
на частотах (2.12) зазвичай
має місце за низьких темпе-
ратур. Середня теплова
енергія, що відповідає кім-
натній температурі, стано-
вить близько 26 меВ і, за-
звичай, цілком достатня для
того, щоб за короткий час
(менше часу випроміню-
вання екситоном кванта
світла) 3D–екситон з енер-
гією зв’язку близько 5 меВ

розпався на складові: електрон і дірку. Екситонні лінії (2.12) в
оптичних спектрах за кімнатної температури, звичайно, відсут-
ні. Спостереження таких ліній у наноструктурах ставить пере-
дусім питання про енергію зв’язку екситона в низькорозмірних
системах.

Екситони Ваньє у системах зниженої розмірності. Порів-
няно нескладно отримати точний розв’язок задачі про 2D–
екситон Ваньє. Енергетичний спектр 2D–екситона у вигляді
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*
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)2/1( -
-=

n
RyE D

n ,      (2.13)

де n=1, 2….
Із рівняння (2.13)  випливає,  що в 2D–просторі енергія

зв’язку екситона при n=1  у чотири рази перевищує аналогічну
величину для 3D–простору,  а ефективний борівський радіус –
відповідно в чотири рази менший. Подальше зниження розмір-
ності системи до одиниці при збереженні енергії взаємодії обе-

Рис. 2.5. Залежність енергії E від
хвильового імпульса k: зона про-
відності (С)  та валентні зони важ-
ких (HH)  і легких (LH)  дірок для
k≤p/a
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рнено пропорційне відстані між електроном і діркою та призво-
дить до досить цікавого результату: водневоподібна серія рівнів
зберігається, проте з неї випадає нижній рівень, енергія якого
прагне до –∞. Це означає, що в 1D–просторі екситон Ваньє фак-
тично не може існувати. Причина полягає в дуже швидкому
зростанні величини енергії взаємодії електрона і дірки при r→0.

Наноструктури, зазвичай, не є строго 2D–,  1D–  або 0D–
системами, оскільки завдяки конфайнменту електрони і дірки
виявляються «замкнутими» або в тонкому шарі, або в тонкій
нитці, або у відносно невеликій компактній області. При цьому
характерний просторовий масштаб становить кілька міжатом-
них відстаней. Відмінність діелектричних проникностей компо-
нентів наноструктури, наприклад матеріалів квантових ям (КЯ)
і бар’єрних шарів, також призводить до неоднорідної поляриза-
ції структури, тому для енергії взаємодії між електроном і дір-
кою потребує перегляду. В елементарних наноструктурах хара-
ктер кулонівської взаємодії істотно залежить від співвідношен-
ня віддалі взаємодіючих зарядів r та геометричних розмірів
квантового об’єкту d.  У випадку КЯ,  наприклад,  потенціал ку-
лонівської взаємодії буде лише за умови r>>d, де d – ширина
КЯ. При r<<d має місце логарифмічна залежність енергії взає-
модії від відстані:

const
r
d

d
erU += ln

ε
2)(

2
,    (2.14)

де e – діелектрична проникність матеріалу КЯ. Таким чином, на
малих відстанях взаємодія внаслідок конфайнменту і електрич-
ної неоднорідності структури істотно відрізняється, що позна-
чається на величині енергії зв’язку 2D–екситона в основному
(n=1) стані:
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де e' – діелектрична проникність бар’єрних шарів.
Характерно, що ефективний борівський радіус екситона на-

багато більший за ширину КЯ: aexc>>d. При виконанні цієї не-
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рівності логарифм у рівнянні (2.15) великий, і енергія основного
стану екситона в КЯ істотно відрізняється від значення з (2.13).
При e'<<e може виявитися, що |E1|>|E1

2D|, оскільки тунельне
проникнення електрона і дірки в області бар’єрних шарів з ма-
лою діелектричною проникністю приводить до ефективного
збільшення їх кулонівської взаємодії.

Порівнюючи результати, отримані для 3D– і 2D–екситонів,
із значеннями енергії зв’язку, визначеними з оптичних експе-
риментів в реальних структурах з КЯ, можна переконатися в
тому, що поведінка екситонів у таких структурах не може бути
задовільно описана на основі простих 3D–  або 2D–моделей.
Властивості реального екситона відповідають проміжному ста-
ну між властивостями 3D– і 2D–екситонів. Можна припустити,
що ці властивості відповідають екситону, що розміщений у де-
якому просторі дробової розмірності a, причому 2<a<3. Задача
квантової механіки про рух двох частинок, що притягуються за
законом Кулона, в просторі дробової розмірності нещодавно
знайшла своє вирішення. Енергетичний спектр зв’язаних станів
має вигляд
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де n = 1, 2….
З рівняння (2.16) випливає вираз (2.13) для 3D–  і 2D–

екситонів. Характерно, що енергія 1D–екситона при n = 1 пря-
мує до – ∞. На жаль, не існує фізично обґрунтованого способу
вибору величини a для конкретної структури з КЯ. Досить вда-
лим є припущення про те, що a може бути пов’язане з безроз-
мірним параметром b, який визначається за відношенням сере-
дньої відстані між електроном і діркою уздовж осі z до ефекти-
вного борівського радіуса екситона. В 3D–просторі b прямує до
∞, а в 2D–просторі – до нуля.

Для дробової розмірності, що задоволняє цим граничним
випадкам, запропоновано простий вираз a=3–exp(–b). Оскільки
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b залежить від ширини d квантової ями,  то можна побудувати
залежність енергії зв’язку екситона від d (рис. 3.6). При d→∞
енергія зв’язку прямує до свого граничного 3D–значення; при
d≤aexc енергія зв’язку помітно зростає, не досягаючи, проте,
граничного 2D–значения. При d→0 енергія зв’язку зменшуєть-
ся, що пов’язано з тим, що при зменшенні d електрон і дірка ло-
калізовані в основному в областях бар’єрних шарів, і енергія
зв’язку прямує до 3D–значення, характерного для матеріалу
бар’єрів.

Екситонні спектри реальних напівпровідникових наностру-
ктур значно складніші за ті, які виходять з простих міркувань,
що ґрунтуються на зниженні ефективної розмірності простору.
Наявність потенціалу, що забезпечує конфайнмент електронів і
дірок та розмірне квантування їх енергетичного спектру, приз-
водить до того, що, наприклад, у структурі з КЯ завдяки 1D
квантуючому потенціалу (рис.  2.4)  кожна з енергетичних зон
(рис. 2.5) розпадається на систему 2D–підзон розмірного кван-
тування. На рис. 2.4 показано дві підзони провідності (С1 і С2),
дві підзони важких дірок (HH1 і HH2) і одну підзону легких ді-
рок (LH1). Електрон або дірка в кожній підзоні є повністю 2D–
квазічастинками, а міжпідзонні переходи призводять до того,
що стан такої квазічастинки набуває певних рис, властивих 3D–
системам.

Ймовірно, що в КЯ можуть виникати екситони різних типів,
пов’язані, наприклад, з підзонами розмірного квантування ва-
лентної зони важких дірок і зони провідності (HHn'–Cn–
екситони; n і n' – номери підзон зони провідності С і зони важ-
ких дірок HH).  Можливі також LHn'–Cn–екситони,  пов’язані з
підзонами легких дірок і підзонами провідності. Дійсно, в опти-
чних спектрах досконалих наноструктур спостерігається до де-
сяти екситонних серій, кожну з яких можна віднести до ексито-
нів вказаних типів, незважаючи на те що HH– і LH–підзони не
повністю незалежні.

Взаємодія HH–  і LH–підзон, так зване змішування станів
важких і легких дірок, що посилюється із зростанням квазіім-
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пульсу дірки,  призводить до того,  що в деяких діркових підзо-
нах ефективні маси можуть стати негативними. Нехай mh<  0  –
ефективна маса дірки в такій підзоні. Взаємодія цієї дірки з еле-
ктроном (з ефективною масою me) в одній із підзон провідності
характеризується приведеною масою me,h, яка залежно від спів-
відношення між mе і mh може бути як позитивною, так і негати-
вною.

Можливість нега-
тивних значень ефек-
тивної маси зумовлює
існування своєрідного
екситона, що відпові-
дає зв’язаному стану
двох дірок. Нескладно
уявити структуру з
КЯ,  в якій дві діркові
підзони характеризу-
ються різними за зна-
ком ефективними ма-
сами, причому таки-

ми, що їх приведена маса є від’ємною. Збудження дірок в таких
підзонах повинно призводити до їх відштовхування відповідно
до закону Кулона, проте насправді через знак приведеної маси
має місце притягання дірок, наслідком якого є утворення
зв’язаних станів.

Подібний екситон, на відміну від звичайного електрично
нейтрального, має позитивний заряд, рівний за модулем подво-
єному заряду електрона. В оптичних спектрах він має спричи-
нити водневоподібну серію, яка, проте, сходиться не у фіолето-
ву, а в червону область спектру, тобто в область менших частот.
Такий ефект не є особливістю наноструктур: так звана зворотна
водневоподібна серія спостерігалася на кристалах йодистого ві-
смуту BiI3 і була інтерпретована саме як наслідок виникнення
зв’язаних станів двох дірок або двох електронів.

Рис. 2.6.  Енергія зв’язку екситона в ос-
новному стані як функція ширини кван-
тової ями
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Максимальне значення енергії зв’язку екситона істотно не
перевищує 10 меВ. Отже, властивість екситонних спектрів на-
ноструктур повинна проявлятися аж до кімнатної температури,
що потребує відповідного пояснення. Екситон є квазічастин-
кою, однією з найважливіших характеристик якої (крім енерге-
тичного спектру)  є її час життя.  Збільшення часу життя може
бути пов’язано з високим ступенем атомного впорядкування і
відносно малим вмістом домішок в області КЯ, а також з приг-
ніченням (через квазідвовимірний характер екситонів) деяких
каналів взаємодії екситонів із тепловими коливаннями атомів.

Гетеромежі в реальних структурах з КЯ є острівцями атом-
ної товщини, розміри яких істотно перевищують характерний
розмір екситона (2.15). Рух екситона в межах кожного острівця
є вільним, а час його життя обмежується лише взаємодією з те-
пловими коливаннями.  У результаті час вільного пробігу екси-
тона може виявитися більшим за час, необхідний для випромі-
нювання кванта світла t ~ 10–8…10–7 с. Острівковий характер
гетеромеж допускає наявність в одній і тій самій структурі ша-
рів КЯ різної товщини,  відмінних один від одного на одну мі-
жатомну відстань. Рівні розмірного квантування електронів і
дірок, а також і екситонні спектри в таких шарах можуть поміт-
но відрізнятися. Зокрема, при зміні товщини на одну міжатомну
відстань приведена маса ЕДП для однієї з пар 2D–підзон може
змінити знак. Як наслідок, екситон певного типу може бути від-
сутній, або проявлятися в оптичних спектрах структури.

Сильна залежність екситонних спектрів від параметрів КЯ є
основою методу діагностики якості наноструктур, у тому числі
визначення їх геометричних розмірів.

Екситон у надґратках і надструктурах. У випадку
надґратки транспорт носіїв струму стає можливим як вздовж,
так і упоперек шарів. Проте зонна структура системи повністю
перебудовується і стає вже не еквівалентною ні структурі рівнів
квантової ями, ні структурі вихідних матеріалів ями і бар’єрів.
З’являються нові заборонені і дозволені міні–зони, ширина до-
зволених міні–зон зростає, а заборонених падає із зменшенням
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ширини бар’єрів та збільшенням енергії і номера рівня N
(рис. 1.11). Цікаво, що густина станів також втрачає простий
східчастий характер. Кожна міні–зона дозволених станів має
власний закон дисперсії і відповідно власну ефективну масу
електронів або дірок.  З особливостями густини станів у міні–
зонах може бути зв’язаний власний екситон. При цьому його
положення не обмежується низькоенергетичним краєм кожної
міні–зони,  але може відповідати і іншу особливу точку зонної
структури. Енергія зв’язку екситона в надґратці на краях міні–
зон зменшується відносно відповідних квантових ям із непрозо-
рим бар’єром.

У системі електронних станів, які характеризують надґрат-
ку,  роль домішок та дефектів можуть відігравати будь–які по-
рушення періодичної послідовності шарів. Зокрема, періодично
повторюваний збій у вигляді розширеного бар’єру може приз-
водити до виникнення домішкового рівня в забороненій міні–
зоні. Ефект може бути істотно посилений, якщо розміри елеме-
нтів надструктури дібрано таким чином, які задовольняються
бреггівські умови відбиття у відрізках надґратки, що оточують
бар’єр. Це призводить до сильної локалізації електронної хви-
льової функції у надбар’єрній області (рис. 2.7).

Екситон у квантових нитках і квантових точках. Густи-
на станів в одновимірній системі (рис.  1.10)  має вид кореневої
залежності, що спадає при збільшенні енергії за законом
(E–EN)–1/2, де EN – це енергія N–го рівня розмірного квантування
квантової нитки. Кожному з екстремумів наведеної густини
станів EN відповідає серія певних екситонних станів. Енергія
зв’язку основного стану повністю одновимірного екситона при
Lz,x=0, нескінченна. Проте реальна ситуація є, як правило, квазі-
одновимірною. В результаті енергія зв’язку основного стану ек-
ситона залишається скінченою і логарифмічно зростає при збі-
льшенні відношення a*/Lz,x.

Екситон у квантових нитках подібний екситону в
об’ємному кристалі за наявності сильного магнітного поля. У
цьому випадку роль поперечного розміру (радіуса) нитки відіг-
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рає магнітна довжина l=(eħ/cB)1/2, а всі збуджені стани двічі ви-
роджені через симетрію системи для будь–якої точки на осі z,
прийнятій за початок відліку, відносно інверсії (–z, +z).

Рис. 2.7. Фрагмент надґратки з періодичним розширеним бар’єром
(у центрі),  створеної на базі гетеросистеми InxGa1–xAs/GaAs. Гори-
зонтальні поля відповідають дозволеним станам зонної схеми підг-
ратки, ламана крива – початковій. Верхня і нижня крива – «локалі-
зовані» хвильові функції електронів і дірок. Вертикальними стріл-
ками показано оптичні переходи в екситонні стани: 1, 3 – між края-
ми перших і других міні–зон відповідно, 2 –  переходи між на-
дбар’єрними локалізованими станами електрона і дірки

Першим видом об’єктів, продуктивним при дослідженні
квантових точок, виявилися нанокристали напівпровідникових
сполук типу АIIВVI у склоподібній матриці. Нанокристали прак-
тично сферичної форми утворювались у результаті кристаліза-
ції відповідних компонентів, уведених у силікатне скло, при йо-
го охолодженні і перекристалізації в процесі подальшої термоо-
бробки (рис. 2.8). Такі нанокристали мали відповідний розподіл
за розмірами, внаслідок чого виникало неоднорідне розширення
спектральних ліній оптичного пропускання, відбиття або люмі-
несценції. За допомогою оптичної спектроскопії ближнього по-
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ля спостерігали спектр люмінесценції відносно малої ділянки
зразка, що включає мінімальну кількість нанокристалів. Вста-
новлено, що широка лінія, утворена сукупністю кристаликів із
розкидом радіусів da, при зменшенні розмірів кристалів замі-
нюється вузькими лініями, характерними для атомних спектрів.

Рис. 2.8. Окрема квантова точка з CdS у матриці з силікатного скла
(а), темні смуги розділяють атомні моношари; б – модель піраміда-
льної квантової точки InAs у матриці з GaAs

Досліджуючи енергетичний спектр квантової точки, слід
розрізняти два граничні випадки: a<<a*

e,h і a>>a*
e,h. У першому

випадку спектр визначається переважно електронами. Без ура-
хування кулонівської взаємодії електрона і дірки він може бути
описаний рівнянням

2
,2*

2

, 2 nlgnl am
EE jh

+= ,     (2.17)

де jl,n – універсальний набір чисел, що є коренями функцій
Бесселя; l і n – орбітальне квантове число і порядковий номер
кореня функції Бесселя, відповідно.

Для міжзонних переходів між першими рівнями розмірного
квантування електронів і дірок край поглинання визначається
зворотною приведеною масою електрона і дірки і обернено
пропорційний квадрату радіусу кристалика
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Врахування кулонівської взаємодії зміщує лінії в червону
область,  але відповідна цьому зсуву зворотна залежність від а
має лінійний характер:

a
eCE

0

2
1

ε
δ = .      (2.19)

Екситонні поправки до положень спектральних ліній стають не-
істотними при дуже малих радіусах кристалів. Одночасно при
виконанні другої умови a>>a*

e,h стає малим короткохвильовий
зсув ліній розмірного квантування і найпомітніші зміни в спек-
трах можуть відбутися зважаючи на квантування екситона як
цілого, коли для основного стану n=1 справджується рівність
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де R* – енергія зв’язку екситонів.
Типовий вигляд спектрів поглинання кристалітами CdS різ-

них середніх радіусів наведено на рис. 2.9. Видно, що при зме-
ншенні радіусу а від 32 до 1.2 нм, край поглинання зсовується
більш як на 1 еВ. За рахунок розмірного квантування колір
скляного бруска із нанокристалами CdS змінюється від повніс-
тю прозорого (1.2 нм) до густо–червоного (32 нм).

Уявлення про екситони істотні для міжзонних оптичних
процесів, що відбуваються у низькорозмірних системах, оскіль-
ки в них неможливе повне екранування кулонівської взаємодії
електрона і дірки, які народжуються в результаті поглинання
кванта світла. Крім того, енергія зв’язку і сила осцилятора екси-
тонних станів збільшуються зі зниженням розмірності системи.
Підкреслимо, що коли енергії розмірного квантування носіїв
заряду мають (незалежно від розмірності  системи) вигляд

2
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2ma
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g
h+= ,      (2.21)
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де Сi – коефіцієнт, що включає форм–фактор і враховує кон-
кретну форму об’єкта; а – квантовомалий розмір, то енергії
зв’язку екситонів мають залежність від розміру типу

a
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R j

0

2
*

ε
= ,        (2.22)

тобто обернено пропорційні першому ступеню розміру а.
Це робить її врахування не дуже істотним в області малих

розмірів квантових точок. Врахування кулонівської взаємодії
призводить лише до певного довгохвильового зсуву спектраль-
них ліній. При цьому зникає також і структура власне екситон-
них збуджених станів, поступаючись місцем атомоподібному
спектру енергетичних станів квантової точки. Відповідно вини-

кає питання про засто-
совність екситонної
концепції в тому вигля-
ді, коли екситон сам по
собі розглядається як
«гігантський атом».
Виникають також про-
блеми, пов’язані із за-
стосуванням при обчи-
сленні енергії зв’язку
статичної діелектричної
проникності кристалу і
навіть ефективної маси.
Зауважимо, що діелект-
рична проникність –
поняття макроскопічне,

а ефективна маса квазічастинок або ж наближення «ефективної
маси» взагалі є властивістю кристала. Результати експеримен-
тального дослідження показують, що ці поняття можна застосо-
вувати, починаючи з кількох сталих ґратки, тобто при розмірах
кристалітів а≈1 нм. Характерно, що при дуже малих розмірах а
стають істотними такі явища, як обмінна взаємодія, енергія якої

Рис. 2.9. Спектри оптичної густини D
зразків,  що містять кристаліти CdS  рі-
зних радіусів, нм: 1 – 32; 2 – 2.3; 3 –
1.5; 4 –  1.2.  На вставці –  енергетична
схема переходів
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обернено пропорційна кубу розміру нанокристала. Більш істот-
ними стають також процеси утворення екситонних молекул:
біекситонів, тріонів тощо.

Із цих міркувань під квантовою ниткою слід розуміти таку
структуру, в якої два розміри малі порівняно з борівським раді-
усом екситона в об’ємному напівпровіднику. В довгій напівп-
ровідниковій квантовій нитці з діаметром d<<aexс енергія
зв’язку екситона зростає із зменшенням діаметра
(Eex

1D~[ln(d/aexс)]2),  а ефективна довжина екситона при цьому
зменшується (lexс~|ln(d/aexс)|–1).

Істотне збільшення енергії зв’язку і сили осцилятора екси-
тонів у напівпровідникових квантових нитках дало змогу вико-
ристовувати їх як активне середовище для отримання лазерного
випромінювання на частоті екситонного переходу з низьким
порогом збудження. У дво– і одновимірних напівпровідникових
наноструктурах квантові обмеження спричинюють збільшення
у кілька разів енергії зв’язку і сили осцилятора екситонів. Істот-
ного збільшення цих параметрів можна досягнути у нанострук-
турах напівпровідник–діелектрик за рахунок посилення куло-
нівської взаємодії електронно–дірчатої пари всередині напівп-
ровідникового тонкого шару або напівпровідникової квантової
нитки.

Екситони в структурах напівпровідник–діелектрик. Ма-
ла енергія зв’язку і значний ефективний розмір екситонів у
об’ємних напівпровідниках і напівпровідникових нанострукту-
рах типу напівпровідник–напівпровідник з більшою шириною
забороненої зони, що виконує роль бар’єру, обумовлені перш за
все великими значеннями діелектричної проникності (es>10)
напівпровідника (рівняння (2.1)–(2.4)). У наноструктурах, що
складаються з напівпровідника і діелектрика, можна отримати
значне посилення кулонівської взаємодії між електроном і дір-
кою усередині напівпровідникового шару або нитки – здійснити
«інженерію кулонівської взаємодії». Цю обставину можна по-
яснити за допомогою схеми поданої на рис. 2.10.
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Для тонкого напів-
провідникового шару
або квантової нитки,
оточеної діелектриком,
більшість силових ліній
проходить через діе-
лектрик, діелектрична
проникність якого
ed << es. У граничному
випадку дуже тонких
квантових ниток сила

кулонівської взаємодії між електроном і діркою, що знаходить-
ся на відстані z >> (es/ed)ds, де ds – поперечний розмір напівпро-
відникової КН, F » e2/(edz2). Для цього випадку ефективна діе-
лектрична проникність системи напівпровідник–діелектрик до-
рівнює діелектричній проникності діелектрика, хоча як елект-
рон, так і дірка знаходяться в напівпровідниковому шарі або
напівпровідниковій квантовій нитці.

Для циліндричних КН з діаметром у кілька десятків нано-
метрів, оточених діелектриком (aexс

3D>ds>(ed/es)3/2aexс
3D), енергія

екситонів зростає до Eexс
1D>100 меВ пропорційно

( ) 2/1
2/1

εε
ε
εln1 -

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
ds

d

s

d
, а ефективний об’єм екситону зменшуєть-

ся як (ds/aexс
3D)4/3. При цьому збільшується ймовірність погли-

нання і випромінювання на частоті екситонного переходу (збі-
льшується сила осцилятора переходу). Результати вимірювань
енергії екситонних переходів у напівпровідникових квантових
нитках GaAs, CdSe діаметром 4…6 нм, кристалізованих у про-
зорих щільно упакованих діелектричних нанотрубках природ-
ної сполуки хризотил азбесту, знаходяться в узгодженні з обчи-
сленими. У межах моделі, крім збільшення енергії зв’язку екси-
тонів за рахунок розмірного квантування враховано діелектрич-
не посилення екситонів, що виникає за рахунок значної різниці

Рис. 2.10. Розподіл силових ліній елект-
ричного поля для екситона у квантовій
нитці, оточеній діелектриком (ed<<es)
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у величинах діелектричної проникності напівпровідника і діе-
лектрика.

Отже,  розвинені нові технологічні методи формування на-
півпровідникових шарів завтовшки в кілька десятків періодів
кристалічної ґратки з точністю до одного періоду і прецизійних
напівпровідникових ниток з поперечними розмірами в кілька
десятків нанометрів дали змогу отримати дво– і одновимірні
наноструктури, основні фізичні властивості яких визначаються
екситонними станами. На відміну від об’ємних напівпровідни-
ків з малою енергією зв’язку екситонів, у яких екситонні стани
переважно проявляються при глибокому охолодженні зразків, у
дво– і одновимірних структурах екситонні стани чітко виражені
і за кімнатної температури. Змінюючи розміри наноструктур
можна змінювати енергію зв’язку та інші параметри екситонів
заданим чином – здійснювати інженерію екситонів у низько-
розмірних структурах і створювати прилади, дія яких обумов-
лена фізичними процесами з домінуючою роллю екситонів.

Нові можливості керування властивостями екситонів
з’являються у структурах напівпровідник–діелектрик за раху-
нок зміни кулонівської взаємодії між електроном і діркою (уп-
равління ефектом діелектричного посилення екситонів). Проте
на шляху створення наноструктур напівпровідник–діелектрик і
приладів на їх основі слід подолати технологічні труднощі по
отриманню оточених діелектриком тонких напівпровідникових
шарів з однорідною товщиною і квантових ниток з малою дис-
персією поперечних розмірів.

2.3. КВАНТОВА ІНЖЕНЕРІЯ: САМООРГАНІЗОВАНІ
КВАНТОВІ ТОЧКИ

Розглянемо ефект розмірного квантування на прикладі ге-
тероструктури з квантовою ямою, утвореною шляхом вбудову-
вання тонкого (завширшки L~1…10 нм) прошарку твердого ро-
зчину    InxGa1–xAs у відносно товстий (~1 мкм) шар GaAs. Ши-
рина забороненої зони Eg(x) твердого розчину InxGa1–xAs менша,
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ніж ширина забороненої зони GaAs (1.43 еВ) і лінійно зменшу-
ється із зростанням х до значення 0.36  еВ в InAs.  На межі цих
матеріалів виникає гетероперехід (рис. 2.11, а), при якому роз-
риви зони провідності DEс(х) і валентної зони DEv(x) утворюють
просторово суміщені потенціальні ями відповідно для електро-
нів і дірок.

Дискретний енергетичний спектр електронів Een і дірок Ehn
у нескінченно глибокій одновимірній КЯ має вигляд

2
)(

22

)( 2
π

zhe
nhe Lm

E h
= ,     (2.23)

де n – квантове число, що набуває цілочисельних значень
1,2,3.... Вираз (2.23) визначає квантовані положення дна підзон

із неперервним для
руху в площині
(х,у) енергетичним
спектром. Хоча по-
дібна модель поте-
нціальної ями не
забезпечує необхід-
ної точності розра-
хунку енергетично-
го спектру реаль-
них квантових
об’єктів, вона пра-
вильно передає йо-
го основні якісні
особливості.

У такому ж на-
ближенні квантову
точку можна роз-
глядати як куб зі
сторонами Lx=Ly=Lz
і нескінченно висо-
кими потенціаль-

Рис. 2.11. Енергетичні діаграми квантової
ями (точки)  без поля (а) і в електричному
полі (б),  напрям якого показує стрілка F з
ілюстрацією механізмів фотолюмінісценції
(а)  і фотоелектричної чутливості (б) гете-
роструктур із СКТ



72

ними стінками. В такому випадку енергетичний спектр КТ опи-
сується сумою виразів типу (2.23) за кожним напрямом. Прин-
ципова відмінність енергетичного спектру квантової точки від
спектру квантової ями полягає в тому, що він повністю дискре-
тний. Квантову точку можна розглядати як штучний надатом. Їх
роль полягає у формуванні потенціальної ями з дискретним
енергетичним спектром для одного електрона або дірки.

При розрахунку спектру розмірного квантування реальних
квантових ям і точок типу InxGa1–xAs/GaAs необхідно врахову-
вати скінченному глибину потенціальної ями, яка визначається
розривами зон на гетеромежі і не перевищує 0.7 еВ, та напру-
ження, що виникають через різницю сталих ґраток InxGa1–xAs і
GaAs та спричинюють істотні зміни енергетичного спектра еле-
ктронів і дірок. На енергетичний спектр КТ впливають розміри і
форма потенціальної ями, які визначаються розмірами і фор-
мою кластерів та розподілом хімічного складу усередині них, а
також деякі інші чинники.  У реальних КЯ і КТ зазвичай існує
невелика кількість рівнів квантування.

Логічно припустити, що за різниці сталих ґраток більшій за
~0.1 % неможливо отримати досконалий гетероперехід через
утворення в місці з’єднання ґраток дефектів у вигляді дислока-
цій невідповідності. Однак, експериментально встановлено, що
навіть при відносно великій невідповідності ґраток можна ви-
рощувати бездислокаційні гетерошари і гетерокластери, якщо їх
розміри не перевищують певних критичних значень, які зале-
жать від ступеня невідповідності. У ґратках досить тонких ша-
рів і не дуже великих кластерів виникають механічні напружен-
ня, що викликають пружну деформацію, яка забезпечує безде-
фектне (когерентне) поєднання двох ґраток. Зокрема, стала ґра-
тки InxGa1–xAs на 7х % більша від сталої ґратки GaAs. Саме вна-
слідок різниці сталих ґраток цих матеріалів стає можливим
утворення самоорганізованих квантових точок (СКТ). Якщо
розміри кластерів перевищують критичні значення, то в них ут-
ворюються дислокації невідповідності. Вони знімають внутрі-
шні пружні напруження, але погіршують електронні характери-
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стики СКТ, перетворюючи їх на непридатні для застосування. В
залежності від природи кластерів існують певні граничні розмі-
ри, за яких вони проявляють квантові властивості. Мінімальний
розмір визначається умовою існування в СКТ хоча б одного рі-
вня. Максимальний розмір визначається тим, щоб відстань між
першим і другим рівнями в КТ була більшою за енергію тепло-
вого руху носіїв заряду.  Крім того,  на максимальний розмір
кластерів накладає певні обмеження і вимога відсутності дисло-
кацій. За експериментальними даними, СКТ InAs/GaAs пірамі-
дальної форми можуть досягати 50 нм в основі і 10 нм у висоту.

Існує природний процес самоорганізації твердотільних на-
ноструктур. Під самоорганізацією розуміють мимовільне вини-
кнення впорядкованих макроскопічних структур із менш упо-
рядкованого середовища. В основі процесу самоорганізації ле-
жить властивість нерівноважних фізичних систем при набли-
женні до термодинамічної рівноваги переходити в стан, в якому
вільна енергія системи мінімальна.

Нехай на поверхні монокристала з матеріалу А осаджено
тонкий однорідний шар матеріалу В. Якщо температура і трива-
лість витримки системи забезпечують встановлення термоди-
намічної рівноваги, то в шарі В виникне атомна структура і він
набуде форми, за якої вільна енергія системи буде мінімальною.
Найважливішими чинниками, що визначають напрям і кінцевий
результат процесу самоорганізації, є такі: розузгодження сталих
ґраток А і В, яке створює пружні напруження в системі і підви-
щує її внутрішню енергію; товщина шару; вільні енергії повер-
хні підкладки, межі поділу і осаджуваного шару, граней і ребер
кристалічних кластерів, які можуть утворитися, тощо. За певних
значень параметрів, що характеризують ці чинники, може утво-
ритися однорідний за структурою і товщиною шар матеріалу В,
який повторює структуру підкладки (епітаксійний шар). За ін-
ших значень параметрів може виявитися, що енергетично вигі-
дніше, щоб матеріал В утворив масив напружених тривимірних
кластерів певних розмірів і форми або в один великий кластер.
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Експериментально вста-
новлено, що при осадженні з
парової фази спостерігаються
три типи початкової стадії
зростання шару на підкладці
(рис. 2.12, а–в):

· пошарове (двовимірне)
зростання шару. Воно відбу-
вається, якщо матеріал В змо-
чує підкладку, тобто має знач-
ну адгезію з нею,  і стала його
ґратки мало відрізняється від
сталої ґратки матеріалу А;

· острівкове (тривимір-
не) зростання шару. Воно має
місце при поганому змочу-
ванні;

· проміжний механізм
зростання (механізм Стран-

ського і Крастанова), коли спочатку відбувається пошарове
зростання шару В, яке, починаючи з певної товщині шару, змі-
нюється острівковим зростанням. Цей механізм спостерігається
за наявності змочування і значної розбіжності сталих А і В (кі-
лька відсотків).

Останній механізм використовується для отримання СКТ в
системі InхGa1–хAs/GaAs. Цим методом отримують однорідні за
розмірами, бездефектні, напружені кластери InхGa1–хAs в мат-
риці GaAs, які мають властивості КТ.

Залежно від способу і умов вирощування СКТ можуть мати
пірамідальну, лінзоподібну та інші форми. На рис. 2.13 наведе-
но зафіксоване на атомно–силовому мікроскопі зображення ша-
ру СКТ, отриманої газофазною епітаксією. Його аналіз показує,
що СКТ мають розмір в основі ~40  нм,  висоту ~6  нм і поверх-
неву густину ~5·109 см–2.

Рис. 2.12. Механізми зростання
самоорганізованого тонкого
шару на поверхні монокриста-
лу: а – двовимірний (пошаро-
вий), б – тривимірний
(острівковий), в – проміжний
механізм зростання
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Енергетичний спектр СКТ визначають за допомогою мето-
дів фотолюмінісцентної або фотоелектричної спектроскопії.
Якби СКТ мали однакові розміри, форму і хімічний склад, їх
спектри випромінювання складалися б з однієї або кількох ву-
зьких ліній завширшки менше,  як 0.1  меВ,  подібних до ліній
випромінювання в спектрах атомів. Через відмінність цих пара-
метрів у різних точках СКТ спектр фотолюмінесценції для та-
кого зразка являє собою досить широкий пік (напівшириною
~50 меВ). За допомогою спеціальних отримано спектри і оди-
ночних КТ. Виявилось, що вони дійсно складаються з дуже ву-
зьких ліній.

Фотоелектричні спектри (фотопровідності або фотопотен-
ціалу поверхні гетероструктур) одержують при освітленні зраз-
ка монохроматичним випромінюванням в спектральній області
поглинання СКТ. Для виникнення фотоефекту шар СКТ має бу-
ти вбудованим в область сильного електричного поля поверх-
невого бар’єру або р–n–переходу. В електричному полі енерге-
тичні зони нахиляються і потенціальна яма набуває характерно-
го вигляду (рис. 2.11, б). При цьому робота виходу електронів і
дірок з потенціальної ями СКТ зменшується.

Рис. 2.13. Зображення поверхні шару СКТ InAs/GaAs, отримане на
атомно–силовому мікроскопі. Хвилеподібна поверхня – це сходин-
ки на поверхні кристалу GaAs, що утворилися внаслідок зрізу під
кутом 3° до грані куба. Кластери InAs (СКТ) ростуть на схилах схо-
динок
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У досить сильному полі електрон і дірка можуть пройти
крізь тонкий трикутний потенціальний бар’єр за допомогою ту-
нельного ефекту без отримання додаткової енергії. За межами
ями електрони і дірки спрямовуються електричним полем
бар’єру в різні боки, що призводить до появи фотосигналу, спе-
ктральна залежність якого відображає енергетичний спектр ге-
тероструктури.

Дискретну природу енергетичного спектра СКТ гетерост-
руктури InAs/GaAs видно зі спектрів люмінесценції і фотопро-
відності (рис. 2.14). Енергія основного переходу Ee1–Еh1=0.91 eВ
(довжина хвилі ~1.3 мкм). Ширина піку близько 30 мeВ, що є
непоганим показником однорідності ансамблю СКТ. На спект-
рах видно також два переходи в збуджені стани СКТ і поличка
при hn=1.35 eВ, що належить змочувальному шару.

Рис. 2.14. Спектри фотолюмі-
несценції (1) і фотопровідності
(2)  гетероструктури з СКТ
InAs/GaAs. Інтенсивність ви-
промінювання від СКТ більше
ніж в 103 разів перевищує ін-
тенсивність випромінювання
від шару GaAs (пік при енергії
фотонів ~1.4 еВ, збільшений у
100 разів).

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке екситон? Які типи екситонів Вам відомі?
2. Запишіть рівняння, що описує поведінку екситона в

кристалі.
3. Чому дорівнює енергія зв’язку екситона в об’ємному

напівпровіднику?
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4. Сформулюйте основні особливості екситонів в структу-
рах з квантовими ямами?

5. Запишіть формулу для енергії зв’язку екситона в кван-
товій нитці.

6. Які основні чинники спричинюють зростання енергії
зв’язку екситона в квантовій ямі у порівнянні з
об’ємним матеріалом?

7. Які типи гетероепітаксійного росту реалізуються при
осадженні з парової фази?

8. Дайте означення поняття «самоорганізація».
9. Що таке самоорганізовані квантові точки?
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3. ФОРМУВАННЯ НАНОСТРУКТУРНИХ
ШАРІВ

3.1. РОЗМІРНІ ЕФЕКТИ ТА ПОВЕРХНЕВІ НАНОСТРУКТУРИ

Поверхневі наноструктури з їх особливими властивостями
відіграють значну роль у таких об’єктах, як високодисперсні
системи – адсорбенти і каталізатори, наповнювачі композицій-
них матеріалів, плівкові та мембранні системи. Під термінами
«поверхня» або «міжфазна межа» мають на увазі шар речовини
певної товщини, що розділяє різні об’ємні фази. Його товщина
становить кілька атомних шарів речовини. Навіть в випадку
найдосконаліших кристалів поверхня виявляється сильно неод-
норідною за структурними, електричними і хімічними власти-
востями. На міжфазних межах найякісніших кремнієвих струк-
тур крім точкових дефектів спостерігаються структурні макро-
дефекти у вигляді кластерів, адсорбованих молекул та хімічних
угрупувань із локальними концентраціями, які значно переви-
щують середні значення по всій поверхні.

Розмірні ефекти. При переході до нанооб’єктів або систем,
що включають наноструктури як складові частини, ситуація
стає ще складнішою. Якщо розміри системи зменшуються, то
кількість атомів у приповерхневому шарі (S–фазі) стає порівня-
ною з кількістю атомів у решті об’єму (V–фазі) і характерні вла-
стивості V–фази істотно змінюються. Такі зміни називають роз-
мірними ефектами. Вони можуть мати різну природу. Структу-
рні ефекти проявляються у вигляді зміни міжатомних відстаней,
перебудови кристалічної структури аж до переходу в аморфний
стан. При хімічних ефектах, зокрема, змінюється стехіометрич-
ний склад речовини. Розмірні ефекти найбільш яскраво спосте-
рігаються у зміні температури плавлення та електрофізичних
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властивостей. Як приклад можна навести ефект зниження тем-
ператури плавлення льоду в субмікронних порах SiO2 та існу-
вання квазірідкої рухомої плівки води на поверхні льоду при
температурах, значно нижчих від температури плавлення
об’ємної фази (рис. 3.1). Товщина незамерзаючого шару води
зменшується зі зниженням температури, залишаючись на рівні
кількох нанометрів і при дуже низьких температурах. Аналогі-
чні ефекти було виявлено для аміаку та деяких металів. Пояс-
нюються вони порушенням або навіть руйнуванням зв’язків
між атомами або молекулами на поверхні та їх підвищеною ру-
хливістю. По суті, це вторинний прояв структурних ефектів, ко-
ли висока дефектність кристалічної фази полегшує фазовий пе-
рехід кристал–рідина. У порах діоксиду кремнію поверхнева

дефектність кристалі-
чної фази внаслідок
впливу матриці вира-
жена менше, що і по-
яснює різний хід за-
лежності на рис. 3.1
для льоду і пор SiO2.

Вплив поверхні на
властивості підсилю-
ється із зменшенням
розмірів частинок. М.
Фольмер встановив,
що для малої сферич-
ної частинки з радіу-
сом r температура

плавлення Тr знижується за рахунок утворення підвищеного ти-
ску пари над викривленою опуклою поверхнею:

÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=

Qr
VTT m

r
σ2exp ,      (3.1)

де Т – температура плавлення «масивного» матеріалу»; s – пи-
тома поверхнева енергія межі поділу; Vm – молекулярний об’єм
твердої фази; Q – молярна теплота плавлення.

Рис. 3.1. Залежність товщини незамер-
заючої фази води на поверхні льоду (1)
та у порах SiO2 (2)
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Така залежність пояснюється тим, що при малому радіусі
кривизни на поверхні є велика кількість атомів з меншим коор-
динаційним числом (тобто кількістю зв’язків), ніж в об’ємі, що
підвищує їх рухливість аж до здатності переходити в газову фа-
зу. Це полегшує руйнування кристалічної ґратки і сприяє плав-
ленню матеріалу.

Для поверхневих структур із нанометровими розмірами на-
пруженості локальних електричних полів наближаються до
внутрішньоатомних полів (Е ~ 108…109 В/см), коли починають
проявлятися ефекти зміни електронно–зонної структури і елек-
тронно–коливальних станів. Це істотно змінює деякі важливі
електрофізичні властивості, наприклад діелектричну сприйнят-
ливість, механічну деформацію об’єму твердотільної матриці –
так званий зворотний п’єзоефект, виявлений на поверхні ZnO і
CdS. У деяких плівках, наприклад VO2, спостерігається навіть
фазовий перехід напівпровідник–метал. Наноструктури мають
також інші специфічні властивості, які можуть виявлятися при
їх збудженні електричними, магнітними і радіаційними полями.

Нині інтенсивно досліджують поверхневі напівпровіднико-
ві наноструктури, оскільки з їх застосуванням можна створюва-
ти нові електронні прилади, принципи дії яких ґрунтуються на
квантових ефектах. Найцікавішими виявилися надструктури
або надґратки – періодичні плівкові системи з товщиною шарів
від 1 до 100 нм, що синтезуються на поверхні монокристалічної
матриці.

Поверхневі фази. Якщо дана система складається з двох
дотичних об’ємних однорідних частин у різних станах, які пе-
ребувають у рівновазі одна з одною,  то говорять про дві фази
речовини. На поверхні, як і в об’ємі, процеси протікають у бік
встановлення термодинамічної рівноваги, для якої відсутнє
спрямоване переміщення атомів, тобто у бік утворення поверх-
невої фази, яка знаходиться в стані рівноваги з об’ємною фа-
зою. Отже, поверхнева фаза - це надзвичайно тонкий шар речо-
вини (порядку атомної товщини),  який знаходиться у термоди-
намічній рівновазі з об’ємом, має власну електронну та криста-
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лічну структури і володіє специфічними властивостями. Повер-
хневій фазі також властиві області температурної і концентра-
ційної стійкості. Поверхнева фаза — це нова речовина, яка хоча
й складається з тих же атомів, що й об’ємна, але має зовсім інші
характеристики. Іноді навіть виявляється, що у напівпровідни-
кової підкладки поверхнева фаза має металічні властивості.

На рис. 3.2 пока-
зана структура повер-
хневої фази на плас-
тинці кремнію, вирі-
заній з орієнтацією
(111) – поверхнева
фаза Si(111)7´7, скла-
дний вид якої і пока-
зує зміщення поверх-
невих атомів кремнію
для утворення нової
поверхневої речови-
ни.

Отримання «чистої поверхні». На повітрі поверхня твер-
дих тіл вкривається тонким шаром оксиду, що змінює її власти-
вості. Зокрема, метал, вкритий тонкою плівкою оксиду на пове-
рхні набуває напівпровідникових властивостей. Тому властиво-
сті поверхні «чистої» речовини слід вивчати у такому вакуумі, в
якому швидкість підведення частинок з газової фази, що навко-
ло поверхі, була б мінімальна. Цю швидкість легко оцінити з
кінетичної теорії газів:

M
tPN 241067.4 ×=  ,     (3.2)

де N – має розмірність см–2с–1; Р –  тиск,  Па; М – молекулярна
маса; t – час, с.

Рис. 3.2. Поверхнева фаза Si(111) 7´7
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Якщо йдеться про молекули повітря, то час адсорбції одного
моношару газу (~1015 атом/см2) у випадку, якщо всі молекули
прилипають до поверхні, становить приблизно 3 с при 10–4 Па і
майже 1 год при 10–8 Па. Тобто для забруднення у кілька відсотків
моношару в процесі годинного експерименту необхідний надви-
сокий вакуум, (Р<<10–8 Па).

Для розуміння фізичної природи поверхневих фаз слід роз-
глянути фізико–хімічні поверхневі процеси, які впливають на їх
властивості.

Десорбція. Зазвичай вважається, що процес покидання по-
верхні атомами адсорбату при відпалі підкоряється експоненці-
альному закону. Для перевірки проведемо експеримент з плів-
кою індію, напиленою на поверхню чистого кремнію в надви-
сокому вакуумі. Для аналізу процесів на поверхні застосуємо
методи дифракції повільних електронів (ДПЕ) і Оже–
електронної спектроскопії (ОЕС). Для прикладу на рис. 3.3 на-
ведено результати вимірювання концентрації індію та аналіз
поверхневих структур, що формуються при відпалі зразка.

У процесі відпалу
в перші декілька се-
кунд вся поверхня
вкривається поверхне-
вою впорядкованою
фазою Si(111) 1´1– In
з концентрацією In
50 %. На поверхні та-
кож знаходяться ост-
рівці In, в які зібралася
решта атомів,  що не
ввійшли до складу
фази. Ці острівці

вкривають всього лише 5 % площі, а простір між ними вкритий
поверхневою фазою Si(111) 1´1–In.

У перші 6 хв відпалу концентрація індію не змінюється.
Одночасно десорбція атомів In з поверхневої фази компенсу-

Рис. 3.3. Десорбція індію з поверхні
Si(111)
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ється притоком атомів індію з острівців (рис. 3.3). Картина ДПЕ
при цьому не змінюється. Коли всі острівці індію вичерпують-
ся, починає спадати концентрація атомів In на поверхні. При
цьому картина ДПЕ знову залишається незмінною. Тобто, на
поверхні залишається поверхнева фаза 1´1–In, але частина ато-
мів індію з неї десорбувалась, не порушивши структури ґратки.
Коли ж концентрація атомів In сягає критичної величини і по-
верхнева фаза Si(111) 1´1–In вже існувати не може – відбува-
ється її різке перетворення на менш щільну фазу Si(111) 4´1–In
з концентрацією 25 %, а надлишкові атоми легко десорбуються,
оскільки слабко зв’язані з підкладкою. Це супроводжується
стрибкоподібною зміною концентрації. Після того, як із повер-
хні злетіли всі атоми In,  що не входять до складу поверхневої
фази, починає сповільнюватись десорбція атомів, що входять до
складу поверхневої фази 4´1. Отже, десорбційна крива – це не
проста експонента. При десорбції тонких плівок слід розрізняти
десорбцію тих атомів, що входять до складу поверхневих фаз і
тих, що не входять до них. Отже, формування поверхневих фаз
визначає процес десорбції. Це важливо, наприклад, при форму-
ванні поверхневої фази на підкладці зі строгим стехіометрич-
ним вмістом чужорідних атомів.  Зрозуміло,  що при цьому на
поверхню слід напиляти цих атомів більше, а потім відпалюва-
ти за температури активної десорбції атомів, що не входять до
складу поверхневої фази. На поверхні залишиться тільки очіку-
вана поверхнева фаза.

Гетеродифузія і формування поверхневих фаз. З дифузій-
ними процесами пов’язані уявлення про стабільність роботи
напівпровідникових приладів. Дифузія по поверхні кремнію
лежить в основі багатьох технологічних прийомів у мікроелект-
роніці, наприклад, створення гомо– і гетероепітаксійних шарів,
легування тощо. Для здійснення епітаксії поверхня зразка має
бути нагрітою до 873…1273 К. При таких температурах знач-
ними є ефекти, пов’язані з поверхневою дифузією. Нехай гра-
нично допустима величина області розмиття (дифузійна зона)
l»1 мкм (орієнтовна відстань між елементами мікросхеми);
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тривалість дифузійного розмиття t=10–3 c (час вирощування од-
ного моношару за швидкості росту 10 мкм/хв, після чого дифу-
зія стає приповерхневою, а потім і об’ємною). Значення коефі-
цієнта поверхневої дифузії, при якому поверхнева топографія
буде порушена, складає приблизно 10–5 см2/с. Отже, для вирі-
шення питання про збереження топографії поверхні необхідно
з’ясувати принципову можливість поверхневої дифузії різних
елементів по кремнію, визначити дифузійні константи,
з’ясувати закономірності, які визначають характер міграційних
процесів.

Процес дифузійного переміщення атомів вздовж кристаліч-
ної поверхні визначається її структурою та орієнтацією. При
дифузії в умовах субмоношарових покриттів, коли система під-
кладка –дифузант має складну фазову діаграму поверхні, має
проявитися процес формування поверхневих фаз. Із збільшен-
ням ступеня покриття атоми металу, разом із поверхневими
атомами кремнію, послідовно формують все щільніші поверх-
неві фази. Структурні перетворення призводять до зміни елект-
ронних властивостей поверхні. Це позначається на характері
поверхневої міграції атомів.

Для розгляду процесу поверхневої гетеродифузії атомів зо-
лота напилимо на поверхню кремнію в умовах надвисокого ва-
кууму смужку золота завтовшки 10 моношарів і завширшки
1 мм. Після цього проведемо відпал зразка. У результаті відпалу
атоми золота дифундують в область поверхні чистого кремнію.
Однак там, де їх концентрація виявляється достатньою, утворю-
ється поверхнева фаза, і ці атоми золота перестають брати уч-
асть у процесі дифузії. Проте процес дифузії продовжується
(дифундують атоми,  що не входять до складу поверхневої
фази). Якщо на поверхні поверхневої фази набралася достатня
кількість атомів золота, то відбувається перетворення цієї фази
на щільнішу (при десорбції-навпаки). На поверхні проявляють-
ся дві різні поверхневі фази: щільніша біля смужки і рідша за її
межами. Тобто, атомам золота із смужки доводиться дифунду-
вати то до щільнішої фази, то до менш щільної. Це різні повер-
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хневі фази, а отже атоми ауруму рухаються по них із різною
швидкістю (рис.  3.4),  чому відповідають різні нахили на дифу-
зійних кривих.

Рис. 3.4.  Поверхнева дифузія золота на Si(111): а – 773 К, 60 хв; б –
733 К, 40 хв; в – 973 К, 22 хв; г – 1073 К, 10 хв; д – 1123 К, 8 хв. Обла-
сті існування структур: I – (6´6)+3х+3; II – +3х+3; III – +3х+3+(5´1);
IV – (5´1); V – (5´1)+(7´7); VI – (7´7)

Для керування дифузійним процесом можна створити такі
температурні умови, що дифузія по щільнішій фазі буде набага-
то швидшою, ніж по менш щільній. Тобто, на поверхні поши-
рюватиметься лише щільніша фаза і можна наносити строго фі-
ксовану концентрацію поверхневих атомів методом дифузійно-
го розгону. На поверхні розігруються практично ті ж процеси,
що й в об’ємі речовини: утворюються різні фази, що мають ха-
рактеристики, які визначають характер процесів. Особливо нао-
чно це проявляється в процесах гетеродифузії. Оскільки вздовж
поверхні її властивості близькі до об’ємних, процеси гетероди-
фузії проходять аналогічно до гетеродифузії в об’єм з утворен-
ням об’ємних фаз. Відмінність полягає в самих фазах (на повер-
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хні – поверхневих,  а в об’ємі – об’ємних),  а також у значеннях
дифузійних коефіцієнтів, які є більшими у випадку поверхневої
дифузії.

Отримання поверхневих фаз. Для утворення поверхневої
фази необхідні певна концентрація чужорідних атомів і термо-
динамічна рівновага. На чистій поверхні кремнію з орієнтацією
(111) в надвисокому вакуумі утворюється кремнієва поверхнева
фаза Si(111) – 7´7. Напилимо на поверхню приблизно третину
моношару Аl. Після напилення алюмінію, при температурі
300 К миттєвого утворення поверхневої фази Si–Al не відбу-
деться, хоча утворити поверхневу фазу Si–Al вигідніше для та-
кої системи, ніж залишити структуру Si(111)–7´7. Це пов’язано
з тим, що перед утворенням нової поверхневої фази Si–Al необ-
хідно зруйнувати стару (Si(111)–7´7), яка має певну термоди-
намічну стійкість. Через досить значний проміжок часу система
має прийти в стан термодинамічної рівноваги навіть за відносно
низької температури і утворити поверхневу фазу Si–Al. Для
прискорення переходу системи у стан термодинамічної рівнова-
ги, тобто формування поверхневої фази, зразок необхідно на-
грівати.

Напилення на гарячу підкладку. Для одержання поверхневої
фази Sb на поверхні Si(111), підкладку нагрівали до 820…920 К
і напилювали Sb із швидкістю 1…5 моношару за хвилину. За
таких температур на поверхні формується фаза Si(111) 3 ´ 3 –
Sb з покриттям Sb в один моношар. « 3 ´ 3 » – період утворе-
ної фази кремній–стибій. Атоми Sb у цьому моношарі достат-
ньо сильно зв’язані з підкладкою. Всі наступні атоми значно
слабше зв’язані з підкладкою, і при таких температурах легко
десорбуються з поверхні. Атоми «у фазі» при цьому залиша-
ються на підкладці, тобто поверхнева фаза кремній–стибій не
руйнується. Такий метод є зручним, оскільки немає потреби то-
чно контролювати тривалість напилення і температуру зразка.

Напилення на холодну підкладку і відпал. Цей метод засто-
совується для створення на поверхні не тільки поверхневої
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фази, але і певної надлишкової кількості чужорідних атомів,
наприклад у вигляді атомів «на фазі» або острівців. Зокрема,
для поверхневої дифузії із смужки золота по кремнію треба ма-
ти досить багато рухливих атомів,  які могли б дифундувати по
поверхневій фазі кремній–золото. Тому і напилюється золота
більше, ніж потрібно для утворення поверхневої фази. Ті атоми
золота,  які ввійшли до складу поверхневої фази,  залишалися
нерухомими, а всі надлишкові дифундували по поверхні.

Формування поверхневих фаз дифузійною розгонкою. Це до-
сить екзотичний метод отримання поверхневих фаз. Він засто-
совується у випадку, коли потрібно отримати на одній поверхні
кілька поверхневих фаз з різною концентрацією атомів домішок
і провести їх порівняльний аналіз в однакових умовах. При та-
кому способі на поверхню підкладки наносять смужку чужорі-
дних атомів завтовшки у кілька атомних шарів і проводять від-
пал.  В результаті атоми чужорідної речовини дифундують по
поверхні в область чистої підкладки, і там, де їх концентрація
сягає певних величин, необхідних для формування тієї чи іншої
поверхневої фази, такі фази утворюються: ближче до смужки –
з великими концентраціями чужорідних атомів,  далі від неї – з
меншими концентраціями.

Відпал високолегованих зразків. Шляхи доставки чужорід-
них атомів на поверхню для формування поверхневих фаз мо-
жуть бути різними. Головне при цьому, щоб на поверхні утво-
рилась необхідна концентрація цих атомів і відповідними були
температурні умови.

Зокрема, поверхневу фазу Si-B отримували шляхом відпалу
зразка кремнію, легованого бором, при 1600 К. Оскільки енергія
зв’язку атомів бор–кремній істотно вища за енергію зв’язку
атомів кремній–кремній, то за таких температур передусім ви-
паровуються з поверхні шар за шаром атоми кремнію. Присут-
ній же в цих шарах бор залишається,  і,  таким чином,  відбува-
ється його накопичення на поверхні. Коли концентрація бору
досягає деякої критичної величини, на поверхні формується по-
верхнева фаза Si–B.
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Побудова фазових діаграм. Фазові діаграми для поверхне-
вих фаз будуються в координатах покриття–температура. В да-
ному випадку поняття «ступінь покриття» (J) визначається від-
ношенням кількості чужорідних атомів на поверхні до кількості
атомів у верхньому моношарі підкладки. Наприклад, для крем-
нію, в поверхневому шарі (111), міститься 7.8·1014 атомів/см2.
Якщо говорять, що J становить 1, то це означає, що на поверх-
ню кремнію нанесли один моношар чужорідних атомів, а їх кі-
лькість – 7.8·1014 на 1 см2.

Перший спосіб побудови фазових діаграм полягає в тому,
що адсорбат наносять на поверхню підкладки при фіксованій
температурі і після кожної порції напиленої речовини визнача-
ють поверхневу структуру, наприклад методом дифракції пові-
льних електронів. Провівши таку процедуру при різних темпе-
ратурах, одержують фазову діаграму.

Другий спосіб полягає в нанесенні адсорбату при кімнатній
температурі та подальшому відпалі при зростаючій температу-
рі. Цей спосіб потребує особливої акуратності, оскільки при
відпалі частина атомів може зібратися в острівці або взагалі де-
сорбуватися з поверхні. Кількість атомів, початково напилених
на поверхню і тих, що залишилися після відпалу, можуть істот-
но розрізнятися і побудована діаграма не відображатиме реаль-
ність. Звичайно, відпал слід проводити достатньо довго, щоб
була досягнута термодинамічна рівновага і відповідна поверх-
нева фаза встигла утворитися за певних температурно-часових
режимів. На рис. 3.5 наведено схематичні фазові діаграми
Ag/Si(111) і Au/Si(111).

Співадсорбція двох типів атомів і трикомпонентні поверх-
неві фази. Рис. 3.6 ілюструє ситуації, які виникають при співад-
сорбції. При рівноважних умовах байдуже, який елемент напи-
люється спочатку, а який – потім. Кінцевий результат буде од-
наковим, і визначається він умовою мінімуму енергії. Розгляне-
мо різні ці ситуації більш детально.

Формування двокомпонентних поверхневих фаз. Нехай на
поверхню кремнію наносяться адсорбати двох типів: А і В.
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Припустимо, що в поверхневій фазі енергія зв’язку Si–A більша,
ніж в Si–B.  У цьому випадку більш вигідним буде утворення
фази Si–B. Що ж відбувається з атомами В? Це тепер вже слаб-
ко зв’язані атоми «на фазі».  При домінуванні зв’язків Si–B,
утворюватиметься поверхнева фаза Si–B,  і вже атоми типу А
виявляться в ролі атомів «на фазі».

Покриття Аu (МС)
Рис. 3.5. Схематичні фазові діаграми Ag (а)  і Au (б) на кремнії при
напиленні металу на нагріту підкладку Si(111)

Сформуємо спочатку поверхневу фазу Si–Ag, а потім під-
дамо цю поверхню експозиції у водні. Енергія зв’язку Si–H бі-
льша, ніж Si–Ag. Тобто, на поверхні утворюється поверхнева
фаза кремній–водень, а атоми срібла, витіснені з поверхневої
фази і тепер слабко зв’язані, зберуться в острівці. Однак, якщо
поверхню нагрівати і десорбувати атоми водню, то атоми срібла
знову продифундують по поверхні кремнію з острівців, утвори-
вши поверхневу фазу.

Якщо замість водню використовувати, наприклад, індій, ві-
дбудеться аналогічний процес, оскільки фаза кремній–індій, так
само як і фаза кремній–водень, має більшу енергію зв’язку, ніж
фаза кремній–срібло. Деякі метали, наприклад алюміній, пово-
дяться так само, як срібло – витісняються воднем або індієм.
Звичайно, кожен метал має свої особливості. Якщо десорбувати
водень при 1100 К, то на поверхні при такому відпалі знову ви-
явиться поверхнева фаза кремній–срібло. Проте дифузія алюмі-



90

нію при таких температурах відбувається набагато повільніше,
і, отже, у цьому випадку на поверхні залишаться лише острівці
алюмінію, простір між якими покритий чистим кремнієм
(рис. 3.7).

Що відбудеться, якщо енергія системи з трьох елементів
(Si, А, В) буде мінімальна при формуванні поверхневої фази А–
В? У цьому випадку кремній виявиться незв’язаним з атомами А
або В, а елементи А і В утворюють поверхневу фазу на кремніє-
вій підкладці. Вдалося провести такий експеримент, дібравши
елементи А і В з великою енергією зв’язку – алюміній і азот.

Рис. 3.6. Співадсорбція двох
типів чужорідних атомів на
кремній

Рис. 3.7. Агломерація одного
шару Al і Ag, спричинена взає-
модією з атомарним воднем і по-
дальшим відпалом за різних те-
мператур
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Атоми алюмінію і азоту сформували на поверхні поверхневу
фазу на монокристалічному кремнію, причому поверхневі ато-
ми самого кремнію залишилися незв’язаними з атомами А і В.
Це означає, що субмоношарова плівка нітриду алюмінію міс-
титься на поверхні монокристалічного кремнію і з ним практи-
чно не зв’язана, отже, може бути легко десорбована з поверхні
кремнію. Тобто, це є спосіб низькотемпературного очищення
поверхні кремнію від азотних та інших забруднень.

Формування трикомпонентних поверхневих фаз. Структура
з ґраткою 3´1 реалізується, наприклад, при співадсорбції золота
та індію на поверхню Si(111) і не виникає при напиленні на по-
верхню кремнію тільки золота або тільки індію. Це кристалічна
ґратка нової трикомпонентної сполуки.

Інший приклад – двовимірний твердий розчин заміщення.
Для масивних матеріалів частина атомів у кристалічній ґратці
заміщена атомами іншого сорту. Аналогічно, якщо у якійсь по-
верхневій фазі частина атомів заміщена атомами іншого типу, а
ґратка в результаті такої заміни не змінилася, то на поверхні
утворився двовимірний твердий розчин. Така ситуація можлива
і реалізується, наприклад, при напиленні малої кількості золота
на поверхневу фазу кремній–срібло. При цьому атоми золота
заміщують атоми срібла.

Електрофізичні властивості поверхневих фаз на кремнії.
Електрофізичні властивості поверхневих фаз досить незвичні.
Причому, відразу ж виникає кілька питань. По–перше, як вимі-
рювати, наприклад, електропровідність? Якщо на повітрі, діста-
вши зразок з поверхневою фазою, то в цьому випадку вимірю-
вати доведеться не властивості поверхневої фази, а властивості
оксиду, який швидко утворюється на поверхні. Товщина такого
«природного» оксиду сягає 2 нм, тобто вже ні про яку поверх-
неву фазу не може йти мова. Якщо вимірювати у надвисокому
вакуумі, необхідно мати спеціальне устаткування, причому до-
сить складне. По–друге, що фактично вдається виміряти? Дійс-
но, нехай навіть вдалося припасувати контакти до такої поверх-
невої фази і пропустити струм через зразок. Проте не слід забу-
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вати, що дуже тоненька поверхнева фаза розміщена на масив-
ному напівпровіднику. Є ніби два провідники: товстий і тонкий.
Неважко здогадатися, по якому з них в основному переміщати-
муться електрони та дірки і які властивості вимірюватимемо.
Звичайно, виміряємо характеристики підкладки. Проте бороти-
ся проти цих неприємностей можна. Кремній є напівпровідни-
ком з широкою забороненою зоною (Eg=1.12 еВ), і якщо охоло-
дити Si–підкладку до температур рідкого гелію, то за таких
умов з валентної зони в зону провідності кремнію електрони
«перекидатися» вже не будуть, не буде носіїв зарядів у зоні
провідності і струм через підкладку не піде. При низьких тем-
пературах струм протікатиме не по кремнієвій підкладці, а крізь
поверхневу фазу.  Отже,  необхідно в надвисокому вакуумі охо-
лодити зразок до температур рідкого гелію, нанести спеціальні
контакти і вимірювати провідність та рухливість носіїв.

Проте є і простіший вихід – проводити вимірювання на по-
вітрі, але щоб поверхнева фаза не зіпсувалася, прикрити її в
надвисокому вакуумі плівкою, наприклад кремнію. Звичайно,
на повітрі кремнієва плівка зверху окиснюватиметься, але опір
оксиду як діелектрика істотно більший за опір кремнію,  тобто
струм по плівці оксиду тим більші не потече, якщо будуть «ви-
морожені» носії в кремнієвій матриці. Важливо, щоб поверхне-
ва фаза не зіпсувалася через окиснення, для чого треба відпо-
відним чином підібрати товщину плівки. Серйозніша проблема
полягає в тому, щоб не зіпсувати поверхневу фазу напиленням
зверху кремнієвої плівки. Часто цю проблему можна вирішити.

Провідність поверхневих фаз (як і масивних зразків) вияв-
ляється дуже різною. Наприклад, поверхнева фаза Si(111) 7´7
чистого кремнію має металічну провідність.  Це пов’язано з
ефектом колективізації електронів. Проте у низці двокомпонен-
тних фаз провідність виявляється напівпровідниковою. По–
перше, це означає, що можна створювати напівпровідникові
прилади на плоскій поверхні. По–друге, оскільки такі прилади
будуть малої товщини, можна виростити таких шарів з прила-
дами дуже багато.
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3.2. МЕТОДИ ОТРИМАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ
НАНОСТРУКТУР

Молекулярно–променева епітаксія. Процес молекуляр-
но–променевої епітаксії (МПЕ) – це процес випаровування і
конденсації речовини за надвисокого вакууму (Р<10–11 Па).
Проводять його в спеціальній камері (рис. 3.8). Наявність ваку-
умного шлюзу дає змогу змінювати підкладки, зберігаючи ви-
сокий вакуум. Для зниження тиску залишкових газів уся вільна
площа камери захищена екранами, які охолоджуються рідким
азотом.  Ефузійні випарні комірки виготовлені з тугоплавкого
матеріалу, наприклад нітриду бору.

Рис. 3.8. Схематичне зображення ростової камери установки МПЕ :
1 – флуоресцентний екран дифрактометра; 2 – заслонки ефузійних
випарювальних комірок; 3 – ефузійні випарювачі з речовиною; 4 –
екрани з азотним охолодженням; 5 – електронна гармата дифракто-
метра; 6 – основна заслінка; 7 – тримач підкладки, що обертається;
8 – іонізаційний індикатор; 9 – шлюзовий клапан з вакуумним
шлюзом для зміни зразків; 10 – оглядове вікно; 11 – вісь двигуна
для обертання підкладки і живлення нагрівача підкладки. Штрихо-
вою лінією показано хід електронного променя дифрактометра
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Після того, як камера МПЕ відкачана, екрани охолоджені
рідким азотом, а випарники виведені на необхідну температуру,
нагрівається підкладка. Для арсеніду галію її температура має
становити ~870 К, для кремнію – не нижче 1120 К. Процес рос-
ту шарів починається при відкритті основної заслінки і заслінок
відповідних випарників. Надвисокий вакуум і мала швидкість
надходження атомів (приблизно 1014…1015 атомів за секунду)
на поверхню, що росте, призводять до епітаксійного зростання
плівок шляхом практично моношарового заповнення поверхні,
що зростає, забезпечуючи виключно точне управління профіля-
ми хімічного складу і легування.  У процесі МПЕ можливий
безпосередній контроль як складу газової фази (мас–
спектрометрія), так і параметрів шарів: кристалічної структури
(методами дифракції швидких або повільних електронів), хімі-
чного складу (оже–спектроскопія), товщини (еліпсометрія), да-
тчики яких можуть бути вміщені у високовакуумну камеру ус-
тановки.

Атоми в пучках рухаються в надвисокому вакуумі, не за-
знаючи зіткнень. Такий балістичний характер транспорту ком-
понентів напівпровідникової сполуки забезпечує формування
однорідних метастабільних твердих розчинів навіть у системах,
які за умов, близьких до термодинамічної рівноваги (саме така
ситуація має місце при традиційних способах вирощування
кристалів), мають область незмішування. MПE забезпечує епі-
таксійне зростання тонких плівок напівпровідникових сполук
внаслідок реакцій між компонентами атомних або молекуляр-
них пучків та поверхнею підкладки. Швидкість осадження ре-
човини на підкладку зазвичай становить один моноатомний шар
за секунду (МШ/с).  Отримання якісних структур можливе при
використанні високочистих джерел напилюваних компонентів і
за умови точного контролю температур підкладки і джерел. До-
сягти цього можна лише при комп’ютерному керуванні параме-
трами пошарового росту.

Вирощування напівпровідникових структур методом МПЕ
(рис. 3.9) визначається процесами, що відбуваються в трьох зо-
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нах: I – зона генерації молекулярних пучків ефузійними комір-
ками Кнудсена з механічними заслінками; II – зона змішування
(перетину)  пучків елементів,  які випаровуються з різних ефу-
зійних комірок; III – зона кристалізації на підкладці (зона зрос-
тання).

Зону зростання можна умовно розділити на три частини,
перша з яких є кристалічною підкладкою або черговим моноа-
томним шаром, що утворився, друга – газову суміш компонен-
тів гетероструктури (ГС) в приповерхневій області, а третя є
перехідним шаром, геометрія якого і протікаючі в ньому проце-
си сильно залежать від умов осадженню.

Рис. 3.9. Схема МПЕ
для отримання легова-
них потрійних сполук:
1 – блок нагрівання;
2 – підкладка; 3 – за-
слінка комірки; 4 –
ефузійні комірки осно-
вних компонентів ге-
тероструктури; 5 –
ефузійні комірки легу-
вальних домішок

Отже, якщо необхідно виростити гетероструктуру методом
МПЕ, потрібно мати можливість належним чином регулювати
структуру і склад перехідного шару. Для вирощування криста-
лографічно досконалих структур слід так добирати режим оса-
дження, щоб перехідний шар був максимально тонким, бажано
моноатомним. Ця умова може бути дотримана, якщо потік ато-
мів,  що падають на підкладку,  близький до потоку атомів,  що
випаровуються з підкладки. У цьому режимі зростання струк-
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тури здійснюється шляхом утворення і подальшого зростання
двовимірних зародків на атомарно–плоскій поверхні.

Епітаксійне зростання за методом МПЕ включає такі еле-
ментарні процеси (рис. 3.10):

Рис. 3.10. Елементарні процеси в зоні зростання: 1 – адсорбція ато-
мів із зони змішування на поверхні; 2 – міграція (поверхнева дифу-
зія) адсорбованих атомів по поверхні; 3 – вбудовування адсорбова-
них атомів у кристалічну ґратку; 4 – термічна десорбція; 5 – утво-
рення поверхневих зародків; 6 – взаємна дифузія. Над зростаючою
поверхнею показано атоми газової суміші компонентів у приповер-
хневій області. Буквами n–n та і–і показані нормальна та інвертова-
на поверхні поділу зростаючої ГС. Область між цими поверхнями є
квантовою ямою завширшки L

·  адсорбція (прилипання) атомів або молекул, що падають
на підкладку і утворюють вирощувану сполуку;

·  міграція (поверхнева дифузія) адсорбованих атомів по
поверхні підкладки (може передувати дисоціація молекул ви-
рощуваної сполуки);

·  вбудовування атомів,  що утворюють ГС,  у кристалічну
ґратку підкладки або зростаючий моноатомний шар;



97

·  термічна десорбція атомів, що не були включені у крис-
талічну ґратку;

·  утворення і подальше зростання двовимірних зародків
кристала на підкладці або поверхні шару, що росте;

·  взаємна дифузія атомів, що були втілені у кристалічну
ґратку поверхневої фази.

Іонно–ковалентний характер і значна енергія хімічних
зв’язків у напівпровідникових сполуках AIIIBV і AIIBVI призво-
дять до того, що в результаті адсорбції і міграції по поверхні
атоми катіонів А і аніонів B займають певні положення в крис-
талічній ґратці. За час  зростання одного моноатомного шару
(~1 с) адсорбований атом здійснює кілька тисяч дифузійних
стрибків, поки не займе своє остаточне місце у ґратці, тобто ві-
дбувається своєрідна самоорганізація створюваної структури.

Найпоширенішою кристалічною ґраткою для сполук AIIIBV і
AIIBVI є структура цинкової обманки ZnS  (рис.  3.11).  Якщо по-
верхня підкладки паралельна одній із граней елементарного ку-
ба (001), то епітаксійне зростання здійснюється послідовним
нарощуванням аніонних і катіонних шарів, як це показано на
рис. 4.10, де схематично представлена гетероструктура
AlxGa1–xAs–GaAs. У цій структурі шар арсеніду галію укладено
між двома шарами твердого розчину алюмінію (з атомною кон-
центрацією x) в арсеніді галію. Алюміній, близький за своїми
хімічними властивостями до галію, заміщує атоми галію у ґрат-
ці GaAs, істотно не змінюючи міжатомних відстаней.

Кожен напівпровідник (наприклад, GaAs або AlxGa1–xAs)
може бути вирощений пошарово при фіксованій швидкості рос-
ту, коли температура підкладки забезпечує оптимальну для да-
ної сполуки швидкість поверхневої дифузії. Оскільки хімічні
зв’язки в різних напівпровідникових сполуках різні, то різними
є і енергії активації поверхневої дифузії катіонів, що входять до
їх складу. Тому якість гетеромеж може бути істотно різною за-
лежно від того, яка із сполук за обраного температурного ре-
жиму росте першою. Межі називають нормальними, якщо ком-
понент з більш низькою температурою плавлення росте першим
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(наприклад, AlxGa1–xAs  на GaAs);  для зворотної послідовності
використовується термін «інвертована межа». На рис. 3.10
проекції цих двох меж зображено лініями з індексами n та i,
відповідно. Щоб отримати більш гладкі і досконалі гетеромежі,
використовуються методики переривання росту або осадження
пульсуючим пучком. Згладжування поверхні протягом часу пе-
реривання росту (саме переривання здійснюється механічним
перекриттям на деякий проміжок часу заслінок ефузійних комі-
рок) обумовлено поверхневою міграцією і/або сублімацією ато-
мів, адсорбованих на поверхню вирощеного моношару.

Рис. 3.11. Кристалічна
структура цинкової обман-
ки: зверху – проекція на
площину (001), перпенди-
кулярну до осі зростання.
Виділена грань елементар-
ного куба в площині (001).
Цифрами вказано атоми,
які заповнюють шар у
площині (001), стрілки вка-
зують на послідовність ша-
рів. Внизу – проекція стру-
ктури на площину (110)

Температура підкладки визначає співвідношення між пото-
ками адсорбції і десорбції атомів, що входять до складу зроста-
ючої структури. Це співвідношення може бути охарактеризова-
но коефіцієнтом прилипання атома даного сорту до поверхні, на
якій відбувається епітаксійне зростання. Коефіцієнт прилипан-
ня показує, яка частина падаючого потоку адсорбується на по-
верхні. При адсорбції аніонного компоненту, наприклад арсену
при рості арсеніду галію, важливу роль відіграє те, в якій моле-
кулярній формі (As2 чи As4) аніонний компонент доставляється
на поверхню, де відбуваються дисоціація молекул і подальше
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вбудовування атомів у кристалічну ґратку. Крім того, темпера-
тура підкладки визначає швидкість поверхневої дифузії, що пе-
редує вбудовуванню атомів у кристалічну ґратку. Ця темпера-
тура має бути достатньо високою, щоб забезпечити необхідну
кількість дифузійних стрибків атома на поверхні, перш ніж він
займе своє положення у ґратці. При цьому середнє переміщення
атома по поверхні за час t визначається як tDx s= . Тут коефі-
цієнт поверхневої дифузії

÷
ø
ö

ç
è
æ-=

kT
EDD sd

s exp0 ,      (3.3)

де Ds0=a2n – передекспоненціальний множник; а – довжина ди-
фузійного стрибка (відстань між сусідніми еквівалентними по-
ложеннями атома на поверхні зростання); T – температура, k -
стала Больцмана; n≈1012 с–1 – частота коливань атома на повер-
хні; енергія активації поверхневої дифузії Esd у напівпровідни-
ках становить 1…1.5 еВ, тому за одну секунду атом у серед-
ньому зміщується на кілька десятків міжатомних відстаней за
температур підкладки 900…1100 К. Такий зсув і відповідає
приблизно 104 дифузійним стрибкам.

Істотне підвищення температури підкладки небажане з двох
причин: по–перше, воно може призвести до зменшення коефіці-
єнтів прилипання, по–друге, до активізації взаємної дифузії,
тобто дифузії атомів між шарами.  Оскільки ГС є різко неодно-
рідними (на атомному масштабі) за хімічним складом, то з ча-
сом внаслідок процесів взаємної дифузії ці структури мають або
переходити в термодинамічно рівноважний стан з однорідним
розподілом концентрацій всіх компонентів, або розшаровувати-
ся на фази цілком певного складу.

Оскільки енергія активації взаємної дифузії атомів у напів-
провідниках становить 4…5 еВ, а передекспоненціальний мно-
жник має той самий порядок величини, що й у випадку поверх-
невої дифузії, то в інтервалі температур 900…1100 К цей ефект
досить малий. Середній зсув атома в результаті взаємної дифу-
зії навіть за кілька десятків годин виявляється істотно меншим
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від міжатомної відстані. Це твердження тим більш справедливе
для робочих температур напівпровідникових приладів
(Т≈ 300 К).

Осадження плівок з металоорганічних сполук. Методика
осадження плівок з металоорганічних (МОС) сполук
(metalorganic vapor phase epitaxy, MOVPE), відома також як
МОС–гідридна технологія. Найістотніше вона відрізняється від
методики МПЕ характером масопереносу: атомні або молеку-
лярні пучки без об’ємної дифузії в МПЕ і газовий потік суміші
компонентів реакції з дифузією у напрямі фронту зростання ГС
в MOVPE.

Газофазні суміші металоорганічної сполуки триметилгалію
(CH3)3Ga і гідриду арсену AsH3 при здійсненні реакції піролізу
в атмосфері молекулярного водню H2 при температурах
900…1000 К у реакторі відкритого типу можуть бути викорис-
тані для вирощування епітаксійних плівок GaAs. Дослідження
показали ефективність методики MOVPE для вирощування різ-
них напівпровідникових сполук у вигляді тонких плівок субмі-
кронних розмірів. Нині більшість сполук AIIIBV, AIIBVI і AIVBIV

можна отримати за методикою MOVPE. Загальна проблема, що
виникає при вирощуванні різних напівпровідникових структур,
полягає в оптимальному виборі металоорганічних сполук для
реакцій піролізу в процесі зростання.

Металоорганічні сполуки являють собою широкий клас ре-
човин, що мають різні хімічні зв’язки. Сполуки, що являють ін-
терес для вирощування напівпровідникових структур, методом
MOVPE, при Т=300 К зазвичай знаходяться у рідкій фазі, хоча
деякі з них, можуть перебувати і у твердому стані. Ці сполуки
можуть бути перенесені в зону реакції у потоці газу–носія, на-
приклад молекулярного водню, що проходить крізь рідину або
над поверхнею твердого тіла. Металоорганічні і гідридні ком-
поненти змішуються в газовій фазі і піддаються піролізу в ат-
мосфері H2 при протіканні через реактор відкритого типу
(рис. 3.12) при тиску пари компонентів 10–3…10–1 Па.
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Зниження тиску та збільшення швидкості газового потоку
дозволяють отримувати більш однорідні шари з контрольова-
ною товщиною з точністю до десятих нанометра. Початковими
компонентами зазвичай слугують метильні, етильні та ізобу-
тильні сполуки металів, а також гідриди деяких елементів. Тем-
пература піролізу лежить в межах 900…1100 К. Енергія для ро-
зігріву газової суміші подається від радіочастотного генератора
або потужної лампи. Відбувається розігрів графітного столика,
на якому розміщуються монокристалічні підкладки.

Рис. 3.12. Схема горизонтального реактора відкритого типу з охо-
лоджуваними стінками для MOVPE: 1 – кварцевий корпус; 2 –  ко-
тушка ВЧ–генеретора для нагрівання підкладки; 3 – блок нагріван-
ня; 4 – підкладки; 5 – водяне охолодження (впуск); 6 – водяне охо-
лодження (випуск). Схематично показано розподіл швидкостей v і
температури T у потоці в дифузійному шарі поблизу підкладки (ма-
сштаб не збережено)

Газова суміш поблизу підкладок також нагрівається до ви-
сокої температури, тоді як стінки камери реактора залишаються
холодними, наприклад завдяки водяному охолодженню. Такий
режим забезпечує осадження продуктів реакції на підкладках і
призводить до відносно малих втрат компонентів реакції через
осідання на стінках камери. Кристалізація в процесі MOVPE ві-
дбувається при проходженні газової суміші компонентів реакції
в потоці газу–носія поблизу нагрітої підкладки і проходить в
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умовах, істотно ближчих до термодинамічної рівноваги, ніж
при МПЕ.

Через відносну простоту приготування і легкість піролізу в
атмосфері молекулярного водню часто використовуються мети-
лові або етилові металоорганічні сполуки. Ці сполуки постав-
ляють атоми металів разом з побічними продуктами піролізу у
вигляді метану або етану.

Хімічна реакція росту арсеніду галію з триметилгалію і гід-
риду арсену в методі MOPVE може бути записана так:

( ) 4
1000,H

333 H3CGaAsAsHCH 2 +¾¾¾¾ ®¾+ K   (3.4)
Подібні реакції використовуються для вирощування інших

подвійних, а також потрійних і четвертних сполук. Наприклад,
зростання AlxGa1–xAs описується рівнянням

( )[ ] ( )[ ]
4-1

1000,H
33333

H3CAsGaAl
AsHAlCHGaCH)1( 2

+®

¾¾¾¾ ®¾++-

xx

Kxx  (3.5)

У цьому випадку атомна концентрація x алюмінію в твер-
дому розчині AlxGa1–xAs прямо пов’язана з відносним початко-
вим парціальним тиском триметилгалію і триметилалюмінію в
газовій фазі.

Вирощування шаруватих напівпровідникових ГС методом
MOVPE потребує зміни складу газової суміші в реакторі. Шви-
дкість, із якою може бути забезпечена необхідна зміна, зале-
жить від геометрії реактора і повного потоку газу через реактор.
При високих швидкостях потоку можна швидко змінити склад
суміші, тому можуть бути отримані гетеропереходи з різкою ге-
теромежею. Використання методики MOVPE для вирощування
ГС AlxGa1–xAs–GaAs дає змогу отримувати структури досить
високої якості, у яких товщина окремих шарів становить всього
5…6 міжатомних відстаней.

Технологія MOVPE є простішою,  продуктивнішою і деше-
вшою порівняно з МПЕ і успішно конкурує з нею при створенні
ГС. Порівняно з іншими способами отримання тонкоплівкових



103

структур МПЕ і MOVPE мають багато переваг, найважливіши-
ми з яких є такі:
 1) можливість отримання високоякісних монокристалічних
структур при використанні надвисокого вакууму і високочистих
джерел напилюваних речовин;
 2) можливість вирощування ГС з надтонкими шарами і різ-
кою зміною хімічного складу на гетеромежах внаслідок віднос-
но низької температури зростання практично за відсутності вза-
ємної дифузії;
 3) можливість селективного легування (аж до моноатомних
шарів) і створення структур із складним профілем хімічного
складу;
 4) можливість контролю товщини шарів ГС і якості гетеро-
меж безпосередньо в процесі зростання (для цього у вакуумній
камері розміщується відповідне устаткування).

Такі структури мають особливі, виключно різноманітні за
своїм характером квантові стани носіїв заряду.

Хімічне збирання поверхневих наноструктур. Методи
хімічного збирання (ХЗ), молекулярного нашарування (МН) і
атомно–шарової епітаксії (АШЕ) використовують для синтезу
ультратонких шарів. Вони ґрунтуються на утворенні поверхне-
вих хімічних сполук при хемосорбції компонентів із газової
фази і належать до циклічно–дискретних процесів. Завдяки мо-
жливості реалізувати практично моношарову хемосорбцію ком-
понентів формування кристалічних структур відбувається за
шаровим механізмом, тобто без утворення тривимірних зарод-
ків. Це дає змогу одержувати суцільні плівки при товщині у кі-
лька моношарів речовини (менш як 1 нм). Використовують цей
метод в основному для синтезу наноструктур бінарних сполук.

У методі МН передбачена наявність на поверхні матриці
певних функціональних груп, які здатні реагувати з низькомо-
лекулярним компонентом, утворюючи стійкі сполуки. Останні
повинні мати активні групи, здатні до подальших взаємодій. За-
вдяки серії послідовних хімічних реакцій здійснюється нарощу-
вання шарів структурних одиниць заданого складу.
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Основна особливість методу ХЗ полягає в тому, що процес
формування шару контролюється не термодинамікою фазових
переходів, а термодинамікою макрореагентів хімічних реакцій.
Проведення реакцій в нерівноважних умовах призводить до
стійкості структури, що синтезується. Нерівноважність процесу
легко досягається значним надлишком реагенту і швидкістю
видалення газоподібних продуктів реакції. Цей метод дозволяє
синтезувати нано– і мікроструктури на поверхні твердих речо-
вин шляхом багатократного чергування хімічних реакцій за за-
даною програмою.

Товщина утворюваного шару визначається не часом синте-
зу чи інтенсивністю потоку речовини, а кількістю повторюва-
них реакційних циклів. Завдяки малій енергії активації поверх-
невих реакцій ХЗ проводять за температур 300…670 К, що зна-
чно зменшує вплив дифузійних процесів і дає змогу одержувати
багатошарові структури з різкими межами. Для запобігання фі-
зичної конденсації початкових реагентів А і В температура під-
кладки ТS має задовільняти співвідношення ТА,ТВ<ТS<ТAB,  в
якому ТА, ТВ, ТAB – критичні температури конденсації компоне-
нтів А, В і сполуки АВ, відповідно.

Для здійснення процесу ХЗ за методом МН необхідно акти-
вувати поверхню функціональними групами, компоненти яких є
складовими шару, що синтезується. Так, групи – ОН викорис-
товуються для отримання оксидних шарів, – SH – сульфідних, –
NH – нітридних, тощо. Їх створюють обробкою поверхні відпо-
відними реагентами – парою Н2О, H2S, NH3. Напівпровідникові
матриці сполук АIIIВV заздалегідь обробляють парою галогено-
водню, що дає змогу видалити оксидний шар і активувати пове-
рхню галогенідними групами. Процес МН проводять або в про-
точному реакторі за атмосферного тиску,  або в системі зі зни-
женим тиском.

Як приклад можна навести такі реакції для синтезу шарів:
1) Синтез сульфіду цинку на гідроксильованому кремнії

при 470 К:
OHHSSi|)хатS(HOHSi| 22 +-=+- ;    (3.6)
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ClHZnCl-SSi|ZnClSHSi| 2 +-=+- ;   (3.7)
HClZnSH-SSi|SHZnCl-SSi 2 +-=+- .   (3.8)

Подальше чергування реакцій (3.7) і (3.8) з проміжним ви-
даленням надлишку реагентів і продуктів реакції зумовлює зро-
стання цинксульфідного шару. На рис. 3.13, а показано схема-
тичне зображення цього процесу, що протікає на поверхні підк-
ладки.

Рис. 3.13. Схематичне зображення процесу хімічного збирання спо-
собом молекулярного нашаровування (а) і атомно–променевої епі-
таксії (б)

 2) Синтез сульфіду цинку на бромованій поверхні арсеніду
галію з використанням диметилцинку:

BrCHZnCH(GaAs))Zn(CHBr(GaAs) 3323 +-=+- ;            (3.9)
423 CHZnSH(GaAs)SH)Zn(CH(GaAs) +-=+- ;   (3.10)

4323 CHZnCHZnS(GaAs))Zn(CHZnSH(GaAs) +--=+- .  (3.11)
У цьому випадку зростання шару сульфіду цинку здійсню-

ється вже за температури 300 К чергуванням реакцій (3.10) і
(3.11). Аналогічно (3.9)–(3.11) можуть бути отримані плівкові
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структури GaAs почерговою обробкою поверхні твердотільної
матриці парою Ga(CH3)3 і AsH3.

Можливості хімічного збирання молекулярним нашаруван-
ням за рахунок поверхневих реакцій конденсації обмежені до-
сить вузьким колом речовин і низькою швидкістю процесу,
оскільки лімітуючою стадією є стадія видалення продуктів реа-
кції після кожного акту обробки.

Подальшим розвитком цього методу став метод атомно–
шарової епітаксії (АШЕ),  в якому ХЗ здійснюють за рахунок
реакцій приєднання на координаційно ненасичених атомах по-
верхні. В такому випадку синтез плівок здійснюють пошаровою
хемосорбцією компонентів сполуки з атомно–молекулярних
пучків. Процес здійснюють у вакуумі, причому для синтезу ша-
рів сполуки АВ підкладка почергово експонується в молекуляр-
них потоках компонентів А і В при випаровуванні відповідних
елементів.

Апаратурне оформлення АШЕ являє собою спрощений ва-
ріант МПЕ, оскільки не потребує надвисокого вакууму. Цикліч-
ність процесу забезпечується почерговим відкриванням заслі-
нок випарних комірок (рис. 3.9). Товщина шару, як і при МН,
визначається лише кількістю циклів обробки підкладки потока-
ми компонентів і може задаватися і контролюватися з гранич-
ною точністю – до розмірів одного моношару речовини у на-
прямі зростання.

Формування шару сульфіду цинку при почерговій обробці
підкладки парами сірки і цинку, наведене на рис. 3.13, б, можна
подати у вигляді таких поверхневих реакцій:

.

(3.12)
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Тут П – поверхневі атоми підкладки.
Утворення сполуки АВ і зростання плівки відбуваються за

рахунок реакції між компонентами А і В в адсорбованому шарі,
тому важливо, щоб їхня адсорбція була мономолекулярною. Ці
умови визначаються температурою підкладки і відповідають
так званому вікну АШЕ (рис. 3.14), де швидкість зростання від-
повідає одному моношару за цикл (ділянка АВ). Термоактива-
цію хемосорбції можна замінити або доповнити іншим спосо-
бом, наприклад фотоактивацією, і тим самим істотно розшири-
ти область моношарового зростання. Легування шарів здійс-
нюють додаванням домішки в газову фазу.

Рис. 3.14.  Умови зростання шарів в АШЕ–процесі. L1 – область
полімолекулярної сорбції реагентів (температура недостатня для
десорбції фізично адсорбованих компонентів); L2 – температура
недостатня для активування поверхневої реакції хемосорбції ком-
понентів; H1 – небажаний розклад вихідного компоненту і конден-
сація продуктів на утвореному моношарі; H2 – переважання десор-
бції компонентів і продуктів реакції

Хімічне збирання у всіх його видах є досить низькотемпе-
ратурним процесом, що дає змогу синтезувати наноструктури з
різкими межами за складом і легуванням.  Зміна реагенту на
будь–якій стадії процесу в будь–якій послідовності дозволяє без
особливих зусиль одержувати багатошарові композиційні нано-
структури з контролем товщини з точністю до одного моноша-
ру речовини.
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Недоліками ХЗ є обмежене коло реакційноздатних летких
реагентів і складність формування достатньо однорідно активо-
ваної поверхні для реалізації моношарового механізму зростан-
ня структур.

Структура гетеромеж. Гетеромежі в реальних ГС не є іде-
ально плоскими. Навіть в найякісніших структурах, вирощених
за методикою МПЕ, через флуктуації потоків напилюваних ре-
човин в окремих місцях границі розділу процес зростання може
відбуватись з деяким запізненням або, навпаки, випередженням.
Виникає характерна острівкова структура границі, яка являє со-
бою сукупність плоских ділянок, що виступають одна відносно
одної на одну–дві міжатомні відстані (рис. 3.15). Самі плоскі ді-
лянки межі також не є ідеальними: процеси взаємної дифузії
при температурі зростання протікають вкрай повільно, проте
вони можуть призводити до локальних (атомного масштабу)
змін концентрацій компонентів ГС. Таким чином, гетеромежі в
якісних ГС можна представляти як площини (що визначають
середні положення меж) з острівцями різного знаку. Причому в
характерних латеральних (тобто уздовж межі) розмірах острів-
ців можна виділити два істотно різних масштаби: типові розмі-
ри великих острівців можуть складати сотні і навіть тисячі між-
атомних відстаней, тоді як типові розміри малих острівців ста-
новлять усього кілька міжатомних відстаней.

Структура гетеромеж переважно визначає поведінку носіїв
струму (електронів і дірок) в ГС. Зокрема, нерівності меж мо-
жуть впливати на латеральну рухливість носіїв. Для отримання
ГС з тонкими провідними шарами і достатньо високою латера-
льною рухливістю необхідно вирощувати такі структури, в яких
великомасштабні неоднорідності меж перевищують довжину
вільного пробігу носіїв. Це визначається, головним чином, тем-
пературою.

Товщиною шарів ГС визначаються енергії розмірного кван-
тування електронів і дірок. Рівні розмірного квантування про-
являються в оптичних спектрах поглинання і випромінювання
(найбільш чітко в екситонних спектрах). Тому по цих спектрах
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можна судити, наприклад, про ширину вирощеної квантової
ями. Якщо в одній структурі ширина ями дорівнює L, а в іншій
– L+dL, то відносна зміна характерної енергії розмірного кван-
тування становитиме

L
L

E
E

sq

sq δ2δ
-» ,     (3.13)

де Esq – енергія електрона і дірки в КЯ.
У достатньо вузьких структурах (у кілька одиниць або де-

сятків міжатомних відстаней) це відношення може набувати
суттєвих значень, навіть коли dL дорівнює одній–двом міжато-
мним відстаням. Таким чином, з’являється можливість за допо-
могою оптичних методів визначати відстані, істотно менші до-
вжини хвилі видимого світла.

Рис. 3.15. Острівкова будова
гетеромеж в ГС з квантовою
ямою. Овалами схематично
показано екситони, що ви-
никли в окремих областях
ГС. Внизу показано залеж-
ність інтенсивності І екси-
тонної люмінісценції від ча-
стоти w випромінюваного
світла

Екситонні спектри дають змогу судити і про якість гетеро-
меж у вирощеній ГС. Оскільки характерний розмір екситона
можна оцінити як 10…100 міжатомних відстаней (тобто істотно
менший порівняно з характерним латеральним розміром вели-
ких острівців), то в якісних структурах із КЯ екситони існують
ніби незалежно в трьох ямах завширишки L і L±dL (рис. 3.15).
Ці екситони фактично нерухомі, оскільки їх латеральному руху
перешкоджають дрібномасштабні неоднорідності меж. Тому
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екситон даного типу дає не одну,  а три серії ліній в оптичних
спектрах. Ці лінії відповідають значенням ширини квантової
ями L і L±dL. Інтенсивності ліній дозволяють судити про струк-
туру меж і навіть про те, наскільки якісно відрізняються норма-
льні та інвертовані гетеромежі.

Отримання поверхневих фаз методом твердофазної епі-
таксії. Метод твердофазної епітаксії (ТФЕ) полягає в нанесенні
шару кремнію з високою швидкістю навіть за кімнатних темпе-
ратур підкладки. При цьому на поверхні кремнію утворюється
шар аморфного кремнію. За температур відпалу 800…900 К ві-
дбувається епітаксійна кристалізація аморфного шару, яка по-
чинається від підкладки, після чого межа фронту кристалізації
шар за шаром переміщається до поверхні.

Для вирощування таких надґраток слід використовувати
метод ТФЕ. Саме при використанні цього методу існує можли-
вість збереження поверхневої фази при вирощуванні наступно-
го епітаксійного шару кремнію, тоді як при використанні мето-
ду МПЕ така можливість у принципі відсутня через сегрегацію
атомів із поверхневої фази до поверхні.

При використанні методу ТФЕ залишаються дві основні
проблеми для вирощування надґраток із поверхневими фазами.
Розглянемо питання про кристалічну досконалість шарів крем-
нію, вирощених на поверхневих фазах. Експерименти показали,
що якість епітаксії не залежить від того, на чистому кремнії
проводили твердофазную епітаксію чи на поверхневій фазі.
Більш серйозно стоїть питання про збереження поверхневих фаз
під вирощеним шаром кремнію.  Річ в тому,  що,  як тільки шар
аморфного кремнію нанесено на поверхневу фазу, вона вже пе-
рестане бути на поверхні, а отже, перестане знаходитися в стані
термодинамічної рівноваги. Щоб така рівновага настала, атоми
з поверхневої фази мають почати дифундувати до поверхні.
Однак для цього поверхневу фазу треба зруйнувати. А якщо во-
на виявиться достатньо стійкою, може утворитись надґратка. Не
важливо, що при цьому поверхнева фаза не буде в рівноважних
умовах – багато властивостей у неї збережуться.
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Тому були проведені пошуки стабільних поверхневих фаз.
Поверхневі фази мають бути стабільні, по–перше, до напилення
аморфного кремнію і, по–друге, до відпалу для епітаксійної
кристалізації кремнієвих шарів. Найбільш стабільною з поки що
відомих поверхневих фаз – це фаза кремній–бор. Однак, вияви-
лося, що навіть використовуючи поверхневу фазу кремній–
стибій, можна виростити надґратку з п’ятьма шарами з поверх-
невими фазами кремній–стибій, розділеними епітаксійними
кремнієвими шарами завтовшки 20 нм (рис. 3.16).

Рис. 3.16. Надґратка кремнію
з вбудованими поверхневи-
ми фазами кремній–стибій

3.3. ХІМІЧНЕ ЗБИРАННЯ ПОВЕРХНІ МЕТОДОМ
МОЛЕКУЛЯРНОГО НАШАРУВАННЯ

Метод молекулярного нашарування. Основна ідея мето-
ду молекулярного нашарування (МН), який використовується
для прецизійного синтезу твердих тіл регулярної будови, поля-
гає у послідовному нарощуванні моношарів заданного хімічно-
го складу на поверхні твердофазної матриці (рис. 3.17). Метод
МН належить до матричного синтезу. Для здійснення процесу
необхідне дотримання таких принципів.

1. Синтез ґрунтується на протіканні необоротних в умовах
експерименту хімічних реакцій між функціональними групами
на поверхні твердого тіла і молекулами реагенту, який підво-
диться ззовні. Реагенти і продукти реакції не повинні вступати в
хімічні взаємодії між собою.

2. Для поступового нарощування шару нової речовини не-
обхідно проводити багатократну і почергову обробку останньо-
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го парами відповідних сполук. При цьому кожний моношар но-
вих функціональних груп має містити активні атоми або групи
атомів, здатні реагувати з новою порцією того самого або іншо-
го реагенту.

3. Проведення реакцій у процесі МН потребує структурної
відповідності між поверхнею початкової твердофазної матриці і
вирощуваною сполукою. Необхідно, щоб на поверхні, як на по-
чатку, так і у процесі синтезу була достатня кількість функціо-
нальних груп (ФГ) із таким взаємним розташуванням, яке обу-
мовлює можливість виникнення поперечних зв’язків між ато-
мами, що приєдналися, для утворення тривимірної ґратки син-
тезованої твердої речовини.

Рис. 3.17. Хімічне збирання поверхні твердих тіл методом МН: а –
шар заданої товщини, б – шар з заданим розташуванням моношарів
різної хімічної природи, в – багатокомпонентні шари заданого
складу

Процес хімічного збирання поверхні твердого тіла методом
МН показує,  що цим методом можливо здійснювати поатомне
хімічне збирання поверхневих нано–, мікро– і макроструктур
шляхом багаторазового чергування хімічних реакцій за заданою
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програмою. Розглянемо деякі приклади синтезу методом МН
оксидних структур на поверхні пористого діоксиду кремнію –
силікагелю.

Синтез моношару, хімічно зв’язаного з поверхнею силі-
кагелю. Силікагель містить на поверхні основні реакційноздат-
ні центри – гідроксильні групи. За певних умов можуть вступа-
ти в реакцію і так звані силоксанові містки Si–O–Si, а також фі-
зично сорбовані молекули води. Після прогрівання при 473 К
можна видалити фізично сорбовану воду і отримати повністю
гідроксильовану поверхню,  де до кожного атому кремнію на
поверхні приєднані одна або дві гідроксильні групи – n(≡Si–
OH).  Якщо прогрівати силікагель вище 473  К,  то відбувається
дегідроксилювання поверхні за рахунок конденсації ОН–груп
біля сусідніх атомів кремнію за схемою

Si OH Si OSiOH Si
T > 473 K

- H2O
+

.  (3.14)
Таким чином, першою і найважливішою стадією МН є під-

готовка поверхні підкладки шляхом прогрівання при заданій
температурі (Т0) з метою отримання ФГ з необхідними концен-
трацією і взаємним розташуванням. Враховуючи хімічні влас-
тивості ОН–груп, як реагент, здатний активно взаємодіяти з ни-
ми, можна використовувати речовини, що легко гідролізуються
– леткі галогеніди багатьох елементів. Щоб доставити паропо-
дібний реагент до поверхні твердої матриці, використовують
газ–носій (азот, аргон, гелій або повітря), який не повинен міс-
тити домішок, здатних вступати в хімічну взаємодію з поверх-
невими ФГ, транспортованою речовиною та продуктами реак-
ції.  Основною небажаною домішкою є пара води.  Тому газ–
носій ретельно осушують, пропускаючи крізь адсорбери, запов-
нені силікагелем і цеолітом, а синтез здійснюють у реакторі,
внутрішній об’єм якого ізольований від зовнішнього середови-
ща. Процес проводять у циліндричному вертикальному реакто-
рі, куди завантажують силікагель, прогрівають його в потоці
осушеного газу при 473 К (для видалення фізично сорбованої
води), а потім крізь шар продувають азот, насичений парою га-
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логеніду, наприклад SiCl4. На поверхні протікає реакція з утво-
ренням моношару кремнійоксохлоридних груп за схемою

Si OH Si O(2 )
+ SiCl4

- 2 HCl
( )2SiCl2

.  (3.15)
Щоб забезпечити повне заміщення доступних ОН–груп у

реакції (3.15) згідно з принципами МН, обробку здійснюють в
умовах максимального відхилення від рівноваги. Це досягаєть-
ся тим, що процес реалізують при не менш, як трикратному
надлишку SiCl4 порівняно з кількістю хемосорбованого за схе-
мою (3.15), а видаляють із зони реакції газоподібний продукт
взаємодії (HCl), здатний при накопиченні в реакційній зоні руй-
нувати зв’язки Si–O–Е (Е = Ti, Cr, P, V, Si). Наступна операція –
продування сухим азотом для видалення надлишку SiCl4 та
НС1. Якщо використовувати хлориди інших елементів, то мож-
на отримати структури, які містять атоми, відмінні від тих, що є
в матриці, наприклад:

Si OH Si O(2 )
+ TiCl4

- 2 HCl
( )2TiCl2

,  (3.16)

Si OH Si O(3 )
+ PCl3

- 3 HCl
( )3P

,   (3.17)
(цю реакцію вперше вивчила А.Н. Волкова)

Si OH Si O(2 )
+ CrO2Cl4

- 2 HCl
( )2CrO2

.  (3.18)
Кількість зв’язків з поверхнею та концентрація прищепле-

них ФГ у моношарі залежать від кількості та розташування ОН–
груп на вихідній поверхні, хімічної природи реагенту і змен-
шуються з підвищенням Т0 (реакція (3.14)).

Характерно, що після заміщення протона у складі гідрокси-
лів, скільки б часу не подавати той самий реагент в камеру, не
вдається отримати більш як один моношар нових ФГ. Це прин-
циповий висновок, оскільки у всіх відомих процесах отримання
покриттів (просочення, хімічне осадження, вакуумне напилен-
ня) із збільшенням часу подачі реагентів зростає і товщина ша-
ру. Істотний момент – проведення процесу в умовах максима-
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льного віддалення від рівноваги. Порушення цього принципу
МН призводить до невідтворюваності продуктів синтезу як за
концентрацією, так і за структурою прикріплених угрупувань.
Зокрема, зниження концентрації хлориду в газовій фазі нижче
певного порогового значення призводить до неповного вико-
ристання ОН–груп в реакції, а перевищення порогових значень
відношення молярних концентрацій хлороводню і хлориду в га-
зовій фазі може спричинити руйнування Si–O–Н–зв’язків.

Синтез оксидного шару заданої товщини. Під час нане-
сення шару заданої товщини слід враховувати властивості по-
верхні із створеними на ній ФГ при виборі режимів і реагентів
для нанесення другого і подальших моношарів. Програма син-
тезу залежно від складу і структури кінцевого продукту має
включати технологічні параметри (температура, концентрація
реагентів, час), набір реагентів і послідовність обробки.

При формуванні оксидного шару заданої товщини з ураху-
ванням складу прикріплених ФГ (реакції (3.15)–(3.18)) та їх хі-
мічних властивостей можливі кілька шляхів вторинних пере-
творень на поверхні. Зокрема, Склад груп (≡Si–O–)2SiCl2,
(≡Si–O–)2TiCl2 потребує такого реагенту, який здатний замісти-
ти іони хлору в цих групах і створити нові активні центри, а та-
кож доставити на місце хлору оксиген. Згідно методу викорис-
товують пару води донора оксигену і активний хлорзаміщую-
чий реагент.  При цьому на поверхні протікають реакції за схе-
мами

Si OSi O
+ 2 H2O

- 2 HCl
( )2Si(OH)2( )2SiCl2 ,  (3.19)

Si OSi O
+ 2 H2O

- 2 HCl
( )2Ti(OH)2( )2TiCl2 .  (3.20)

Процес проводять до повного заміщення Cl на ОН з пода-
льшим видаленням надлишку фізично сорбованої води і хлоро-
водню – газоподібного продукту реакцій (3.19–3.20). Внаслідок
цього одержують гідроксильовану поверхню, але ОН–групи
зв’язані вже не з атомами початкової матриці, а з атомами у
складі прикріплених ФГ. Гідроксильовану поверхню знов обро-
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бляють парою відповідного хлориду і утворюється другий еле-
ментоксохлоридний моношар, наприклад, за схемою

Si O

Si O

Si O

O

)2Ti-O-TiCl2

+ 2 TiCl4

- 4 HCl
2 ( )2Ti(OH)2

( )2Ti-O-TiCl2

(

.  (3.21)
Потім продукт реакції (3.21) можна знову обробити парою

води і т.д. (реакції (3.16), (3.19)–(3.21) вперше були вивчені
С.І. Кольцовим).

Таким чином, багато разів обробляючи силікагель почерго-
во парою чотирихлористого титану і води та дотримуючись
принципів МН, можна сформувати на поверхні титаноксидний
шар, товщина якого визначається кількістю циклів МН (один
цикл у даному прикладі включає реакції (3.16), (3.20)). Якщо
атоми хлору відсутні у складі прикріплених ФГ (схеми (3.17),
(3.18)) створюють групи, що містять хлор. Здійснюють це при
реакції з частково дегідроксильованою поверхнею, наприклад,
за схемою

Si OH Si O(2 )3P
+ PCl3

- 2 HCl
( )2PCl

.  (3.22)
Далі згідно з викладеною програмою використовують як

другий реагент пару Н2О.
Інший шлях пов’язаний з окисно–відновними властивостя-

ми фосфору і хрому у складі прикріпленого моношару. Так,
А.Н. Волкова і С.І. Кольцов синтезували оксидний шар
п’ятивалентного фосфору на силікагелі за такими реакціями:

Si OH Si O(2 )3P
+ Cl2

( )3PCl2 .  (3.23)

Si OH Si O( )3PCl2
+ 2 H2O

- 2 HCl
( )2P(OH)2

.  (3.24)
і потім знову обробляли продукт (3.24) парою РСl3. Чергуюючи
багато разів реакції (3.16), (3.22), (3.23), можна сформувати на
поверхні фосфоркисневий шар заданої товщини.
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Використовуючи окисні властивості хрому в
(≡Si–O–)2CrO2, для отримання на поверхні гідроксильних груп,
здатних вступати надалі в реакції з оксохлоридом хрому (3.19),
продукт реакції (3.18) обробляли молекулярним гідрогеном.
При цьому на поверхні при 473 К протікала реакція за схемою

Si OH Si O( )2CrO2

+ 3/2 H2

- 2 H2O
( )2CrOH

.  (3.25)
Продукт Іа Продукт Іб

з утворенням тривалентного хрому в складі ФГ.
Приєднання другого моношару здійснюють за реакцією

продукту Iб з оксохлоридом хрому

Si O Si O

Si O

+ CrO2Cl2

- 2 HCl
( )2CrOH ( )2CrOCrO2Cl

+ H2O

- HCl
( )2CrOCrO2(OH)2

. (3.26)
Продукт ІІа

Відновлення шестивалентного хрому в отриманому проду-
кті IIа воднем за схемою

Si O Si O
+ H2

- 1/2 H2O
( )2CrOCrO2(OH)2 ( )2CrOCr(OH)2

 (3.27)
приводить до збільшення концентрації гідроксилів на поверхні,
що викликає їх конденсацію у сусідніх атомів хрому за реакці-
єю (продукт IIб)

Si O

Si O

Si O

Si O

O
- H2O( )2CrOCr(OH)2

( )2CrOCr(OH)2

( )2CrOCrOH

( )2CrOCrOH

. (3.28)
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Рис. 3.18. Хімічне збирання
продукту шестикратної попе-
ремінної обробки силікагелю
парами хлористого хроміту,
води та воднем

Рис. 3.19. Зміна питомої пове-
рхні продуктів молекулярного
нашарування хромоксидного
шару на силікагелі залежно
від кількості циклів МН (1) та
концентрації Cr(ІІІ) (2)

Надалі процес МН здійснюють шляхом багаторазового чер-
гування реакцій, аналогічних (3.26)–(3.28). На рис. 3.18 пред-
ставлена схема продукту після шести циклів МН. При цьому
спостерігається лінійне зменшення питомої поверхні зразків із
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збільшенням як концентрації хрому в зразках, так і кількості
циклів МН (рис. 3.19). Запропоновані схеми реакцій (3.18),
(3.25)–(3.28) узгоджуються з геометричними співвідношеннями
в продуктах реакції, пов’язаними із зміною міжатомних відста-
ней на поверхні у процесі МН.

Структурні особливості поверхні хромоксидного шару.
Залежно від орієнтації кремнійкисневих тетраедрів і внаслідок
їх рухливості кут Si–O–Si у силікагелі може змінюватися від
180 (тридиміт) до 150 (кварц) і навіть 130° (у природних силіка-
тах), а відстань між ОН–групами на повністю гідроксильованій
поверхні становить 0.3…0.45 нм. При цьому гідроксили можуть
належати двом тетраедрам, що або мають спільну вершину
(рис. 3.20, а), або не мають її (рис. 3.20, б). Така відмінність неі-
стотна для кута Si–O–Si, близького до 150° (кварц), якщо взяти
відстань між гідроксилами dOH–OH=0.3 нм, а dO–O=0.162 нм
(кварц). Тетраедрична молекула CrO2Cl2, де відстань dCl–

Cl=0.354 нм, взаємодіє з двома гідроксилами силікагелю, серед-
ня відстань між якими в початковій матриці становить
0.30…0.36 нм. Відстань між атомом хрому і містковим киснем
Ом в сполуці  CrO3 при  утворенні  Si–O–C –зв’язку становить
dCr–O=0.175 нм. При значенні кута Ом–Сr–Ом в групах (≡Si–O–
)2CrO2 (рис. 3.20, в)   113°  (рівний  куту Cl–Cr–Cl   в  тетраедрі
CrO2Cl2) dOH–OH=0.175·2·sin 56.5=0.293 нм, що близько до ве-
личини відстані на поверхні силікагелю між ОН–групами,
зв’язаними водневими зв’язками (рис. 3.20, а, б). Тобто відбува-
ється незначний зсув тетраедрів [SiO4].

Середня відстань dCr–O у сполуках хрому(ІІІ) зростає порів-
няно зі сполуками хрому(VI) на 0.03…0.04 нм, При відновленні
шестивалентного хрому в групах (≡Si–O–)2CrO2 до тривалент-
ного з утворенням угрупувань (≡Si–O–)2CrOН відстань між
атомами хрому і кисню повинна збільшуватися до
dCr–O=0.210 нм (як в Cr2O3). Якщо припустити, що атом хрому в
групі (≡Si–O–)2CrOН (рис. 3.20, г) міститься в центрі рівносто-
роннього трикутника з вершинами [OН, Ом, Ом], то відстань між
вершинами кремнійкисневих тетраедрів, зв’язаних з хромом,
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дорівнюватиме dOH–OH=0.364 нм. Таким чином, у процесі відно-
влення груп (≡Si–O–)2CrO2 тетраедри [SiO4] знову трохи змі-
щуються.

Рис. 3.20. Схема зміни фрагментів оксидних структур на поверхні
силікатів в залежності від складу, умов синтезу та обробки

При подальшому розрахунку геометричних співвідношень
у процесі нарощування оксидного шару тривалентного хрому
припускають, що приріст хрому після другого і подальших цик-
лів МН здійснюється завдяки взаємодії оксохлориду хрому з
ОН–групами, зв’язаними з атомами хрому попереднього шару.
Оскільки між величиною питомої поверхні (Sпит) і вмістом хро-
му (СЕ)  та кількістю циклів МН в продуктах (I–ІI)б спостеріга-
ється лінійна залежність можна розрахувати середні відстані
dCr–Cr,  а також dOH–OH в цих зразках до і після конденсації ОН–
груп сусідніх атомів хрому (табл. 3.1) за формулою

AE

пит
EE NC

Sd
D

=- ,     (3.29)

де NA – число Авогадро; DСЕ – приріст концентрації хрому або
вміст OH–груп у зразку.
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Таблиця 3.1. Відстань між атомами хрому і гідроксильними групами в
продуктах (I–VI)б

Зразок

Приріст
хрому
DCr,

ммоль/г

Вміст
ОН–груп,
ммоль/г

Питома
поверхня,

м2/г

dOH–OH,
нм dCr–Cr, нм

Вихідний – 3.46 246 0.344 –
Iб 0.95 0.95 229 0.633 0.633
IІб 0.85 1.70 209 0.452 0.640
IIIб 0.79 1.58 193 0.451 0.639
IVб 0.72 1.44 166 0.438 0.622
Vб 0.67 1.34 155 0.438 0.622
VIб 0.61 1.22 133 0.426 0.603

Як випливає з даних табл. 3.1, у продукті Iб різко зростають
відстані між сусідніми ОН–групами (0.633 нм) порівняно з по-
чатковим силікагелем. Конфігурація угрупування (рис. 3.20, г),
що утворюється після відновлення (≡Si–O–)2CrO2, не допускає
можливості конденсації гідроксилів біля сусідніх атомів хрому.
Відстань dOH–OH=0.633 нм значно більша, ніж dCl–Cl=0.354 нм в
молекулі оксохлориду хрому. Приєднання CrO2Cl2 до груп =Cr–
ОН на поверхні зразка Iб можливе лише за рахунок одного ато-
ма хлору в молекулі оксохлориду.

З утворенням продукту IIб концентрація гідроксилів на по-
верхні зростає, оскільки утворюються групи –Cr(OH)2 (реакція
(3.28)). При цьому середня відстань між сусідніми ОН–групами
зменшується з 0.633 нм (для Iб) до 0.452 нм (для IIб)  і далі за-
лишається практично сталою, у середньому 0.441 нм (табл. 3.1,
рис. 3.20, д). Саме з продукту IIб починається конденсація гід-
роксилів біля сусідніх атомів хрому.

Розглянемо можливість протікання цього процесу з точки
зору відповідності міжатомних відстаней. На схемі
(рис. 3.20, д, е) сторона рівностороннього трикутника є відстан-
ню dO–O=0.364 нм при dCr–O=0.210 нм і куті ОСrO=120º. Величи-
на dCr–Cr для Iб і IIб практично однакова. Конденсація гідрокси-
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лів, розташованих на відстані 0.441 нм (рис. 3.20, д), призводить
до утворення угрупування зі зв’язком CrII–O–CrII (рис. 3.20, е).
Якщо вважати, що конфігурація груп [CrIIO1/2(OH)2]  є плоским
трикутником з атомом хрому в центрі, то цей трикутник рів-
ноймовірно може розташовуватися як у площині ZX (рис. 3.20, е
– у цій площині міститься і трикутник [CrIO3/2] попереднього
моношару в продукті Iб), так і в площині ZY (рис. 3.20, є).

Тоді при конденсації ОН–груп біля сусідніх атомів хрому
відбувається зближення трикутників з атомом CrII у центрі в
продукті IIб або в площині ZX (рис. 3.20, е), чи в площині ZY
(рис. 3.20, є),  а кут CrIOCrII зменшується з 180º (рис. 3.20, д) до
120º (рис. 3.20, е, є). При цьому dOH–OH=0.629 нм в продукті IIб,
що приблизно відповідає відстані dCr–Cr в продукті Iб, тобто ОН–
групи розміщені над атомами хрому попереднього шару. З мір-
кувань симетрії, при утворенні продукту IIIб трикутник з вер-
шинами [O1/2(OH)2]  з атомом хрому CrIII в центрі розміститься,
найімовірніше у площині, перпендикулярній до тієї, в якій зна-
ходиться група [CrIIO3/2] у зразку IIб. Тоді після конденсації
ОН–груп будову продукту IIIб, залежно від розташування три-
кутників з вершинами [O3/2] в продуктах Iб і IIб, можна подати
у вигляді схем на рис. 3.21, а, б.  Тут середні відстані між ОН–
групами і атомами хрому, а також кути CrOCr близькі до анало-
гічних у зразку IIб. Доведено, що і надалі зберігаються однако-
вими середні значення вказаних величин, а кожний трикутник з
вершинами [O3/2] i–го шару лежить у площині, перпендикуляр-
ній до площині подібного трикутника (i–1)–шару, як це видно з
рис. 3.21, в.

Наведені міркування і схеми (рис. 3.20, 21) дають підстави
вважати, що по мірі нашарування відбувається утворення
зв’язків Cr–O–Cr між сусідніми атомами хрому, які містяться як
в одній площині, так і в паралельних площинах, тобто у процесі
МН формується тривимірна оксидна структура тривалентного
хрому, проекція якої дана на рис. 3.18. Для створення багатоко-
мпонентних моношарів, а також структур із почерговими ша-
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рами заданої хімічної природи необхідно використовувати різні
реагенти.

Рис. 3.21. Геометричні
схеми будови поверхні
продуктів ІІІб (а,  б) та
VIб (в)

Такі підходи до реалізації методу МН на прикладі синтезу
оксидних структур на поверхні силікагелю реалізовані з вико-
ристанням твердофазних матриць різної хімічної природи (ок-
сиди алюмінію, цинку, магнію тощо, карбіду кремнію, нітриду
бору, кремнію, арсенід галію, нікелю, заліза, міді, скла, поліме-
рних матеріалів), різної геометричної форми (дисперсні частин-
ки, волокна, пластини, заготівки та вироби складної конфігура-
ції). При цьому були синтезовані не лише оксидні, але і сульфі-
дні, вуглецеві, нітридні, карбідні, металеві моно– і полішари
елементів II–VII груп Періодичної системи на поверхні різних
твердофазних матриць.
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Що таке поверхнева фаза? Які процеси визначають вла-
стивості поверхневих фаз?

2. Охарактеризуйте основні методи отримання поверхне-
вих фаз.

3. Що таке молекулярно-променева епітаксія?
4. Опишіть основні процеси епітаксійного зростання в ме-

тоді МПЕ.
5. Чому в процесі МПЕ потрібно контролювати темпера-

туру підкладки?
6. Охарактеризуйте методику осадження плівок з металор-

ганічних сполук. Вкажіть її переваги та недоліки.
7. Вкажіть основні стадії процесу хімічного збирання по-

верхневих наноструктур.
8. Розкрийте суть методики твердофазної епітаксії для

одержання наноструктур.
9. Які чинники впливають на структуру гетеромеж?
10. Яким чином експериментально можна встановити якість

гетеромеж?
11. Опишіть експериментальні методи для визначення якос-

ті гетеромеж.
12. На яких принципах ґрунтується метод молекулярного

нашарування?
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4. НАПІВПРОВІДНИКОВА
НАНОЕЛЕКТРОНІКА ТА КВАНТОВІ

ПРИСТРОЇ

Наноелектроніка - це область науки та техніки, що займаєть-
ся створенням, дослідженням та застосуванням електронних при-
ладів з нанометровими розмірами елементів. В основі функціону-
вання таких приладів лежать переважно квантові ефекти. Поняття
«нанорозмірні структури» та «низькорозмірні структури» не є то-
тожними. В першому випадку головною ознакою є лінійні розміри
структури, які хоча б в одному напрямку не перевищують 100 нм.
Низькорозмірними структурами називають такі, у яких рух заря-
дів обмежений та лежить в нанометровому діапазоні.

В електроніці виділяють три основні різновиди: вакуумну,
твердотільну і квантову (лазерну). Після винаходу планарної тех-
нології створення на поверхні чистого кремнію інтегральних схем
(ІС) та їх промислового освоєння темпи вдосконалення елементної
бази твердотільної електроніки були винятково високі: динаміка
поліпшення всіх істотних параметрів великих інтегральних схем
(ВІС) укладається на експоненту (закон Мура). Так, кількість еле-
ментів у мікропроцесорах та блоках динамічної пам'яті протягом
майже півстоліття подвоюється кожні півтора роки. Цьому відпо-
відають неухильне зменшення характерних розмірів окремих еле-
ментів R, збільшення швидкодії, зниження енергоспоживання і ва-
ртості.

Експонентний ріст кількості елементів, з яких складається мі-
кросхема, протягом кількох десятків років призвів до того, що су-
марно у 2005 р. було вироблено ~1019 транзисторів (приблизно по
1 млрд шт. на кожного жителя Землі), що на три порядки переви-
щує кількість зерен пшениці, вироблених у світі щорічно. При
цьому за кожне з цих зерен зараз можна купити 1000 транзисторів.
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Потужність, що розсіюється на затворах транзисторів за одне пе-
ремикання, зменшилася за останні 40 років більш ніж у 105 разів.

Розвиток напівпровідникової електроніки проілюстровано на
рис. 4.1. У 1947 р. було винайдено перший напівпровідниковий
(біполярний) транзистор (Дж. Бардін, У. Браттейн, У. Шоклі, Но-
белівська премія 1956 р.). У 1959 р. була запропонована концепція
створення ІС. На початку 60–х років ХХ століття на поверхні мо-
нокристалічного кремнію були сформовані перші прилади такого
типу метал–оксид–напівпровідникові (МОН) польові транзистори.
У цих структурах в якості діелектричного шару між плівкою ме-
талу і масивною напівпровідниковою підкладкою застосовували
оксид кремнію SiO2.

Рис. 4.1. Основні етапи та хронологія розвитку твердотільної елек-
троніки

У вітчизняній термінології іноді використовують також тер-
мін «метал–діелектрик–напівпровідник» (МДН). В кінці 60–х ро-
ків ХХ століття була розроблена технологія виготовлення МОН
транзисторів, у яких використовували дірковий та електронний
тип провідності в каналі. Після їх об'єднання утворився компле-
ментарний МОН–транзистор, який по теперішній час є основним
у схемотехніці ВІС.

Отже, впродовж майже півстоліття електроніка стрімко роз-
вивалася під гаслом «компактніше, швидше, краще, дешевше»
(маються на увазі характерні розміри окремих елементів, швидко-
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дію, співвідношення ціна/якість). Для того щоб підтримувати такі
ж темпи зростання ключових параметрів продукції,  що випуска-
ється і надалі, необхідно до 2015 р. зменшити технологічний крок
при виробництві ВІС до ~ 10 нм (проти ~ 40 нм, вже досягнутих
на сьогодні). Освоєння 10–нанометрового діапазону потребує
створення принципово нових фізичних основ і технологій вироб-
ництва елементної бази. Інтервал 1…10 нм - поки є полем діяль-
ності для фундаментальних досліджень, які тільки шукають мож-
ливі шляхи просування масових технологій в цю область.

4.1. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ

Хоча наноелектроніка не є абсолютним синонімом комп'юте-
рно–інформаційної техніки, з невеликими застереженнями можна
погодитися з еквівалентністю цих понять. Це дає підставу схема-
тично представити основні функції та відповідні пристрої сучасної
мікроелектроніки через призму потреб комп'ютерної техніки (рис.
4.2). Умовно виділяють п'ять основних функцій інформаційних
систем.

1. Обробка інформації. Одне з центральних завдань будь–
якого комп'ютера або інформаційної системи є швидка обробка
інформації, що надходить і видача рішень та керуючих команд.
Часто це необхідно проводити в режимі on–line (управління літа-
ючими та космічними апаратами, атомними електростанціями,
складним енергетичним і технологічним обладнанням тощо). Для
цього в будь–якому комп'ютері є мікропроцесор (або група пов'я-
заних мікропроцесорів) та засоби оперативної пам'яті, з якими
процесор під час роботи періодично обмінюється інформацією. В
даний час це найбільш складні і дорогі вузли інформаційних сис-
тем (комп'ютерів), що значною мірою визначають їх можливості.

2. Зберігання інформації. Мається на увазі довгострокове ене-
ргонезалежне збереження великих обсягів інформації, до якої мо-
же звертатися інформаційна система. Відповідні пристрої не зобо-
в'язані бути такими ж швидкодіючими, як блоки оперативної пам'-
яті (звичайний час доступу – мілісекунди), але вони повинні воло-
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діти великою ємністю і надійністю для збереження інформації
протягом, принаймні, кількох років без енергоспоживання і відно-
влюючого перезапису. Разом з тим вони повинні допускати запис
нової інформації і видалення непотрібних даних.

Рис. 4.2. Основні
функції і вузли
комп'ютерно–орієн-
тованої електроніки

3. Передача інформації. Вже зараз велика частина комп'юте-
рів, телефонів, телевізорів, технологічної електроніки працює в
мережах,  тобто вони повинні бути з'єднані лініями зв'язку.  Існу-
ють і внутрішні зв'язки у комп'ютері, локальному інформаційному
чи технологічному модулі, кожної окремої мікросхеми. Очевидно,
в майбутньому ступінь інтегрованості на всіх рівнях ієрархії елек-
тронних систем (в мікросхемі, комп'ютері, локальних і глобальних
мережах) буде тільки наростати і визначати функціональність, на-
дійність, собівартість процесу та інші параметри. В принципі мо-
жливий як гальванічний зв'язок за допомогою провідників, так і
безконтактний за допомогою електромагнітних хвиль надвисоко-
частотного (НВЧ) або оптичного діапазону (світловоди та воло-
конні елементи).
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4. Перетворення інформації - отримання її з зовнішнього се-
редовища і трансформація в електричний сигнал. Фізично це здій-
снюється різними сенсорами, датчиками, мікрофонами, відеока-
мерами тощо. Інша сторона цієї функції - зворотне перетворення
закодованої інформації у звукові та зорові образи, команди, вико-
навчі дії (механічне переміщення, силовий, тепловий або оптич-
ний вплив; технологічна обробка тощо.). Тут порушується однорі-
дність системи та доводиться переходити від одних фізичних про-
цесів (механічних, акустичних, оптичних, теплових, хімічних то-
що) до інших (електричних) і, навпаки, перетворювати електричні
сигнали у дію та образи за допомогою актуаторів, двигунів, ін-
струментів, дисплеїв, індикаторів, гучномовців тощо.

Усі пристрої, що перетворюють інформацію про навколишнє
середовище в електричний сигнал, називають сенсорами, а при-
строї, що виконують зворотне перетворення - актуаторами.

Оскільки практично всі сучасні обчислювальні машини пра-
цюють з дискретною (оцифрованою інформацією), а сенсори і ак-
туатори - з аналоговою, для їх взаємодії необхідні аналого–
цифрові та цифро–аналогові перетворювачі, які можна інтегрува-
ти в одному приладі або змонтувати на єдиній платі збору та пер-
винної обробки даних (DAS). Сучасні DAS здатні не тільки збира-
ти і оцифровувати первинні дані з великої кількості датчиків (ти-
пово - з 32 або 64), але й видавати команди та керуючі сигнали,
які формує комп'ютер, в дискретній або аналоговій формі.

5. Захист інформації. Досить важливою є функція захисту ін-
формації від несанкціонованого доступу, використання, викрив-
лення, стирання тощо. Вона повинна здійснюватися як на фізич-
ному рівні, так і на програмному та організаційно–правовому.

При такому широкому тлумаченні функцій нано– і мікроелек-
троніки практично всі важливі сфери її застосування та відповідні
пристрої виявляються втягнутими у розгляд. Стан проблеми та
перспективи розвитку в кожному з цих розділів та функцій елект-
роніки доцільно обговорити окремо, оскільки перед ними стоять
різні завдання. Однак є й загальні вимоги: підвищення функціона-
льності та інтелектуальності виробів, технологічності виробницт-
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ва, надійності, швидкодії, пропускної здатності, ємності пам'яті
при одночасному зниженні матеріаломісткості, енергоспоживан-
ня, собівартості, складності користування.

З позицій новизни і радикальності підходів можна виділити
три основних парадигми (рис. 4.3):

• розвиток наноелектроніки шляхом еволюційного вдоскона-
лення існуючих «кремнієвих» планарних технологій;

• більш глибоке модифікування планарної технології та поши-
рення її на інші матеріали і ситуації;

• створення принципово нової електроніки наступних поко-
лінь на основі «некремнієвих» пристроїв і фізичних принципів та
квантово–розмірних ефектів.

Рис. 4.3. Сценарії роз-
витку мікро/нано-
електроніки у най-
ближчому майбут-
ньому

Ці ідеї припускають використання квантових надпровідних
компонентів, нанотрубок, фулеренів та їх похідних, оптотроніки,
біоелектроніки, квантового розподіленого комп'ютингу, одноелек-
троніки, спінтроніки, наноплазмоніки тощо. Однак, й можливості
кремнієвих технологій до кінця ще не вичерпані (рис. 4.3) і при
наявності великих виробничих потужностей, налагодженого ви-
робництва, підготовлених фахівців, інфраструктури, ринків збуту
цей напрям ще довго буде займати домінуючі позиції.

Фундаментальні межі мінітюаризації. На кожному напря-
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мку розвитку наноелектроніки існує кілька груп пропозицій різно-
го ступеня новизни і труднощі реалізації. В першу чергу доцільно
з’ясувати, які фундаментальні межі мініатюризації і чим вони
обумовлені. Можна виділити три групи принципових причин, що
накладають обмеження на подальше зменшення розмірів окремих
елементів у ВІС (рис. 4.4): термодинамічні, електродинамічні,
квантово–механічні.

Рис. 4.4. Фундамен-
тальні межі мініатю-
ризації електроніки:
R - характерний ро-
змір елемента; W -
енергія, що розсію-
ється при одному пе-
ремиканні. Для по-
рівняння показані
характеристики ней-
рона і синапсу лю-
дини

Перша з них зумовлена кінцевою температурою об'єктів, хао-
тичним тепловим рухом атомів і електронів, нагріванням внаслі-
док протікання струму (джоулевим тепловиділенням і умовами
тепловідведення), дією першого і другого законів термодинаміки
(зокрема, прагненням до зростання ентропії та втрати інформації в
системі), особливостями зворотних та незворотних процесів у на-
нооб'єктах тощо.

Електродинамічні обмеження викликані інерційністю ємнос-
тей та індуктивностей у схемах, що перешкоджають швидкій зміні
напруги та струму при переході від одного стану до іншого (на-
приклад, при роботі логічних ключів у мікропроцесорі або осеред-
ків динамічної пам'яті). Кінцева швидкість розповсюдження елек-
тромагнітних хвиль (особливо за наявності провідників, феромаг-
нетиків, ферроелектріків), рух носіїв заряду, перемагнічування
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феромагнетиків або переполяризації діелектриків накладає додат-
кові обмеження на швидкодію.

Третя група причин проявляється при зменшенні характерних
розмірів об'єкта R до атомних масштабів. При цьому стає поміт-
ною атомна та електронна дискретність у явищах переносу, взає-
модії частинок тощо. Наближення R до довжини хвилі де Бройля
призводить до деформації та дискретизації електронних спектрів,
зміни електричних, магнітних та оптичних властивостей речови-
ни. Зниження маси імпульсу та енергії частинки викликає зрос-
тання невизначеності її положення і тривалості існування даного
стану відповідно до принципу невизначеності Гайзенберга. Разом
з тим, трансформація неперервних спектрів, розподілів, станів, ха-
рактерних для об'ємних тіл, в дискретні при зменшенні R до пев-
них умов  допомагає розробці нових принципів у цифровій техні-
ці. З рис. 4.4 видно, що до принципових меж вдосконалення елек-
троніки, покладених природою, ще дуже далеко. Реально зараз не-
обхідно вирішувати проблеми, які можна об'єднати у кілька груп,
зокрема:

• створення та вибір ефективних матеріалів, технологій їх ви-
робництва, обробки та застосування;

• розробка нових принципів дії окремих компонентів і техно-
логій їх формування у промислових масштабах;

• оптимізація електричних схем на рівні схемотехніки;
• вдосконалення системної архітектури складних пристроїв

або комплексів.

4.2. МАТЕРІАЛИ І ТЕХНОЛОГІЇ НАНОЕЛЕКТРОНІКИ

Нові матеріали поступово витісняють кремній з традиційних
сфер застосування і створюють нові ніші. У цьому випадку мова
йде про промислове освоєння нових принципів і «некремнієвих»
напівпровідникових матеріалів, діелектриків з високою (для кон-
денсаторів) і з низькою (для підкладок і каналів зв'язку) діелект-
ричною проникністю, надпровідників, фулеренів і нанотрубок,
нових самовпорядкованих магнітних і електричних матеріалів,
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синтетичних і природних молекулярних структур (органічних мо-
лекул, полімерів, ДНК, ензимів, мембран тощо).

Через збереження важливості кремнію як базового матеріалу
сучасної твердотільної електроніки коротко опишемо його влас-
тивості. Кремній - другий (після кисню) за поширеністю у земній
корі елемент Періодичної системи хімічних елементів
Д.І. Менделєєва. На зовнішній електронній оболонці кремній має
чотири валентних електрони, які можуть утворювати ковалентні
зв'язки. При нормальному тиску і кімнатній температурі кремній
знаходиться в кубічній фазі зі структурою алмазу. При зміні умов
можливі й інші модифікації, зокрема тетрагональна типу р–Sn, ге-
ксагональна типу вюрциту. При Т = 300 К густина кубічної фази
ρ=2.39 г/см3, а ширина забороненої зони Eg = 1.09 еВ. В даний час
освоєна технологія промислового вирощування високочистих
(вміст електрично активних домішок < 10–9) монокристалічних
злитків бездислокаційному кремнію діаметром до 300 мм. Маса
такого злитка досягає 200 кг, а вартість - кількох десятків тисяч
доларів США. Перехід від виробництва злитків діаметром 200 мм
до діаметра 300  мм кілька років тому дав зменшення вартості 1
см2 підкладки мікросхеми на 30%. Це складає більше 1 трлн дол.
на рік, тобто ~ 3% сукупного світового продукту і перевищує об-
сяги ринків металургії та хімічної промисловості.  Тому ведуться
розробки технології вирощування злитків діаметром 400 і навіть
500 мм.

Темнова провідність чистого кремнію надзвичайно низька,
оскільки ширина забороненої зони перевищує середню енергію
теплових коливань при Т = 300 К в 40 разів. Для створення певно-
го типу провідності кремній легують контрольованим введенням
домішок (зазвичай елементами III  (В,  Al)  або V груп (P,  As,  Sb),
так щоб поблизу дна зони провідності чи вершини валентної зони
формувались домішкові центри.

Глибина їх залягання DEd » 0.05…0.08 еВ порівнянна з kT,
що забезпечує їх термічну іонізацію і активацію певного типу
провідності у відповідності до закону Больцмана:
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При легуванні елементами V групи виникають донорні центри
та електронний тип провідності, а при легуванні елементами III
групи - акцепторні і дірковий тип провідності. Об'ємне легування
при вирощуванні злитку шляхом додавання у розплав відповідної
домішки та приповерхнева імплантація у процесі виробництва мі-
кросхем широко використовуються для створення необхідної ве-
личини і типу домішкової провідності у Si.

Поряд з незаперечними перевагами, завдяки яким кремній мі-
цно утримує домінуючі позиції в мікроелектроніці, він має низку
особливостей, що ускладнюють його використання в деяких за-
стосуваннях. Зокрема, рухливість електронів в ньому на один–
півтора порядки нижче, ніж у сполуках АIIIВV. Це зумовлює поте-
нційно більш високу швидкодію приладів, побудованих на «не-
кремнієвій» основі. Монокристалічний кремній є непрямозонним
напівпровідником, тобто мінімум дна зони провідності на енерге-
тичній діаграмі не розташовується над максимумом вершини ва-
лентної зони у просторі квазіімпульсів. Тому перетворення елект-
ричної енергії у світлову в ньому є неефективним. Також малим є
вихід фотолюмінесценції. Ці обставини не дають можливості
створювати кремнієві оптоелектронні прилади і розглядати моно-
кристалічний Si як універсальний матеріал для мікроелектроніки.

Основні процеси, які використовуються у виробництві наное-
лектроніки на базі Si, можуть бути об'єднані в три класи: модифі-
куючі, такі що видаляють та додають новий матеріал. Кожен з
них, в свою чергу, розбивається на кілька груп. Майже всі перера-
ховані технології вже застосовуються у промислових масштабах,
але при переході на новий масштабний рівень (10...100 нм) потре-
бують певного вдосконалення.

Основні технології мікроелектроніки складаються з модифі-
куючих матеріалів до яких входять: опромінення (оптичне, іонна
імплантація, електронне); термообробка (кристалізація, дифузія,
фазові перетворення); механічна обробка (пластична деформація,
атомно–молекулярний дизайн, царапання, індентування). До ви-
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далення матеріалу відносяться: травлення (хімічне, іонне); лока-
льне випаровування (лазерна абляція, електроіскрова ерозія); ме-
ханічна обробка (полірування, різання, свердління). Основні тех-
нології, що додають матеріал: фізичне осадження (випаровування
та молекулярно–променева епітаксія, катодне розпилення); хіміч-
не осадження (з парової фази, із розчину, селективні хімічні реак-
ції); мікродрук (струменевий, контактний).

Інші складові частини сучасної технології (рис.  4.5)  вироб-
ництва ВІС - розрізання злитку кремнію на шайби, їх поліруван-
ня, літографія (перенесення малюнка електричної схеми на повер-
хню кремнієвої пластини), різні види термообробки, формування
тонкоплівкових структур, складання та контроль якості (поопера-
ційний та фінішний). На всіх цих етапах, крім літографії, не вини-
кає особливих труднощів при зменшенні характерних розмірів
елементів.

Рис. 4.5. Ключові етапи планарної технології: а - окислення полірованої
поверхні монокристалічного кремнію; б - розтин вікон у шарі оксиду; в
- створення тонких легованих шарів у кремнієвій підкладці і плівок ін-
ших матеріалів відповідно до заданих структур і схем внутрішніх з'єд-
нань; І - потік іонів

4.3. НАНОЛІТОГРАФІЯ

Ключова стадія виробництва ВІС - променева літографія
(рис. 4.6), яка передує створенню на поверхні пластин кремнію
електричного кола.

Мета літографії полягає у перенесенні креслення електричної
схеми пристрою на кремнієву підкладку. Після цього різними фі-
зико–хімічними засобами здійснюють поетапне формування не-



136

обхідних структур та їх сполук. Зазвичай для цього потрібно декі-
лька десятків операцій, підсумком яких є готова інтегральна елек-
трична схема чи мікроелектромеханічна система (МЕМС).

Рис. 4.6. Оптична нанолітографія: 1 - джерело випромінювання; 2 - оп-
тичні елементи; 3 - маска–шаблон, 4 - резист, 5 - підкладка, 6 - готовий
виріб

Однією з основних переваг такої технології - одночасне ство-
рення на поверхні чіпа структури, що складається з великої кіль-
кості елементів (до ~109). Сучасна промислова мікро–
/нанолітографія використовує оптичний спосіб перенесення ма-
люнка з шаблону на поверхню підкладки, у зв'язку з чим сам про-
цес часто називають фотолітографією. Істотною частиною цього
процесу є виготовлення фотошаблона з необхідним малюнком і
нанесення на поверхню пластини фоточутливого шару - резисту.
За допомогою ультрафіолетового, рентгенівського або іншого
джерела резист експонується через фотошаблон. Останній при
цьому може лежати на поверхні резиста або перебувати на відста-
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ні від нього. У другому випадку зображення фотошаблону проек-
тується на поверхню резиста зі зменшенням у кілька разів за до-
помогою оптичної системи. Далі на фоторезист діють селектив-
ним хімічним травником. Проекспоновані ділянки резиста страв-
люються. При тривалому травленні малюнок починає витравлю-
ватись і на підкладці (кремній, діоксид кремнію, метал та ін.).

На рис. 4.6 наведено спрощену схему оптичної літографії. Об-
ласть використання оптичної нанолітографії обмежує фізична ме-
жа мініатюризації при її застосуванні до 100 нм. Для подальшого
підвищення роздільної здатності необхідно застосовувати більш
жорстке випромінювання (рентгенівське, електронне, іонне) або
переходити до альтернативних технологій.

Загальними вимогами при розробці альтернативних методів
нанолітографії є:

• висока продуктивність;
• висока точність установки та суміщення масок–шаблонів для

кожного шару створюваної багатошарової структури;
• достатньо потужні (для досягнення високої продуктивності),

монохроматічні (для забезпечення високої роздільної здатності),
стабільні в часі джерела випромінювання; необхідність викорис-
тання для подальшого збільшення роздільної здатності джерел з
меншою довжиною хвилі;

• своя маска для кожного окремого зображення (а їх потрібно
до декількох десятків для виробництва однієї ВІС), яка в областях
пропускання повинна передавати випромінювання без спотво-
рень, а в областях поглинання випромінювання не повинна силь-
но нагріватися, деформуватися, спотворювати малюнок, що пере-
носиться на підкладку;

• використання високочутливого резисту, що дозволяє встано-
вити меншу експозицію при опроміненні і досить контрастного
для забезпечення високої роздільної здатності.

Отже, одне з проблемних місць на шляху подальшої інтеграції
та мініатюризації ВІС - літографія з великою роздільною здатніс-
тю. Кількісно роздільна здатність d за Релеєм визначається спів-
відношенням
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де l - довжина хвилі випромінювання; n - показник заломлення, q
- апертурний кут.

З цього співвідношення випливає, що поліпшувати роздільну
здатність можна шляхом зменшення l і збільшення n та q. Мож-
ливості другого способу обмежені технічними особливостями оп-
тичних систем, придатних для літографії. Тому ефективним є за-
стосування джерел з меншою величиною l. В оптичному діапазо-
ні для цього можна використовувати g–лінію ртутної лампи
(l=436 нм), а в ближньому ультрафіолетовому - лінію тієї ж лам-
пи (365 нм) і випромінювання ексимерних лазерів на Кr  (l=248
нм); ArF (l=193 нм); F2 (l=157 нм); Аr2 (l=126 нм). Ексимерними
називають газові лазери, що працюють на електронних переходах
молекул, короткочасно існуючих в умовах електричного розряду.

З наведених міркувань випливає, що нанолітографія з R<100
нм вимагає переходу до більш жорсткого випромінювання. Наявні
пропозиції та напрацювання, спрямовані на подальше поліпшення
роздільної здатності в нанолітографічних процесах, наведені в
табл. 4.1.

Електронно–променева літографія. Вона може бути реалі-
зована двома способами: проекційним - за допомогою розфокусо-
ваних пучків, що опромінюють всю підкладку відразу, і точковим
- за допомогою сфокусованого пучка. У першому випадку необ-
хідна маска–шаблон, як і в проекційній оптичній літографії, а в
другому - ні (рис. 4.7). Досягнута на теперішній час роздільна зда-
тність складає ~ 20 нм. Однак, безмасочна літографія має низьку
продуктивність, оскільки об'єкт обробляється послідовно, від точ-
ки до точки. Через це вона може застосовуватися лише у виробни-
цтві високоточних масок, що використовуються багато разів. По-
дальшому збільшенню роздільної здатності перешкоджають куло-
нівське відштовхування електронів в пучку та дробовий шум.
Обидва ці явища призводять до розмиття зображення, тобто зни-
ження роздільної здатності.
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Таблиця 4.1. Зіставлення різних технологій нанолітографії
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Іонно–променева літографія. В цілому вона досить схожа
на електронно–променеву, проте завдяки набагато меншій еквіва-
лентній довжині хвилі (для іонів l=5×10–5 нм при U = 100 кВ, в той
час як для електронів l= 4×10–3 нм при тій же напрузі) дає можли-
вість працювати при значно меншій апертурі. Це дозволяє мати
велику глибину різкості зображення та експонувати за один прий-
ом велику площу (~ 1 см2) при проекційній літографії з можливіс-
тю зменшення зображення у 3–4 рази.

Іонно–променева літографія може бути здійснена сфокусова-
ним пучком діаметром 5...10 нм. Відзначимо також більш високу
чутливість резистів до іонних пучків, ніж до електронних, а також
можливість роботи прямо по поверхні кремнію без нанесення ре-
зисту (прямим розпиленням підкладки). Однак при проекційному
друку цей спосіб вимагає двох комплементарних масок на кожен
малюнок, які мають позиціонуватися з дуже високою точністю
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(порядку декількох нанометрів) один відносно іншого. Іонний пу-
чок може створювати радіаційні пошкодження підкладки. Ці та
інші труднощі роблять іонну літографію менш розвиненою, ніж
електронну.

Рентгенівська літографія. Вона може бути здійснена за до-
помогою пучка фотонів з l <1 нм, в якості якого зручно викорис-
товувати синхротронне випромінювання. Перешкодою для швид-
кої масової реалізації є необхідність використання потужного і
дуже громіздкого джерела випромінювання, а також попереднього
виготовлення високоточних масок в масштабі 1:1. Остання умова
є наслідком неможливості сфокусувати рентгенівський пучок ана-
логічно оптичному, електронному або іонному. В результаті від-
сутня можливість отримувати на кремнієвій підкладці значно зме-
ншене зображення та здійснювати додаткову мініатюризацію.

Літографія в жорсткому ультрафіолетовому випромі-
нюванні. В якості такого джерела використовують плазму газо-
вого розряду. Основні проблеми - створення високоточних, без-
дефектних масок і потужних джерел ультрафіолетового випромі-
нювання. При довжині хвилі l > 10 нм необхідна потужність ви-
промінювання складає ~ 100 Вт в смузі l >0.25 нм.

Мікроконтактний друк. Цей метод досить схожий на дру-
карську печатку зі свинцевих матриць. Однак він вимагає високо-
точних шаблонів, специфічних полімерних матеріалів для перене-
сення малюнка з матриці на підкладку, покриту золотом або сріб-
лом, і має невисоку роздільну здатність (~ 100 нм).

Наноімпринтинг. Цей спосіб вважається найперспективні-
шим з непроменевих методів нанолітографії.  За своєю ідеєю він
нагадує технологію виробництва грамплатівок на вінілових дис-
ках. Зазначена технологія полягала у вдавлюванні металевої мат-
риці у розігріту поверхню полімеру. Запропоновано декілька варі-
антів здійснення цього процесу в наношкалі (рис. 4.7). Це може
бути і буквальне відтворення старої технології на новому техніч-
ному рівні (рис. 4.7, а), і деякі модифікації, дві з яких показані на
рис. 4.7, б і в.
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4.4. КОМПОНЕНТИ МІКРОСХЕМ

Ключову роль у будь–якій мікросхемі відіграють активні еле-
менти: діоди і транзистори. Основним компонентом польового
транзистора є конденсатор на поверхні кремнієвої пластини
(рис. 4.8). Найчастіше діелектриком слугує тонкий шар діоксиду
кремнію, який утворюють, пропускаючи над розігрітою пласти-
ною потік сухого або вологого кисню. Така технологія називаєть-
ся, відповідно, сухим або вологим термічним окисленням.

Плівка SiО2 володіє високими діелектричними властивостями
і може використовуватись як матеріал маски, через котру напи-
люють наступні структури, так і в якості ізоляції між окремими
елементами схеми. Зазвичай її товщина в сучасних ВІС - кілька
нанометрів, але при  зменшенні всіх розмірів приладу вона повин-
на стати d < 1 нм. Завдяки істотній величині забороненої зони
(~ 9 еВ) і можливостям вирощування структурно–досконалих ша-
рів, SiО2 є гарним діелектриком. Однак при зменшенні d почина-
ють проявлятися квантові ефекти тунелювання, що є фундамента-

Рис. 4.7. Різні варіанти наноімпринтингу
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льною перешкодою на шляху мініатюризації таких приладів, оскі-
льки це приводить до різкого збільшення струму витоку. Для усу-
нення вказаного ефекту застосовують матеріали з високою діелек-
тричною проникністю (e =10…103): А12О3, ZrО2, SrTiО3, Gd2О3 і
оксиди інших металів.

Рис. 4.8. Металооксидний конденсатор на поверхні кремнію (а) і зале-
жність нормованої ємності С/Сох, (б) від прикладеної напруги U

При малій напрузі оксидні конденсатори виявляють сильну
нелінійність. Така нелінійна залежність ємності від прикладеної
напруги (рис. 4.8, б) виникає через збіднення носіями шару Si,
прилеглого знизу до шару SiО2 (рис. 4.8, а). В результаті провід-
ність шару Si різко падає і еквівалентна товщина діелектричного
зазору між металевим шаром і провідним кремнієм істотно зрос-
тає. Ці ефекти дозволяють формувати конденсатори, ємність яких
можна змінювати прикладеною напругою. Ще більше застосуван-
ня вони знаходять у МОН–транзисторах.

Схему, що пояснює будову і принцип роботи польового тран-
зистора наведено на рис. 4.9. У центрі під шаром діелектрика SiO2
розташовується провідний канал, керований електричним полем
конденсатора. З обох боків від нього створюють області з іншим
типом провідності, ніж у підкладці, які називаються «витік» і
«стік». На них напилюють металеві контакти для підведення різ-
ниці потенціалів до каналу. Електрод, нанесений в центральній
області на шар діелектрика над каналом, називається «затвор».
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Оскільки витік і стік разом з матеріалом підкладки утворюють
два p–n–переходи, включених назустріч один одному, то при
будь–якій полярності прикладеної до них напруги, струм у каналі
практично відсутній. Подача позитивної напруги на затвор викли-
кає спочатку витискування дірок від поверхні поділу Si–SiО2, тоб-
то збіднення цієї зони основними носіями і збагачення неоснов-
ними - електронами. Подальше зростання напруги призводить до
притягання ще більшої кількості електронів.

При деякому критичному значенні напруги на затворі реалізу-
ється умова інверсії провідності і виникає провідний канал з тим
же типом провідності (і–), що і в області витоку та стоку. Тепер

ніщо не заважає елект-
ронам рухатись в цьо-
му тонкому
(d » 1…10 нм) каналі,
індукованому попереч-
ним полем; транзистор
відкривається.  З під-
вищенням напруги на
затворі зростає провід-
ність каналу,  що й за-
безпечує управління
вихідним струмом. Іс-

нують також транзистори з вбудованих каналом, а не індукованим
електричним полем затвора. Останнім часом між плівками мета-
лу на затворі (зазвичай Аl) i SiO2 створюється шар сильно лего-
ваного полікристалічного кремнію. Це дає можливість зменши-
ти розміри транзистора і додаткового керування властивостями
затвора.

Елементи з’єднань та проблеми передачі даних. З підви-
щенням ступеня інтегрованості електроніки та кількості задіяних
елементів ростуть проблеми їх зв'язку і взаємодії у процесі функ-
ціонування. Значна частина цих проблем має загальний характер
як на рівні однієї ВІС, так і на рівні комп'ютера або інформаційної
мережі.

Рис. 4.9. Схема польового МОН–
транзистора на поверхні кремнієвої плас-
тини: ОПЗ - область просторового заряду,
збіднена основними носіями
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У загальному випадку з'єднання повинні забезпечити:
• передачу інформації без спотворень у мінімально можливий

час;
• підведення потужності для компенсації втрат енергії у при-

строї;
• відведення теплоти, обумовленої дисипацією енергії в при-

строї;
• захист від механічних пошкоджень, дії навколишнього сере-

довища, несанкціонованого доступу.
Металеві провідники. Внутрішньочіпові з'єднання формують

переважно методами пошарового напилення металевих (алюміні-
євих, мідних, золотих) провідників, розділених шарами діелектри-
ка. Зі зростанням інтеграції в ВІС відбувається зменшення розмі-
рів всіх елементів, у тому числі й провідників. При цьому необхі-
дно щоб характерні релаксаційні часи τс=RiCj не зростали, а змен-
шувалися (Ri - опір провідника; Cj - його часткова ємність на за-
гальну шину). Незважаючи на те, що затримки у з'єднаннях та
електронних ключах неухильно падають в міру вдосконалення
ВІС, загальна тенденція така, що співвідношення між ними зрос-
тає на користь перших. Один з методів зниження τ - заміна SiО2,
що використовується в якості діелектрика (ε < 4), матеріалами з
меншим значенням e (оксиди, полімери та ін.)

Оптоволокно. Для передачі великих обсягів інформації з ви-
сокою продуктивністю на відстані, що перевищують кілька кіло-
метрів (а часто - і кілька десятків кілометрів), застосовують опто-
волоконний зв'язок. Через набагато більшу несучу частоту (на чо-
тири–шість порядків вище, ніж при радіозв'язку в НВЧ–діапазоні)
пропускна здатність таких каналів на порядки величин вище ніж у
традиційних.

Існуючі технології дозволяють створювати світловолокна з
низькими коефіцієнтами згасання електромагнітних хвиль оптич-
ного діапазону. Це дає можливість передавати сигнал на різних
несучих частотах без проміжного підсилення на відстані до 50...80
км і розміщувати безліч інформаційних каналів в одному волокні.
Для передачі сигналу на великі відстані через кожні кілька десят-
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ків кілометрів встановлюють проміжні підсилювачі (фотоприймач
- електронний підсилювач - лазер або квантовий оптичний підси-
лювач). Так, у трансатлантичному кабелі необхідно мати близько
100 таких пунктів «підживлення» сигналу на кожному волокні.

Найбільш вживаним матеріалом для світловолокна діаметром
~ 125 мкм є надчистий кварц (SiО2). Серцевина волокна (діамет-
ром ~ 10 мкм) легована GeО2 для створення радіального градієнту
коефіцієнта заломлення і утримання променя поблизу центру во-
локна. Найменше загасання таке волокно має в ближньому інфра-
червоному діапазоні (при довжині хвилі λ=1.3...1.6 мкм). Ці воло-
кна демонструють згасання всього лише ~  20  дБ (в 100  разів)  на
100 км шляху при λ=1.5 мкм.

Типова швидкість передачі даних по одному каналу складає ~
20 ГБ/с, а з урахуванням розміщення в одному волокні кількох де-
сятків таких каналів, які працюють на різних частотах, - 1 ТБ/с на
одне волокно. У кабелі може знаходитися до кількох сотень окре-
мих світловолокон. До переваг оптоволоконного зв'язку належить
відсутність випромінювання у зовнішнє середовище, що робить її
більш безпечною та захищеною від несанкціонованого доступу, і
можливість економії дорогих кольорових металів.

Іншим важливим матеріалом оптоелектроніки є високопрозо-
рий фероелектричний кристал LiNbО3. Коефіцієнт заломлення у
ньому може бути змінений електричним полем. Це дає можли-
вість модулювати і перемикати оптичний сигнал за допомогою
прикладеної електричної напруги. Ще одна цінна властивість
LiNbО3 - п'єзоактивність, завдяки якій в ньому можна генерувати
акустичні хвилі, що діють на прохідне світло як дифракційна ре-
шітка. Такий набір властивостей дозволяє створити низку оптоа-
кустоелектронних приладів і компонентів.

Невід'ємні компоненти оптоволоконного зв'язку - лазери, що
формують оптичні сигнали та фотоприймачі, які перетворюють їх
в електричні. В якості активних середовищ для генерування і по-
силення оптичних сигналів використовують напівпровідникові ге-
тероструктури на базі GaAs  та його сполук з третім елементом
(наприклад, Аl). Фотодатчиками служать напівпровідникові фото-
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діоди, які володіють високою чутливістю у робочій смузі частот і
достатньою швидкодією.

Для перемикань і перемашрутизаціі (передачі сигналу з одно-
го волокна на інше) використовують відгалужувачі Х- та Y- типів
та мікроелектромеханічні системи.

Мікрохвильовий зв'язок. Альтернативою провідного та опто-
волоконного видів зв'язку, які потребують матеріального каналу
для передачі інформації, є бездротовий зв'язок з допомогою радіо-
хвиль гігагерцового (НВЧ) діапазону. Весь стільниковий зв'язок і
значна частка поширення телевізійного сигналу, навігаційні, по-
шукові та рятувальні роботи здійснюються зараз через радіокана-
ли та супутники зв'язку, що знаходяться на геостаціонарних орбі-
тах.  Для створення НВЧ–техніки,  зокрема резонаторів,  необхідні
матеріали зі специфічними характеристиками: провідники з низь-
ким поверхневим опором (внаслідок скін–ефекту струм гігагерцо-
вих частот в металі протікає в мікронному приповерхневому шарі;
зокрема, в міді товщина скін–шару при n=10 ГГц дорівнює
0.66 мкм) і діелектрики з великим ε і малим загасанням (високою
добротністю). Доброю заміною металів можуть стати високотем-
пературні надпровідники, поверхневий опір яких при n=10 ГГц в
умовах надпровідності приблизно на два порядки нижчий, ніж у
міді.

Монокристалічні високочисті діелектрики характеризуються
дуже низькими втратами. Зокрема, сапфір в області температур
50...300 К має tg ε=10–8...10–5 при n=10 ГГц. Однак у нього віднос-
но мала діелектрична проникність (ε »10). Більш привабливі мате-
ріали,  у яких ε >100  поки не можуть бути отримані настільки ж
хімічно чистими і досконалими у мікроструктурному відношенні.
Внаслідок цього загасання в них значно вище. Завдання фізиків і
матеріалознавців полягає у створенні теорії розсіювання електро-
магнітної енергії різними структурними дефектами і пошук спо-
собів вирощування більш досконалих монокристалів.



147

4.5. СИСТЕМИ ДОВГОСТРОКОВОЇ ПАМ'ЯТІ

Головною функцією пристроїв довгострокової пам'яті є нако-
пичення та збереження інформації впродовж тривалого терміну
(роки) без оновлення та енергоспоживання. Фізичні принципи су-
часних засобів енергонезалежного збереження інформації різно-
манітні. Їх можна звести до шести основних груп (табл. 4.2). За
можливостю запису і перезапису всі системи зберігання інформа-
ції можна розбити на три класи:

• носії, що формуються виробником (книги, грамплатівки,
компакт–диски);

• пристрої і середовища з можливістю однократного запису
користувачем (фотоплівки, компакт–диски);

• пристрої та середовища, що допускають багаторазовий за-
пис/перезапис (магнітофонна стрічка, дискети, жорсткий магніт-
ний диск, перезаписувані компакт–диски).

Спочатку використовувалися переважно одновимірні схеми
енергонезалежного зберігання інформації та доступу до неї (пер-
фострічка, магнітна стрічка). Проте усі сучасні засоби мають
більш швидкий двовимірний доступ, в них носій виконаний у фо-
рмі диску, а записуюча/зчитуюча голівка може швидко переміщу-
ватись вздовж його радіусу. Така схема значно скорочує час дос-
тупу до необхідного фрагменту запису (до одиниць мілісекунд).

Голографічний принцип запису передбачає тривимірну форму
зберігання інформації, проте він не отримав ще широкого практи-
чного застосування.

Багатовимірні схеми запису і доступу до інформації роблять
необхідним поєднання у відповідних пристроях електричних, ма-
гнітних, оптичних компонентів з прецизійними механічними при-
водами і актуаторами. Відстань між окремими елементами запису
(бітами) в CD–диску складає ~ 0.8 мкм,  в DVD–диску - 0.4 мкм, а
між сусідніми доріжками 1.6 і 0.75 мкм, відповідно. При цьому
диски діаметром 120 мм мають ємність 650 МБ і 4.7 ГБ, відповід-
но. У найближчому майбутньому щільність запису буде зростати,
розміри, займані одним бітом на носії, зменшуватися, а вимоги до
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точності позиціонування окремих компонентів системи посилю-
ватися.

Таблиця 4.2. Принципи енергонезалежного збереження інформації
Фізичний прин-

цип дії
Конкретні приклади засобів накопичення і зберігання

інформації

Механічний Грампластинки, перфокарти і перфострічки, відбитки
на підкладці

Магнітний Магнітна стрічка, дискети, жорсткі магнітні диски

Оптичний
Фотографія, голографічний запис, магніто–оптичні
компакт–диски, компакт–диски з носіями на фазових
перетвореннях аморф–кристал

Електричний
Виплавлювання струмом провідних доріжок, захоп-
лення носіїв заряду глибокими пастками у забороненій
зоні, пристрої з фероелектричним носієм

Молекулярний Зміна зарядового стану, структури або конформації
молекули

Спіновий Зміна спінового стану об'єкта (спінтроніка)

Серед багатьох важливих аспектів та проблем подальшого
підвищення щільності запису ключовими є матеріали–носії і про-
цеси, що відбуваються в них під час запису (перезапису) інформа-
ції. Серед систем накопичення та зберігання інформації найбіль-
ший інтерес являють магнітні, оптичні, механічні та структурно–
фазові характеристики середовищ, що використовуються для за-
пису.

Магнітні засоби зберігання. Їх конструктивною основою
слугує тонка шайба з Al–Mg–сплаву, покрита для надання твердо-
сті і гладкості 10–мікронним шаром скла або аморфного NiP. На
нього напилюють шар Cr товщиною ~20 нм, який являється осно-
вою для магнітного носія. В якості магнітного носія використову-
ють шар 20 нм магнітотвердих сплавів CoPtCr,  легованих бором.
Для отримання високих трибологічних властивостей зовнішньої
поверхні диска і захисту магнітного шару від механічних пошко-
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джень поверх останнього напилюють 10–нанометровий вуглеце-
вий шар, а потім змощуючий (~ 1 нм). Магнітний шар повинен
мати якнайбільш прямокутну петлю магнітного гістерезису і во-
лодіти високими залишковою магнітною індукцією Вr і коерцити-
вною силою НС. Від цих характеристик залежить амплітуда і кру-
тизна сигналу в зчитуючій голівці, а отже, і поріг роздільної здат-
ності двох розташованих поруч намагнічених бітів. Роздільна зда-
тність збільшується при зменшенні зазору між головкою і магніт-
ним шаром та падінні товщини останнього. В сучасних системах
на жорстких магнітних дисках обидва ці розміри наближаються до
10 нм. Однак зменшення поперечних розмірів біта при ущільненні
запису не може відбуватися нескінченно, оскільки це приводить
до різкого погіршення відношення сигнал/шум. Шумова компоне-
нта обумовлена переважно зеренною структурою магнітного ша-
ру. Чим дрібніше зерно, тим нижчий шум. Тому прагнуть форму-
вати пористу структуру, представлену стовпчастими нанокриста-
лами.

В сучасних жорстких дисках на площі одного намагніченого
біта вміщується кілька сотень зерен з поперечником ~ 10 нм, тобто
внесок одного зерна у намагніченість вимірюється частками від-
сотка. Однак підтримувати це співвідношення при зменшенні ро-
змірів біта можна лише до певних меж, оскільки термічна стабіль-
ність намагніченості падає зі зменшенням розмірів зерна. При де-
якому критичному значенні останнього (що залежить від темпера-
тури ТС феромагнітні властивості зникають і матеріал стає пара-
магнітним (ефект розмірного суперпарамагнетизму). При
Т = 300 К цей критичний розмір складає кілька нанометрів, а час
життя намагніченого стану складає ~ 10 років.

Отже, межа мініатюризації запису на магнітному диску прак-
тично вже досягнута. Подолати цей бар'єр можна у штучному ма-
гнітному середовищі, в якому окремі зерна розміром у кілька де-
сятків нанометрів будуть розділені немагнітною речовиною.
Принцип «одне зерно - один домен» вимагає дуже впорядковано-
го розташування магнітних областей в немагнітній матриці.  Їх
можна створювати методами нанолітографії або контрольованої
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самозбірки. Вже є експериментальні приклади, що демонструють
ефективність такого підходу.

Магнітооптичні системи. Їх принцип дії грунтується на ма-
гнітооптичному ефекті Керра, що полягає у зміні площини поля-
ризації плоскополяризованого світла при взаємодії з намагніченою
поверхнею. Середовищем, що несе інформацію, є шар напиленого
феромагнетика TbFeCo товщиною ~ 25 нм (рис. 4.10). Оскільки
він дуже чутливий до вологи, його з двох сторін захищають шара-
ми Si3N4. За нижнім з них розташовують відбиваючий шар Аl з
тим, щоб світло двічі пройшло через плівку TbFeCo. Сигнал з фо-

тодатчика з'являється
завдяки тому,  що до
опорного пучка, відга-
луженого оптичним
розщепленням потоку,
додається відбитий
промінь зі зміною
площини поляризації.
Вихідний сигнал через
контролер керує рухо-
мою оптичною систе-
мою (для оптимізації
взаємодії світлового
потоку з носієм).  Клю-
човим елементом такої
системи є магнітний
шар, що містить рідкі-
сноземельні елементи.
В описаному прикладі

знаходяться перехідний метал (Fe) і рідкісноземельні елементи,
які утворюють аморфну плівку з антиферомагнітним упорядку-
ванням магнітних моментів. Залежно від їхнього співвідношення у
сплаві та температури в межах одного домену може виникати ди-
ференціальна намагніченість того чи іншого знаку. Розігрів деякої
області плівки сфокусованим лазерним пучком і накладення зов-

Рис. 4.10. Поперечний перетин магнітооп-
тического диска і лазерна система зчиту-
вання інформації
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нішнього магнітного поля дозволяють створити намагнічену об-
ласть і «вморозити» біт інформації у носій. Вимоги до матеріалу
носія тут набагато жорсткіші,  ніж при простому намагнічуванні
записуючої магнітної головки. Вони можуть забезпечуватися час-
тковою заміною Тb іншими рідкісноземельними елементами (Gd,
Dy та ін), a Fe - іншими перехідними металами (Со, Ni). Просто-
рова роздільна здатність у такому способі може значно перевищу-
вати дифракційну межу завдяки використанню тільки центральної
частини пучка та інших спеціальних заходів (наприклад, викорис-
тання ближнього поля біля відкритого кінця світловоду малого ді-
аметра). Ємність серійних магнітооптичних дисків діаметром 120
мм досягає 5 ГБ.

Системи зі зміною фазового стану носія. Основна ідея цих
систем полягає в тому,
щоб локально змінювати
фазовий стан носія, довго
його зберігати, виявляти і
зчитувати записаний біт
багато разів без руйну-
вання інформації і при
необхідності стирати її,
тобто повертати матеріал
у вихідний фазовий стан.

Найбільш зручний
фазовий перехід «крис-
тал–аморфний» вже ви-
користовується у переза-
писувальних (R/W) ком-
пакт–дисках формату
DVD. Принцип їх дії по-
лягає в наступному. Спо-
чатку носій (зазвичай ба-
гатокомпонентний сплав
з температурою плавлен-
ня ~800 К) знаходиться в

Рис. 4.11. Схема запису, зчитування та
стирання інформації в середовищі, що
відчуває фазовий перехід: Тm, Тr, TR -
температура плавлення, рекристалізації
та навколишнього середовища відпо-
відно



152

кристалічному стані. З метою запису біта інформації сфокусова-
ний лазерний пучок коротким імпульсом швидко нагріває невели-
ку ділянку носія до температури вище точки плавлення Тm (рис.
4.11).

Після виключення світла починається інтенсивне тепловідве-
дення у навколишні холодні шари матеріалу і температура розігрі-
тої ділянки починає падати зі швидкістю 109 К/с.  Висока швид-
кість охолодження обумовлена малими розмірами перегрітої об-
ласті (R~100 нм). Це призводить до фіксації атомної структури рі-
дини і затвердіння розплаву в аморфному стані. Такий стан має
відмінні від кристалічного оптичні, електричні та інші параметри.
Фактично запам'ятовується біт інформації, що не вимагає у пода-
льшому витрат енергії для свого збереження. Зчитування відбува-
ється за допомогою лазерного пучка меншої інтенсивності, що не
руйнує аморфного стану. Для стирання цього біта необхідно знову
розігріти відповідну ділянку, але тепер до температури рекриста-
лізації і дочекатися повного переходу аморфної фази у кристаліч-

ну.
Аморфізація при швид-

кому охолодженні з розплаву
спостерігається у великій кі-
лькості багатокомпонентних
сплавів після досягнення
критичної швидкості охоло-
дження vc (рис. 4.12).

Однак далеко не всі
сплави мають яскраво вира-
жену різницю в оптичних
властивостях у кристалічно-
му та аморфному станах,  не
створюють великих залиш-
кових напружень в матриці,
рекристалізуються з високою
швидкістю при підвищеній
температурі, але зберігають

Рис. 4.12. Схема гартування на амо-
рфний стан з рідкого: Тm - темпера-
тура плавлення; Vc - критична шви-
дкість охолодження, що забезпечує
повну аморфізацію
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аморфний стан при кімнатній температурі тривалий час. Такий
набір властивостей, зокрема, має потрійний сплав GeSbTe. Гарту-
вання з розплаву і рекристалізація аморфізованої ділянки в проце-
сі стирання біта займає в ньому ~ 10 нс при щільності запису ~ 100
МБ/см2. Подальше збільшення щільності запису (аж до 10 ГБ/см2)
може бути досягнуто за допомогою скануючої зондової мікроско-
пії, що використовує ближнє поле випромінювача.

Відомі також розробки, спрямовані на використання фазового
переходу «кристал–аморфний» в елементах пам'яті прямого дос-
тупу (DRAM). У них використовується різниця у провідності між
аморфним і кристалічним станами. Дослідні зразки витримали
>1012 циклів запису–стирання при швидкості оперування 100 МГц
і робочій напрузі ~ 1 В.

Флеш–карта. Різновидом енергонезалежної пам'яті є флеш–
модулі. Принцип їх дії заснований на використанні двозатворних
польових транзисторів, один із затворів у яких є плаваючим.
Підзатворний діелектрик в них має тришарову структуру. Два зо-
внішніх шари - це, зазвичай, традиційний в кремнієвій технології
SiО2, внутрішній - з іншого діелектрика (наприклад, Si3N4) з гли-
бокими пастками носіїв. Подача напруги на один з затворів приз-
водить до заповнення цих пасток носіями та зміни порогу відкри-
вання каналу витік–стік по іншому затвору. Це і сприймається
електронікою як біт інформації. При відключенні живлення стан
комірки зберігається, тобто така пам'ять є енергонезалежною. Її
переваги полягають у відносній простоті, високій швидкості дії.
Однак у порівнянні з пам'яттю на жорстких дисках флеш–модулі
мають обмежену кількість циклів запису–перезапису (до 106).

Довготривале зберігання інформації досягають також з вико-
ристанням бінарних та багатокомпонентних напівпровідникових
сполук:  SiGe,  SiC,  InSb,  GaAs,  InP,  GaN,  InGaP,  InGaAlP  ZnS,
ZnSe, ZnO, пористого та механічно напруженого Si.
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4.6. ЕЛЕКТРОНІКА НА ОСНОВІ AIIIBV ТА
МОДИФІКОВАНОГО КРЕМНІЮ

Напівпровідники типу АIIIВV характеризуються високою рух-
ливістю носіїв (табл. 4.3), що збільшує швидкодію приладів, ство-
рених на їх основі. На відміну від непрямозонного монокристаліч-
ного кремнію на цих сполуках легко побудувати високоефективні
лазери і фотоприймачі. Великий вибір базових сполук і можли-
вість їх модифікування шляхом заміщення частини атомів іншими
дозволяють варіювати ширину забороненої зони та спектральні
характеристики приладів. Ці сполуки можна вирощувати за крем-
нієвою технологією у вигляді монокристалів, тонких плівок, епі-
таксійних гетероструктур, а також створювати ІС за допомогою
планарної технології.

Таблиця 4.3. Електронні характеристики деяких напівпровідників.

Характеристика
Матеріал

Si GaAs ZnS InAs InSb
Рухливість електронів,

´103, см2 × В–1 × с–1 0.6 4.6 7.8 20 30

Електронна швидкість насичен-
ня, 107 см/с 1.0 1.2 0.8 3.5 5.0

Середня довжина
балістичного пробігу, нм 28 80 106 194 226

Ширина забороненої зони, еВ 1.12 1.42 0.72 0.36 0.18

Для прикладу на рис. 4.13 наведено характеристики НВЧ–
транзистора на базі InSb. При граничній частоті підсилення ~ 150
ГГц він розсіює на порядок меншу потужність,  ніж кремнієвий.
Зменшення довжини затвору до десятків нанометрів дає ще біль-
ший виграш InSb–транзистора перед кремнієвим (рис. 4.13, б).

Інший важливий напрям використання напівпровідників -
створення оптоелектронних приладів, в першу чергу лазерів, світ-
лодіодів, фотоприймачів тощо. Прилади, засновані на квантових
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ямах і квантових точках (рис. 4.14) знайшли широке поширення у
телекомунікаціях (оптоелектронні канали зв'язку), системах запи-
су і зберігання даних, побутовій та промисловій електроніці. За-
звичай вони працюють у ближньому інфрачервоному діапазоні
(λ=1.3…1.5 мкм), відрізняються високим коефіцієнтом корисної
дії (ККД) перетворення електричної енергії у світлову і володіють
високою надійністю та тривалим строком служби (104.. .105 годин
безперервної роботи).

Рис. 4.13. Порівняння характеристик польових транзисторів на базі
кремнію та InSb: UDS - напруга між стоком і витоком

Рис. 4.14. Схема пристрою інжекційного напівпровідникового лазеру

На базі сполук типу АIIIВV створюють високоефективні інтен-
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сивні джерела світла. В даний час до 20% виробленої електро-
енергії витрачається на освітлення, яке здійснюється малоефекти-
вними лампами розжарювання і люмінесцентними світильниками.
Заміна їх у побуті, на виробництві, автотранспорті напівпровідни-
ковими світлодіодами з високим ККД і великим терміном служби
дозволить заощадити значну кількість енергії та палива.

Інша область розвитку мікроелектроніки базується на різних
модифікаціях SiC,  SiGe  та напруженого Si.  Перші мають високу
термічну стійкість, а інші - підвищену швидкодію і зменшене
споживання енергії.

Структури з квантовими обмеженнями за рахунок вну-
трішнього електричного поля. Акцепторні та донорні домішки
в напівпровідниках індукують локальний перерозподіл зарядів. До
такого ж ефекту призводять також гетеропереходи, що утворенні
різними напівпровідниками або напівпровідниками з діелектри-
ком. Внутрішнє електричне поле, що виникає при цьому, викорис-
товують для утворення потенціальних бар’єрів, які обмежують
рух електронів. Такий підхід характеризують як електронне фор-
мування наноструктур. Квантові обмеження, що виникають вна-
слідок дії внутрішнього електричного поля, спостерігаються у
квантових ямах, модуляційно–легованих та дельта–легованих
структурах. Такі структури використовуються в нано– та оптоеле-
ктронних приладах.

Для побудови енергетичних діаграм квантової ями необхідно
відповідним чином поєднати зони провідності та валентні зони
матеріалу квантової ями та матеріалу бар’єру. Алгоритм такого
з’єднання дає правило Андерсона. Це правило грунтується на ви-
користанні такої характеристики як споріднення до електрона c.
Величина c визначається енергією, що необхідна для переносу
електрона з дна зони провідності Ес у вакуум. Спорідненість c
практично не залежить від рівня Фермі EF, а визначається ступе-
нем легування матеріалу.

Правило Андерсона встановлює, що для двох матеріалів, які
утворюють гетероперехід, енергії електронних станів у вакуумі
однакові, а зсув між зонами провідності DEc=EcB-EcA=cA-cB. Ве-



157

личина зсуву між валентними зонами DЕn визначається на основі
приведеної діаграми (рис. 4.15) із врахуванням спорідненості у
кожному матеріалі.

 Основні парамет-
ри деяких напівпро-
відників та діелектри-
ків, які дозволяють
будувати енергетичні
зонні діаграми гете-
ропереходів, наведені
у табл.  4.4.  При Т>0
нерівність рівнів Фе-
рмі EFі у контактую-
чих матеріалах лікві-
дується внаслідок пе-
рерозподілу вільних
носіїв заряду поблизу
границі між областю
квантової ями та об-
ластю бар’єрів.

Таблиця 4.4. Ширина забороненої зони Еg при Т=300 К та спорідне-
ність c до електрону у деяких напівпровідниках та діелектриках
Матері-
ал

Si Ge AlP AlA
s

AlSb GaP GaA
s

GaSb

Еg, еВ 1.12 0.66 2.45 2.15 1.60 2.27 1.42 0.68
c, еВ 4.05 4.13 3.44 3.51 3.65 3.08 4.07 4.06
Матері-
ал

InP InA
s

InSb ZnS ZnS
e

ZnT
e

CdS CdSe

Еg, еВ 1.34 0.35 0.18 3.58 2.67 2.26 2.42 1.7
c, еВ 4.38 4.92 4.59 3.9 4.09 3.5 4.5 4.95
Матері-
ал

CdT
e

AlN Ga
N

InN SiO2 CaF2 Si3N4 Al2O
3

Еg, еВ 1.44 6.2 3.42 1.9 8.8 12,2 »5 »8
c, еВ 4.28 0.6 3.3 5.8 1.1 1.5 1.8 1.35

Рис. 4.15. Узгодження енергетичних зон на
межі гетеропереходу у відповідності з пра-
вилом Андерсона
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У загальному випадку границі зон провідності та валентних
зон матеріалів, які утворюють КЯ, не співпадають. В залежності
від їх взаємного розташування розрізняють два основних типи пе-
ріодичних квантових ям (рис. 4.16). У періодичних структурах ти-
пу І дно зони провідності широкозонного напівпровідника розта-
шовується вище дна зони провідності  вузькозонного напівпровід-
ника. Для вершини валентної зони ці співвідношення зворотні,
тобто вершина валентної зони широкозонного напівпровідника
лежить нижче вершини валентної зони вузькозонного напівпро-
відника.

Рис. 4.16. Розташування енергетичних зон у КЯ, які утворені вузькозон-
ним матеріалом А та широкозонним матеріалом В. Пунктирними лінія-
ми позначені рівні енергії електронів та дірок, дозволені у відповідності
з квантовим обмеженням
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Такі енергетичні співвідношення приводять до того, що елек-
трони та дірки локалізуються і зазнають квантових обмежень в
області КЯ. Зазначену структуру називають просторово прямо-
зонною.

Тип ІІ періодичних квантових ям відрізняється від типу І тим,
що при таких же енергетичних співвідношеннях для дна зони про-
відності стеля валентної зони широкозонного напівпровідника ро-
зташована вище стелі валентної зони вузькозонного напівпровід-
ника. Це призводить до локалізації та квантових обмежень елект-
ронів і дірок у різних областях. Такий тип структур є просторово
непрямозонним.

В структурах типу ІІ В характерною є наявність малого енер-
гетичного зазору між мінімальними рівнями енергії дірок та елек-
тронів у сусідніх областях. Такий тип структури формується вузь-
козонними напівпровідниками та напівметалами. Між звичайними
та безщільовими напівпровідниками утворюється також КЯ типу
ІІІ, яким притаманні специфічні властивості.

Модуляційно–леговані структури. В легованих напівпро-
відниках при Т>0 електрони або дірки покидають домішкові ато-
ми, залишаючи їх в іонізованому стані. При збільшенні концент-
рації вільних носіїв заряду їх рухливість знижується внаслідок пі-
дсилення розсіювання носіїв на іонізованих домішках за рахунок
кулонівської взаємодії з ними. Тому необхідність досягнення зна-
чної концентрації рухливих носіїв заряду вступає у протиріччя з
можливістю забезпечення їх високою рухливістю. Ця проблема
вирішується у модуляційно–легованих структурах, в яких область
напівпровідника, де генеруються носії заряду, просторово розді-
лена з областю, де заряди переносяться. Електронні процеси, що
відбуваються в гетероструктурах, ілюструються енергетичною
діаграмою (рис. 4.17).

В модуляційно–легованій структурі донорна домішка вво-
диться у напівпровідник з великою шириною забороненої зони.
Така структура зберігає електричну нейтральність до тих пір, поки
електрони знаходяться біля своїх донорних атомів. При Т > 0 вна-
слідок теплової активації електрони покидають донорні атоми, пе-
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ретинають межу поділу та переходять у сусідню область з ниж-
чою потенціальною енергією. Там електрони втрачають енергію
та залишаються в приграничній області, оскільки не мають мож-
ливості подолати потенціальний бар’єр DЕс. Ці електрони зали-
шаються просторово відділеними від сильно легованої донороною
домішкою області напівпровідника, звідки вони поступили. Елек-
трони, що скотилися у потенціальну яму, індукують електроста-
тичний потенціал, який притискує їх до границі між матеріалами
А та В. Внаслідок цього поблизу границі гетеропереходу для елек-
тронів утворюється КЯ з приблизно трикутним розподілом прос-
торового розподілу потенціалу шириною декілька нанометрів.

Рис. 4.17. Вигляд зони провідності у околиці гетеропереходу, який
утворений напівпровідником А з малою шириною забороненої зони та
напівпровідником В з великою шириною забороненої зони

У такій КЯ енергетичні рівні для поперечного (вздовж осі Ох)
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руху електронів є квантованими, а лише нижні енергетичні рівні є
заповненими. Електрони на цих рівнях можуть рухатись в площи-
ні, паралельній площині гетеропереходу. Кожний такий рівень яв-
ляє собою дно однієї з двомірних підзон розмірного квантування.
Отже, в слабколегованому вузькозоннному напівпровіднику поб-
лизу границі гетеропереходу утворюється двомірний електронний
газ (2DEG). Електрони заповнюють делокалізовані в двох напря-
мах стани.

Класичним прикладом модуляційно–легованої структури є ге-
тероструктура, що сформована з n-AlxGa1–x та нелегованого GaAs.
Рухливість електронів в такій структурі при Т = 30 К досягає
2×107 см2 В–1 с–1, а концентрація електронів на одиницю площі по-
верхні не перевищує 5×1011 см–2.

Отже, модуляційне легування дозволяє відділити електрони
від домішкових атомів, послабити їх розсіювання на іонізованих
домішках та сформувати двомірний електронний газ на межі гете-
ропереходу.

Дельта–леговані структури. Напівпровідникову структуру
з істотно нерівномірним профілем розподілу домішок в межах од-
ного–двох моношарів називають дельта–легованою структурою.
Енергетичну діаграму такої структури наведено на рис. 4.18.

Носії заряду в сильно легованій області зв’язані кулонівською
взаємодією з домішковими атомами та знаходяться поблизу обла-
сті локалізації домішок. Електричне поле іонізованих домішкових
атомів екранується полем вільних носіїв заряду. Для рухливих но-
сіїв утворюється V–подібна КЯ з просторовим розподілом потен-
ціалу
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Енергетичні стани в КЯ квантуються, що призводить до висо-
ких концентрацій носіїв заряду. Одним з прикладів дельта–
легованих структур є система GaAs–Si–GaAs. Така структура фор-
мується шляхом напилення моноатомного шару кремнію на моно-
кристал GaAs, який покривається епітаксіальним шаром GaAs.
Донорні атоми кремнію лише частково дифундують у пригранич-
ні шари GaAs.  Область квантового обмеження для електронів не
перевищує 10 нм. Концентрація електронів у двомірному елект-
ронному газі досягає 1014 см–2.

Рис. 4.18. Енергетичні зони у дельта–легованій напівпровідникові
структурі

Структури, що складаються з періодично розташованих дель-
та–легованих шарів з n- типом провідності в матеріалі з власною
провідністю (і),  відомі як n-i-p-i - структури. За рівноважних
умов, коли концентрації донорів у n - шарі та акцепторів у р - ша-
рі рівні, вільні носії заряду, що генеруються світлом, розподіля-
ються внутрішнім електричним полем. Їх заряд змінює енергетич-
ну зонну діаграму так само, як це відбувається у випадку рівнова-
жних носіїв заряду. Такий же ефект досягається за рахунок прик-
ладання зовнішнього зміщення до n - та р - шарів.

Пористий кремній. За допомогою кремнію можна перетво-
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рювати світлову енергію в електричну, що давно використовуєть-
ся в сонячних батареях та фотоприймачах.

Енергетична діаграма для с–  Si  наведена на рис.  4.19.  Ви-
промінювання квантів світ-
ла в бездефектному криста-
лі Si при кімнатній темпе-
ратурі відбувається при пе-
реходах електронів з рівнів
гілки Ec(P)  на рівні гілки
Ev(P). У невиродженому ма-
теріалі заповненими вияв-
ляються стани біля дна зони
провідності Ec (точка 1),  а
вакантними – біля верху ва-
лентної зони Еv (точка 2).

Кремній є непрямозон-
ним напівпровідником, тоб-
то абсолютний мінімум с–
зони зміщений відносно аб-
солютного максимуму v–
зони по осі P. Отже, під час
переходу 1→2 збереження
квазіімпульсу неможливе і

перехід буде забороненим. Реалізувати такий процес у непрямо-
зонних напівпровідниках можна лише за участі фонона, який
знижує ймовірність переходу на два порядки порівняно з випа-
дком прямозонних матеріалів (наприклад, GaAs).

В результаті квантова ефективність h фотолюмінесценції
(ФЛ) – в с–Si при не дуже високих рівнях збудження становить
всього 10–4 %. Отже, випромінюється один фотон на мільйон
поглинених в Si фотонів збудження, причому ФЛ, як правило,
спостерігають за T=4…80 К. Енергія випромінюваних квантів
близька до Eg0 і припадає на ближній інфрачервоний діапазон.
При зменшенні розміру наноструктури в кремнію абсолютний
мінімум зони провідності зміщується ліворуч, тим самим змен-

Рис. 4.19. Залежності енергії елек-
трона від квазіімпульсу для моно-
кристалу кремнію Ec(P), Ev(P) та
кремнієвої квантової нитки E'c(P),
E'v(P)
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шується різниця квазіімпульсів на початковому 1' і кінцевому 2'
станах (рис. 4.19). Крім того, для наноструктур стає помітним
прояв співвідношення невизначеності, а закон збереження ква-
зіімпульсу вже не є строгим.  Це істотно підвищує ймовірність
оптичних переходів і обумовлює зсув спектру ФЛ у видиму об-
ласть.

Пористий кремній утворюється при електрохімічному трав-
ленні монокристалу с–Si. За певних режимів густина пор може
бути такою великою, що відбувається їх перекриття, і непрот-
равлені ділянки кремнію мають вигляд коралоподібної системи
ниток змінного перерізу (рис. 4.20). Мінімальні розміри перері-
зу кремнієвих ниток та їх ізольованих ділянок у пористому шарі
становлять одиниці нанометрів. Пористий кремній зазвичай фо-
рмується як шар на поверхні пластини с–Si.

В основі стандартного способу формування пористого кре-
мнію лежить процес електрохімічного травлення пластин с–Si в
розчині на основі плавикової кислоти HF. За позитивного поте-
нціалу на кремнієвому електроді протікають багатостадійні ре-
акції розчинення і відновлення кремнію. Катодом зазвичай є
платинова пластина. За відповідного вибору густини електрич-
ного струму на поверхні с–Si відбувається формування порис-

того шару.
Товщина плівки порис-

того кремнію практично лі-
нійно залежить від часу трав-
лення і може змінюватися в
межах сотень мікрометрів.
Структура пористого шару
визначається густиною стру-
му,  концентрацією HF  в еле-
ктроліті і характером легу-
вання кремнієвої підкладки.
Наприклад,  для кремнію з
електронним типом провід-
ності (n–Si) або сильно лего-

Рис. 4.20. Квантові нитки порис-
того кремнію
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ваного діркового кремнію (р+–Si) пори мають вигляд перпенди-
кулярних до поверхні каналів діаметром у десятки нанометрів з
бічними відгалуженнями. Для зразків слабко легованого дірко-
вого кремнію (p–Si) або при освітленні n–Si формується струк-
тура у вигляді губки або коралу (рис. 4.20). Розміри пор і не-
протравлених ділянок становлять кілька нанометрів. У порис-
тому кремнії в основному зберігається порядок розташування
атомів, успадкований від кремнієвої підкладки. Безпосередньо
після отримання поверхня кремнієвого скелета зразків пористо-
го кремнію вкрита адсорбованим у різних формах воднем. Ви-
тримка на повітрі, особливо при освітленні, призводить до зна-
чного окиснення матеріалу.

Кремній з пористістю більш як 50 % повністю збіднений
носіями заряду і характеризується питомим опором, що пере-
вищує 107 Ом·см при значенні цього параметра у підкладки
1…10 Ом·см. Пояснення такої трансформації напівпровідника
практично в діелектрик відсутнє. Висуваються різні гіпотези, у
тому числі про селективне вимивання легуючих домішок при
електрохімічному процесі або про прояв квантоворозмірного
ефекту в збільшенні енергії іонізації домішкових центрів.

Теплопровідність високопористого кремнію на порядок
нижча, ніж у монокристалу Si. Оптичні властивості пористого
кремнію також істотно відрізняються від об’ємного матеріалу.
Край спектру поглинання пористого шару, відокремленого від
підкладки, залежно від пористості, зміщений у бік великих hn
відносно Eg0 на 100…500 меВ. Це пояснюється квантоворозмір-
ним ефектом. Оскільки зразки пористого кремнію досить неод-
норідні за перерізом квантових ниток і кластерів,  то вимірюва-
ний спектр поглинання є усередненим за розміром складових
кремнієвого скелета наноструктури.

Пористий кремній має здатність випромінювати у видимій
області спектру. Тривалість обробки впливає на характер одержу-
ваної приповерхневої структури і, як наслідок, на спектр люмінес-
ценції. Його максимум може лежати як у видимій, так і ближній
інфрачервоній області (рис. 4.21). Можливість отримання випро-
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мінювання червоного, зеленого і синього кольорів ідеально підхо-
дить для створення кольорових дисплеїв, оскільки можна викори-
стовувати лише один матеріал і одну технологію. Маючи такий
матеріал, можна створювати на поверхні підкладки лазерні ви-
промінювачі (рис. 4.21), фотоприймачі та електронні компоненти,
тобто гібридні оптоелектронні прилади, залишаючись у рамках
кремнієвої основи та технології. Пористий кремній може викорис-
товуватися також в оптичних інтерференційних фільтpax, тепло-
захисних плівках, як буферний шар для металізації, у сенсорах та
інших виробах оптоелектроніки. Певні уявлення про електронні
процеси, що обумовлюють явище люмінесценції, можна отри-
мати з аналізу залежності інтенсивності фотолюмінісценції ФЛ
I від довжини хвилі l,  тобто із спектру ФЛ I(l) (рис. 4.21).
Спектр I(l) являє собою широку (Dl~100…200 нм) безструкту-
рну смугу, положення максимуму якої lmax може зміщуватися
від 750 нм (червоне світло) до 450 нм (блакитне) при зміні ре-
жимів електрохімічної обробки. Дані електронної мікроскопії і
комбінаційного розсіяння світла свідчать про наявність кореля-
ції між зсувом спектру ФЛ в короткохвильову область зі змен-
шенням перетину наноструктур пористого кремнію.

Параметри ФЛ пористого шару є досить чутливими до ре-
жимів термовакуумних обробок і зміни властивостей середо-
вища, в якому міститься зразок. Так, інтенсивність ФЛ падає
більш як на порядок, якщо щойно вирощений зразок прогріва-
ється у вакуумі при 673 К. При цьому дані ІЧ–спектроскопії
свідчать про десорбцію атомів водню з поверхні пористого
кремнію, а методом електронного парамагнітного резонансу ре-
єструється поява в пористому кремнію великої кількості дефек-
тів у вигляді обірваних зв’язків на поверхні наноструктур. До
помітного (у 5…10 разів) гасіння ФЛ призводить також запов-
нення пор рідинами з високим значенням статичної діелектрич-
ної проникності e (етанол, метанол тощо).

Модельні уявлення дозволяють пояснити високу ефектив-
ність ФЛ у щойно вирощеному пористому кремнію і вплив різ-
них факторів на фізичні параметри. Випромінювання формуєть-
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ся в наноструктурах (нитках і кластерах) кремнію, електронний
спектр яких модифікований за рахунок квантоворозмірного
ефекту. Про це свідчить зсув краю поглинання і спектру ФЛ у
видиму область, а також зсув lmax в область менших хвиль при
зменшенні розмірів наноструктур (рис. 4.21). У пористому кре-
мнію є певний розподіл ниток і кластерів за перерізом,  тому
смуга ФЛ утворюється з внесків кристалітів різних розмірів.

Фотозбуджені носії заря-
ду можуть анігілювати не
лише з випромінюванням
фотона, але і безвипроміню-
вально. Енергія, що при цьо-
му виділяється, йде на нагрі-
вання наноструктури. Анти-
кореляція інтенсивності ФЛ і
концентрації дефектів типу
обірваних зв’язків вказує на
те, що саме ці дефекти є най-
вірогіднішими центрами га-
сіння ФЛ у пористому крем-
нію. Безпосередньо після фо-
рмування кількість поверх-
невих дефектів незначна
(~108 см–2). Очевидно, адсор-
бований на обірваних
зв’язках водень нейтралізує
їх як центри безвипроміню-
вальної рекомбінації. Така
нейтралізація крім квантово-
розмірного ефекту є основ-
ною причиною ефективної

ФЛ у пористому кремнію.
За малої концентрації дефектів у об’ємному кристалі мож-

ливі два механізми: пряма випромінювальна рекомбінація віль-
них електрона і дірки або анігіляція екситона. Ймовірність

Рис. 4.21. Спектри ФЛ кремнію
після отримання і подальшого
хімічного травлення у плавико-
вій кислоті. Тривалість обробки
(год) 1 (1), 2 (2), 6 (3), при цьому
пористість зростає від 70 (1) до
80 % (3)
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останнього процесу на порядок вища ймовірності міжзонної ре-
комбінації. Проте, в масивних зразках кремнію енергія носіїв у
екситоні Eexc=14 меВ і за кімнатної температури через ефектив-
ну термічну дисоціацію лише мала частина електронно–
діркових пар виявляється зв’язаною. Це, разом з непрямою
структурою енергетичних зон кремнію, і пояснює мале значен-
ня квантового виходу ФЛ в c–Si. Якщо розміри кремнієвої нит-
ки або кластера становлять кілька нанометрів, то енергія зв’язку
Eexc починає істотно залежати від співвідношення діелектрич-
них проникностей кремнію eSi і навколишнього середовища e.

На енергію зв’язку екситона впливає поляризація нитки або
кластера, що формально можна врахувати за допомогою сил зо-
браження. При виконанні умови eSi>>e (наноструктура у ваку-
умі або на повітрі) величина Eexc може зрости до 100…200 меВ і
екситонна люмінесценція спостерігається при кімнатній темпе-
ратурі. Якщо реалізується співвідношення e>eSi, то енергія
зв’язку в екситоні зменшується. Відбувається різке гасіння ФЛ
при розташуванні пористого кремнію в рідині з високим зна-
ченням e.

Таким чином,  у пористому кремнію вже за кімнатної тем-
ператури фотозбуджені носії заряду утворюють дві динамічно
зв’язані підсистеми: вільних електронів і дірок та екситонів. Ре-
комбінаційні процеси в такому випадку можна описати, припу-
скаючи, що вільні носії рекомбінують безвипромінювально на
поверхневих дефектах. Ефективність цього каналу може бути
змінена при термовакуумних обробках. Випромінювання світла
відбувається при анігіляції екситона. На величину енергії
зв’язку останнього істотно впливають діелектричні властивості
середовища, що оточує кремнієву наноструктуру.

Перспективи практичного використання пористого кремнію
як матеріалу для створення світловипромінювальних пристроїв
(світлодіодів, плоских кольорових дисплеїв) пов’язані з елект-
ролюмінесценцією. Випромінювач електролюмінесценції з по-
ристого кремнію може бути доведений до мікронних розмірів і
суміщений з іншими напівпровідниковими елементами на од-
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ному кристалі. Це дозволить здійснювати швидку оптичну об-
робку інформації. Проте на шляху реалізації подібних задач по-
стають проблеми.

Для отримання електро-
люмінесценції необхідні на-
дійні електричні контакти,
що забезпечують інжекцію
носіїв заряду в пористий
кремній. В якості таких кон-
тактів використовують напі-
впрозорі шари золота або
прозорі провідні оксиди ме-
талів і полімери. Можливий
також рідкий електролітич-
ний контакт.  Другим елект-
родом є кремнієва підкладка,

на якій сформовано пористий шар (рис. 4.22). При пропусканні
електричного струму між контактами енергія інжектованих но-
сіїв заряду в результаті їх випромінювальної рекомбінації в ша-
рі пористого кремнію перетворюється на світло. Кількісною ха-
рактеристикою цього процесу є квантова ефективність hе. Ве-
личина hе визначає відношення кількості випущених фотонів до
кількості електронів, що проходять крізь збуджувану структуру.
У твердофазних електролюмінесцентних структурах hе= 10–

4…10–2 %. Великі значення hе= 0.3 % отримано в системах з рі-
дким контактом, проте їх практичне використання значно скла-
дніше.

Значення hе для ЕЛ у пористому кремнію значно менші,
ніж величина h для ФЛ,  яка становить кілька відсотків.  Менші
значення hе для ЕЛ пов’язані зі складністю введення збуджених
носіїв у пористу структуру. Тому оптимізація електричних ха-
рактеристик контактів у пристроях електролюмінесценцій на
основі пористого кремнію має першорядне значення. Іншою
проблемою у використанні ЕЛ пористого кремнію є нестабіль-
ність його випромінювальних характеристик. Пористість крем-

Рис. 4.22. Світловипромінюваль-
ний пристрій на основі пористого
кремнію з напівпрозорими мета-
лічними електродами
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нію можна варіювати від 5 до 95%. У структурах з високою пори-
стістю і нанорозмірними порами або волокнами питома поверхня
досягає сотень квадратних метрів на грам. По суті, утворюється
система паралельних квантових ниток, в результаті чого енергети-
чний спектр поверхневого шару істотно змінюється внаслідок
квантового розмірного ефекту.

Напружений кремній. Для збільшення швидкості переми-
кання осередків використовують пружно деформований кремній.
Розтягування кристалічної решітки деформує електронні орбіталі
ковалентних зв'язків і робить рухливість електронів у зоні провід-
ності більш високою. Стиснення збільшує рухливість дірок. Дода-
тково наносяться при підвищених температурах шари, що мають
відмінні від Si коефіцієнти термічного розширення, при охоло-
дженні до кімнатної температури створюють деформації необхід-
ного знаку.  Деформація решітки Si  всього на 1% дає збільшення
швидкості перемикання у польовому транзисторі на    5...20%. При
цьому собівартість транзистора зростає лише на 2%.

Введення механічних напружень у підкладку та збагачення
бором катодної приповерхневої області пластини Si є ефективни-
ми засобами підвищення випромінювальної здатності шарів ПК,
які вирощуються на цих підкладках методом анодного травлення.
Порувата плівка, отримана на таких пластинах, характеризується
інтенсивнішою і більш короткохвильовою ФЛ, ніж ПК на необро-
блених підкладках. Причиною вказаних ефектів є перерозподіл
протікання струму через оброблені підкладки. У випадку пласти-
ни з механічними напруженнями канали проходження носіїв заря-
ду визначаються мікродефектами кристалічної структури. У підк-
ладці, яка зазнала дифузії бору в катодну поверхню, причиною пе-
рерозподілу анодного струму можуть бути статистичні відхилення
концентрації введеного бору та глибини його дифузії від середніх
значень.



171

4.7. МОДИФІКАЦІЯ ПОВЕРХНЕВИХ ШАРІВ
НАПІВПРОВІДНИКІВ

Електронні пастки на поверхні напівпровідників. Осно-
вна причина підвищеної чутливості напівпровідника до стану по-
верхні полягає в тому, що в обмеженому кристалі виникають осо-
бливі енергетичні рівні, локалізовані безпосередньо біля поверхні.
Вони виконують роль пасток електронів і дірок. Наявність таких
пасток призводить до того, що вільно блукаючі в об’ємі кристала
електрони і дірки «прилипають» до поверхні, утворюючи поверх-
невий електростатичний заряд. Із цим зарядом пов’язано сильне
(~105 В/см)  електричне поле,  що проникає на певну глибину в
об’єм напівпровідника і кардинально змінює поведінку носіїв за-
ряду. Це в свою чергу, проявляється в багатьох фізичних явищах
(електропровідність, робота виходу, фотоефекти, люмінесценція,
контактні явища тощо). У багатьох випадках поверхневі пастки
відповідальні за небажані зміни характеристик і нестабільність
параметрів напівпровідникових приладів.

При  зменшенні розміру L активного шару в напівпровіднико-
вому приладі об’єм цього шару зменшується пропорційно L3,  а
поверхня – пропорційно L2. Це призводить до збільшення «ваги»
поверхні (відношення поверхня/об’єм зростає пропорційно L–1) і її
впливу на об’ємні процеси.

Поверхневі стани. Оскільки на поверхні кристалу різко змі-
нюється існуючий в його об’ємі композиційний порядок у розта-
шуванні атомів і умови для формування хімічних зв’язків, слід че-
кати появи в забороненій зоні додаткових поверхневих енергетич-
них рівнів. Поверхневі стани (ПС) можна якісно інтерпретувати
як результат існування обірваних зв’язків або ненасиченої валент-
ності поверхневих атомів. Концентрація ПС NSS у певному набли-
женні має відповідати поверхневій густині атомів (NSS~1015 см–2).

Реальна ситуація на поверхні напівпровідника виявляється
набагато складнішою. Виділимо найістотніші чинники, які необ-
хідно враховувати при аналізі причин виникнення ПС.

1. Поверхневі атоми зазнають відносно великих зсувів з по-
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ложень, що відповідають об’ємному напівпровіднику.
2. Технологія виготовлення напівпровідникових пластин крис-

тал передбачає стадії механічної і хімічної обробки. Ці операції
викликають утворення на поверхні адсорбованих домішок і стру-
ктурно розупорядкованого (так званого «порушеного») шару.

3. За звичайних умов напівпровідник знаходиться в контакті з
навколишнім середовищем, що призводить до утворення оксидної
плівки і осадженню на зовнішній поверхні цієї плівки кисню, вуг-
лецю, пари води та інших домішок.

4. Поверхневі дефекти і адсорбовані атоми можуть обмінюва-
тися електронами з напівпровідником, виступаючи в ролі донор-
них або акцепторних поверхневих пасток. Поява донорних цент-
рів відповідає ситуації, коли дефектам або адсорбованим атомам
енергетично вигідно віддавати електрони напівпровіднику або за-
хоплювати дірки з напівпровідника. При цьому вони перетворю-
ються на позитивно заряджені іони. Акцепторні центри захоплю-
ють електрони з об’єму напівпровідника, і поверхня заряджається
негативно.

Реальна поверхня в мікроскопічному значенні є хоча і тон-
кою, але все таки тривимірною перехідною областю, яка відділяє
об’єм напівпровідника від навколишнього середовища. Ця область
вирізняється особливим хімічним складом і підвищеним вмістом
неконтрольованих домішок та структурних дефектів, які і є основ-
ними джерелами виникнення електронних пасток.

Адсорбційні і окиснювальні процеси зменшують кількість
обірваних зв’язків на поверхні. Тому поверхнева концентрація па-
сток поблизу межі розподілу напівпровідник–оксид виявляється
значно меншою ніж густина поверхневих атомів напівпровідника
(на реальній поверхні NSS~1012…1013 см–2). Однак, у багатьох ви-
падках для практичного застосування в приладах необхідно, щоб
кількість дефектів на межі поділу не перевищувало ~1010 см–2

(один дефект на 105 поверхневих атомів).  На жаль,  ця проблема
для більшості напівпровідникових матеріалів поки що не виріше-
на. Унікальним винятком є створення практично бездефектного
інтерфейсу Si–SiO2.
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Знак заряду, захопленого поверхневими пастками QSS, зале-
жить, з одного боку, від того, який тип пасток – донорний чи ак-
цепторний – переважає і, з іншого – від співвідношення між кон-
центраціями електронів n0 і дірок p0 в об’ємі напівпровідника. У
багатьох випадках на поверхні присутні і донорні, і акцепторні па-
стки в приблизно одинакових і досить високих концентраціях. У
зв’язку з цим знак QSS збігається із знаком основних носіїв струму
в об’ємі.

Розглянемо напівпровідник n–типу, досить сильно легований
донорною домішкою, так що в його об’ємі виконується умова
n0>>p0. У такому випадку локальна електрична нейтральність в
об’ємі напівпровідника забезпечується рівністю n0≈ND

+ (кожен
донор викидає один електрон у зону провідності напівпровідника).
Захоплення вільних електронів поверхневими пастками призво-
дить до утворення поверхневого заряду QSS<0 і рівного йому за
величиною позитивного об’ємного заряду, пов’язаного з донора-
ми, що не компенсуються, QSC=ND

+w, де w – ширина приповерх-
невої області просторового заряду. Таким чином, поблизу поверх-
ні виникає подвійний заряджений шар, поле якого відштовхува-
тиме електрони в глибину кристала. На енергетичній діаграмі
(рис. 4.23, а) це проявляється у вигляді вигину зон, чому відпові-
дає приповерхневий потенціальний бар’єр US, який ускладнює рух
електронів у напрямі до поверхні. За наявності поверхневого
бар’єру US концентрація вільних електронів біля поверхні ns екс-
поненційно зменшується з температурою:

÷
ø
ö

ç
è
æ-=

kT
Unn S

s exp0 ,     (4.4)

де US - величина приповерхневого бар’єру.
Досить типова ситуація, коли US~DEg/2~0.5…0.7 еВ. Відпо-

відно до рівняння (4.4) це означає, що концентрація електронів
поблизу поверхні зменшується в 108…1010 разів. Збіднений еле-
ктронами приповерхневий шар має набагато більший питомий
опір порівняно з об’ємом напівпровідника і відіграє роль ізо-
люючого прошарку між поверхнею і об’ємом. Ширина цього
шару w залежить від концентрації легувальної домішки і висоти
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бар’єру
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Ця залежність може
бути використана для ке-
рування електропровідні-
стю напівпровідникових
плівок, якщо товщина
плівки d порівнянна з w
(наприклад, при збіль-
шенні ns в інтервалі
1014…1019 см–3 ширина
збідненого шару зменшу-
ється від 104 до 10 нм).

Ефективним спосо-
бом зменшення висоти
бар’єру є підсвічування
напівпровідника елект-
ромагнітним випроміню-
ванням оптичного діапа-
зону з області власного
поглинання (енергія фо-
тонів перевищує ширину
забороненої зони напів-
провідника). У цьому ви-
падку додаткові електро-
ни і дірки, що є наслідком
фотоіонізації атомів напі-
впровідника, просторово

розділяються в електричному полі збідненого шару (рис. 4.23):
дірки «притискаються» до поверхні і потрапляють на поверхневі
пастки, зменшуючи величину поверхневого заряду, а електрони
«скочуються» в об’єм напівпровідника.

В результаті відбувається зменшення висоти бар’єру і, відпо-
відно до рівняння (4.5), ширини шару збіднення. Це явище нази-

Рис. 4.23. Схема енергетичних зон на-
півпровідника при наявності збідне-
ного (а)  і збагаченого (б) шарів поб-
лизу поверхні
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вають поверхневою фото–ЕРС. Провідний канал (d–w), розміще-
ний за межами приповерхневого збідненого шару, при освітленні
розширюється (або утворюється, якщо товщина плівки дібрана
так, що до освітлення d=w і в плівці були відсутні вільні електро-
ни), що супроводжується збільшенням електропровідності.

Ситуація, коли поблизу поверхні виникає збіднений шар, не
є єдино можливою.
Так, якщо на пове-
рхні напівпровід-
ника n–типу домі-
нують пастки–
донори, то виникає
позитивний повер-
хневий заряд, який
компенсується не-
гативним зарядом
вільних електронів,
що накопичуються
в приповерхневій
потенціальній ямі
(рис. 4.23, б).

Питома елект-
ропровідність збагаченого електронами приповерхневого шару,
зазвичай на кілька порядків перевершує об’ємну (у формулі (4.5)
бар’єр US формально слід вважати негативним), що спричинює
виникнення приповерхневого провідного каналу, який шунтує
об’єм напівпровідника. Зазначимо, що ефект шунтування може
виявитися вкрай небезпечним для діодів з р–n–переходами, якщо
p– і n–області кристала мають спільну поверхню, оскільки в тако-
му випадку значно зростає зворотний струм діода і відбувається
лінеаризація його вольт–амперної характеристики.

Контакт метал–напівпровідник. Наявність приповерхне-
вого вигину зон істотно змінює роботу виходу електронів із пове-
рхні напівпровідника. При викривленні енергетичних зон угору
робота виходу зростає в зв’язку з виникненням додаткового поте-

Рис. 4.24. Механізм виникнення поверхне-
вої фото–ЕРС (штриховою лінією показано
зміну форми потенціального бар’єру при
освітленні)
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нціального бар’єру US. При вигині зон вниз поверхня заряджена
позитивно і внутрішнє електричне поле направлено від поверхні в
об’єм, що сприяє виходу електронів з кристала (робота виходу
зменшується). Вплив стану поверхні напівпровідника на роботу
виходу проявляється у низці фізичних явищ (термоелектронна
емісія, контактні явища, зовнішній фотоефект, адсорбція і каталіз).

Розглянемо роль поверхневих пасток у формуванні потенціа-
льного рельєфу поблизу межі поділу напівпровідника з металом.

Передусім зазначимо, що при виготовленні напівпровіднико-
вих приладів і електронних схем використовуються контакти ме-
тал–напівпровідник (МН) двох різних типів: омічні та випрямні
(діодні). Омічні контакти призначені для пасивного підключення
напівпровідника до зовнішнього ланцюга, тому вони повинні мати
сталий і гранично низький опір. Випрямні МН–контакти, які нази-
вають діодами Шотткі, є активними елементами електронних
схем. Вони мають нелінійну вольт–амперну характеристику і у ба-
гатьох відношеннях аналогічні діодам на основі p–n–переходів.

Згідно з моделлю, запропонованою Шотткі, утворення МН–
контакту супроводжується перенесенням заряду через межу поді-
лу внаслідок різниці робіт виходу металу jm і напівпровідника js.
Відповідна контактна різниця потенціалів

e
V ms

k
jj -

= ,      (4.6)

де е – заряд електрона, спричинює падіння напруги в приграни-
чній області з боку напівпровідника.

Так, для контакту на основі напівпровідника n–типу слід очі-
кувати, що при jm < js електрони переходитимуть із металу в на-
півпровідник,  формуючи збагачений шар з малим опором (оміч-
ний контакт). У такому випадку з боку напівпровідника має вини-
кати потенціальна яма, аналогічна тій, що показана на рис. 4.23, б.
При jm > js напрям перенесення заряду змінюється: тепер елект-
рони інжектуються з напівпровідника в метал, що має спричиню-
вати утворення збідненого шару і відповідного потенціального
бар’єру US = –еVk. Зрозуміло, що для металів з великою роботою
виходу енергетична зонна діаграма приграничної області напів-
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провідника принципово не повинна відрізнятися від тієї, що пока-
зана на рис. 4.23, а.  Ця ситуація відповідає формуванню випрям-
ного МН–контакту (діод Шотткі). Таким чином, з розглянутої мо-
делі випливає простий спосіб управління властивостями межі ме-
тал–напівпровідник, що ґрунтується на належному виборі матері-
алу контакту з потрібною роботою виходу.

Рис. 4.25. Залежність висоти
бар’єру Шотткі в системі ме-
тал–GaAs від роботи виходу
металу: 1, 2 – експеримента-
льні значення, отримані при
нанесенні металів на непаси-
вовану (1) і пасивовану сір-
кою (2)  поверхню GaAs; 3 –
розрахунок (модель Шотткі)

Рис. 4.26. Зонна діаграма
контакту метал–
напівпровідник з діелектрич-
ним шаром і поверхневими
пастками

У більшості випадків висота потенціального бар’єру на МН–
межі залежить від роботи виходу металу набагато слабкіше,  ніж
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це випливає із співвідношення (4.6), або зовсім не залежить (крива
1 на рис. 4.25). Із цим пов’язані істотні технологічні проблеми, що
виникають при виготовленні омічних контактів і діодів Шотткі з
необхідною висотою бар’єру.

Встановлено, що основну роль у закріпленні висоти бар’єру
відіграє аномально висока (>1013 см–2) густина електронних пас-
ток, локалізованих поблизу межі напівпровідник–метал. Виник-
нення такої високої концентрації пасток пов’язано з дифузійними
процесами та хімічними реакціями на межі поділу фаз, у результа-
ті яких між металом і напівпровідником формується тонкий нев-
порядкований ізолюючий шар (зазвичай суміш атомів металу, на-
півпровідника та їх оксидних сполук), насичений різного роду
структурними дефектами.

Яким же чином приграничні пастки перешкоджають зміні ви-
соти бар’єру в МН–контакті? Для того щоб зрозуміти механізм
цього ефекту, слід взяти до уваги, що ймовірність заповнення еле-
ктронами будь–яких енергетичних рівнів у напівпровіднику (у то-
му числі й поверхневих станів) визначається положенням рівня
Фермі (рис. 4.23).

Якщо густина енергетичних рівнів пасток поблизу рівня
Фермі досить велика, то вони повністю екрануватимуть об’єм
напівпровідника від електричного поля, створеного різницею
контактних потенціалів. При цьому розрахована за рівнянням
(4.6) напруга падатиме не в напівпровіднику, а в шарі між мета-
лом і напівпровідником.

Припустимо, що для зменшення бар’єру Шотткі або ство-
рення омічного контакту на поверхню напівпровідника напи-
люється металева плівка з меншою, ніж у напівпровідника, ро-
ботою виходу. Інжектовані з металу електрони перетнуть приг-
раничну область і просторово розподіляться поблизу поверхні
напівпровідника, зменшуючи ступінь збіднення поверхні осно-
вними носіями заряду і приповерхневий вигин зон. Однак, при
зменшенні вигину зон всі енергетичні рівні на поверхні криста-
лу опускаються вниз. При цьому незаповнені раніше поверхневі
пастки, розташовані вище від рівня Фермі, занурюватимуться
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вниз і захоплюватимуть електрони, а це веде до збільшення не-
гативного поверхневого заряду і вигину зон. Якщо густина пас-
ток поблизу рівня Фермі досить велика, то розглянутий меха-
нізм негативного зворотного зв’язку практично повністю відно-
влює початковий вигин зон і висота бар’єру Шотткі залишаєть-
ся незмінною. Така ситуація характерна для багатьох поверхонь
і меж поділу і позначається терміном «піннінг» (закріплення) рі-
вня Фермі.

Ефект поля. Ефектом поля називають явище зміни поздов-
жньої провідності напівпровідника під дією поперечного електри-
чного поля. Суть цього ефекту полягає в зміні вигину зон внаслі-
док дії на поверхню напівпровідника зовнішнього поля. Принцип
ефекту поля лежить в основі роботи польового транзистора зі
структурою метал–діелектрик–напівпровідник (МДН–
транзистор), а також використовується в деяких методах діагнос-
тики поверхневих станів у напівпровідниках.

Схематичне зображення МДН–структури і електричну схему
вимірювання ефекту поля наведено на рис. 4.27. Припустимо, що
на керуючий електрод (затвор) подається позитивна різниця поте-
нціалів. Для екранування заряду затвора із зовнішнього ланцюга
через омічні контакти в приповерхневу область напівпровідника
входять додаткові носії заряду (в напівпровіднику n–типу це елек-
трони) в кількості

e
CV

N g=D ,        (4.7)

де С – ємність МДН–конденсатора, Vg – різниця потенціалів на
затворі.

Частина індукованих полем електронів DNSC залишається у
вільному стані. Ці електрони займають порожні енергетичні рівні
в зоні провідності, що спричинює збільшення провідності напівп-
ровідникового шару:

SCn Ne D=åD m ,      (4.8)
і зростання сили струму в зовнішньому колі:

cVI åD=D ,        (4.9)
де mn – дрейфова рухливість електронів; Vc – напруга між сто-
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ком і витоком. Інша частина індукованих полем електронів
SCSS NNN D-D=D      (4.10)

буде захоплена на поверхневі пастки і, таким чином, вийде з
гри.

Ефективність
керування поздовж-
нім струмом і кое-
фіцієнт підсилення
транзистора зале-
жать від того, який з
механізмів екрану-
вання переважає.
Якщо концентрація
пасток поблизу рів-
ня Фермі досить ви-
сока, а час захоп-
лення носіїв на пас-
тки порівнянний з
тривалістю вхідного
сигналу (напруги на

затворі), то велика частина введених полем носіїв встигне «прили-
пнути» до поверхні і сила струму в зовнішньому ланцюзі змінить-
ся мало.

Отже, для виготовлення високоефективного МДН–
транзистора треба розробити спеціальні методи контролю і керу-
вання електронними властивостями поверхні напівпровідника та
технологію нанесення діелектрика, які забезпечили б мінімальну
кількість домішок та дефектів поблизу межі поділу. Нині ця зада-
ча для більшості напівпровідникових матеріалів залишається до
кінця невирішеною. Разом з тим, успіх у цьому напрямі може за-
безпечити значний прогрес в технології надшвидкісних МДН–
приладів на основі арсеніду галію (GaAs) та інших перспективних
матеріалів НВЧ–техніки.

Поверхнева рекомбінація. Під час розробки напівпровідни-
кових лазерів, світлодіодів помічено, що інтенсивність електрома-

Рис. 4.27. МДН–структура і схема вимірю-
вання ефекту поля
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гнітного випромінювання в цих приладах за інших рівних умов
тим вища, чим нижча густина поверхневих пасток. В гранично чи-
стих кристалах і плівках напівпровідників основною причиною
гасіння люмінесценції є безвипромінювальна рекомбінація елект-
ронів і дірок, спровокована поверхневими пастками, енергетичне
положення яких близьке до середини забороненої зони. Навіть за
відносно низьких концентрацій таких пасток час життя електронів
та дірок різко падає за рахунок збільшення ймовірності безвипро-
мінювальних електронних переходів.

Процес поверхневої рекомбінації за участю глибоких пасток,
на відміну від випромінювальної міжзонної рекомбінації, є дво-
ступеневим. Він включає захоплення електронів із зони провідно-
сті на порожній центр рекомбінації та захоплення дірки з валент-
ної зони на заповнений центр рекомбінації. Енергія, що вивільню-
ється у кожному елементарному акті цього процесу під час пере-
ходу електрона у відповідний низькоенергетичний стан, не ви-
промінюється у вигляді світлових квантів, а витрачається на поси-
лення теплових коливань кристалічної ґратки поблизу дефекту –
центру рекомбінації. Для поліпшення якості фотоелектричних і
світловипромінювальних приладів необхідно досягти гранично
можливого зниження паразитної безвипромінювальної рекомбіна-
ції через поверхневі пастки. Для цього, необхідно зменшувати
концентрації поверхневих пасток.

Пасивація поверхні. Під пасивацією поверхні розуміють ме-
тоди управління станом поверхні, зниження її хімічної активності
(зокрема, швидкості окиснення на повітрі), зменшення швидкості
поверхневої рекомбінації, відкріплення рівня Фермі на метал–
напівпровідник (МН)– і діелектрик напівпровідник (ДН)–межах.
Основна складність у вирішенні проблеми пасивації полягає в то-
му, що для кожного напівпровідникового матеріалу і кожної межі
поділу необхідно на атомному рівні розібратися у фізико–хімічній
природі поверхневих станів.

Нині вже досягнуті обнадійливі результати з пасивації повер-
хні напівпровідникових сполук групи АIIIВV. Зокрема, під час дос-
лідження GaAs встановлено, що основним чинником, який спри-
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чинює структурні порушення і високу густину пасток поблизу по-
верхні та меж GaAs, є елементний арсен, який виділяється у ви-
гляді невеликих кластерів при хімічній взаємодії напівпровідника
з плівкою власного оксиду і при міжфазних реакціях на МН– і
ДН–межах. Тому при розробці методів пасивації намагаються
знайти такий спосіб модифікації поверхні, який би запобіг її окис-
ненню і дефектоутворенню. Одним з найефективніших прийомів
хімічної модифікації поверхні GaAs є сульфідна обробка напівп-
ровідника. Для сульфідування можна використовувати хімічну
обробку GaAs в сульфідовмісних розчинах (наприклад, у водному
розчині Na2S·9H2O) або термообробку в парах сульфуру. В ре-
зультаті на очищеній від оксиду поверхні GaAs формується над-
тонка (один або кілька атомних шарів) плівка Ga2S3, яка пригнічує
окиснення та забезпечує необхідне структурно–хімічне поєднання
напівпровідника із зовнішнім діелектриком або металом.

Застосування методу сульфідної пасивації дало змогу на кіль-
ка порядків знизити швидкість поверхневої рекомбінації, значною
мірою відкріпити рівень Фермі на межі GaAs з металами (крива 2
на рис. 4.25) і створити транзисторні МДН–структури з унікаль-
ними характеристиками. Певний інтерес являють також спроби
пасивації шляхом реконструкції поверхні GaAs, коли поверхневі
атоми арсену замінюються атомами фосфору, а також експериме-
нти із вбудовування між GaAs і зовнішнім діелектриком керуючих
приграничних гетерошарів (Si, (Inх,Ga1–х)P тощо).

4.8. КВАНТОВІ ПРИСТРОЇ

Серед альтернативних підходів до мініатюризації у наноелек-
троніці є ті,  які наближають роботу пристрою до квантових меж,
покладених самою природою: один електрон, один спін, квант ма-
гнітного потоку, енергії тощо. Це дозволяє одержати щільність за-
пису інформації - 103 ТБ/см2. При такій щільності запису в вінчес-
тері розмірами наручного годинника можна було б розмістити фо-
тографії, відбитків пальців, медичні картки та біографії абсолютно
всіх (!) жителів Землі.
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Для оперування у двійковій системі обчислення необхідні
елементи, які здатні реалізовувати два стійких (стабільних в часі і
таких, що не руйнуються термічними флуктуаціями) стани, відпо-
відні «0» і «1», та допускати швидке перемикання між ними. Такі
функції може виконувати електрон у дворівневій системі (напри-
клад, в двоатомній молекулі). Для цього він повинен перейти з од-
ного атома на інший, що реалізує заповітну мрію – «одноелект-
ронний» пристрій, а згодом дало можливість здійснити прорив у
світ «одноелектроніки». Сучасні електронні засоби неекономно
«витрачають» сотні – тисячі електронів на одну операцію. Інша
можливість полягає в переорієнтації спіна електрона, у якого мо-
же бути тільки два стійких стани в просторі. На цьому принципі
грунтується новий напрямок в науці і нанотехнологіях - спінтро-
ніка.

Велику перспективу застосування в наноелектроніці, наносе-
нсорній техніці та інших областях мають низькорозмірні квантові
структури. Зазвичай це напівпровідникові або надпровідні об'єкти
з атомарним масштабом в одному,  двох або трьох напрямах.  Їх
властивості можуть різко відрізнятися від об'ємних для того ж ма-
теріалу внаслідок прояву квантових ефектів. Фізична причина цих
відмінностей полягає в тому, що, коли хоча б один з розмірів об'є-
кта стає порівнянним з довжиною хвилі де Бройля для електронів
або менше її, вздовж цього напрямку починається розмірне кван-
тування. Відмінності в енергетичній структурі та густині елект-
ронних станів для низькорозмірних систем показані на рис. 4.28.
Видно, що при зниженні розмірності (тобто з ростом обмежень на
рух електронів), спектр все більш дискретизується і для квантової
точки стає схожим на атомарний.

Одним із шляхів радикального оновлення схемотехніки в еле-
ктроніці є використання надпровідних (НП)  елементів,  що вклю-
чають джозефсонівский перехід. Він являє собою дві НП–плівки,
розділені тонким шаром (~ 1 нм) діелектрика. Такі надпровідники
називають слабкозв'язаними, а саму надпровідність позначають як
«слабку». Розроблено багато джозефсонівських елементів і при-
строїв, що мають великі перспективи застосування в якості гене-
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раторів і приймачів міліметрових і субміліметрових випроміню-
вань, логічних елементів і елементів пам'яті, пристроїв квантового
кодування і передачі даних, високочутливих датчиків магнітного
шару, електричного заряду, напруги, струму, теплового потоку
тощо.

Принцип дії таких елементів ґрунтується на квантових зако-
номірностях поведінки одного або декількох джозефсонівських
контактів, включених в електричне коло. Електрони у надпровід-
нику поводяться скорельовано, в результаті чого струм і створе-
ний ним магнітний потік квантуються. Через це в кільці, що скла-
дається з двох джозефсонівських контактів, включених паралель-
но, може вкладатися тільки ціле число довжин електронних хвиль.
Всередині такого кільця може існувати не будь–який магнітний
потік, а тільки кратний цілому числу квантів магнітного потоку

Ф0. Це забезпечує автома-
тичний перехід від анало-
гового способу подання ін-
формації до дискретного.
Використання слаб-
козв’язаних НП–структур
дозволяє досягти в прист-
роях квантового кодування
і передачі даних гранично
низьких рівнів шуму і енер-
госпоживання при робочих
частотах ~ 10.2 Гц.

Елементи швидкої од-
ноквантової логіки, в яких
одиницею інформації є
квант магнітного потоку
Ф0, дають можливість об-
робляти сигнали з частота-
ми,  що перевищують 100
ГГц, при низькому рівні
дисипації енергії. Така

Рис. 4.28. Схематичне зображення
спектрів різних об'єктів
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структура є одночасно і логічним елементом, і коміркою пам'яті.
Оскільки обсяг переданих в мережі Інтернет даних подвоюється
кожні 100...120 діб, в найближчій перспективі навіть найсучасніші
з розроблюваних зараз напівпровідникових приладів не зможуть
пропускати такі великі потоки.  Тривимірні НП–структури,  що
складені в стопу джозефсонівських електронних схем, видаються
зараз як практично єдина реальна альтернатива планарним напів-
провідниковим мікросхемам для обробки великих обсягів інфор-
мації.

Освоєння нових фізичних принципів дозволяє створювати
принципово нові класи обчислювальних систем на основі кванто-
вих низькорозмірних структур. Вже розроблені квантові алгорит-
ми обчислень, щоб забезпечити вирішення задач, які використо-
вують детерміністичну бінарну логіку (тобто керування станом
класичних комірок «0» і «1»).

В такій гіпотетичній обчислювальній машині інформація збе-
рігається, обробляється і передається по квантово–механічним за-
конам в вигляді хвильових функцій системи, що складається з ве-
ликої кількості квантових кубітів. Колосальне збільшення обсягу
і швидкості оперування інформацією в такому пристрої буде обу-
мовлено не лише зменшенням часу однієї операції, а максимально
можливим розпаралелюванням обчислень, що лімітуються тільки
квантовою межею. Одночасно можуть бути вирішені на новому
рівні питання кодування і криптографії.

Наноструктурована джозефсонівська електроніка найкраще
підходить як фізичне середовище для конструювання квантових
комп'ютерів. На основі двовимірних сіток джозефсонівських кон-
тактів може бути також створено новий тип комп'ютерної пам'яті,
що використовує асоціативну, розподілену по всій структурі пам'-
ять, подібно нейронних мереж живих організмів. Така система бу-
де здатна розпізнавати образи, приймати оперативні рішення у ре-
альному часі в багатофакторних ситуаціях (наприклад, в економі-
ці, оборонних завданнях, космічних дослідженнях тощо). Одним з
найбільш просунутих напрямів застосування НП–структур з джо-
зефсонівським переходом є конструювання датчиків - реєстрато-
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рів малих сигналів з чутливістю поблизу фундаментальної кванто-
вої межі.

Прилади на основі НП–квантових інтерферометрів (надпро-
відникові квантові інтерферометричні пристрої), що являють ком-
бінацію переходів Джозефсона, забезпечують високу чутливість і
дають можливість створювати підсилювачі з шумовою темпера-
турою на частоті 750 МГц, що дорівнює ~ 1 К. Такі параметри до-
зволяють використовувати їх у безконтактній медичній діагности-
ці (магнітокардіографії, магнітоенцефалографії для реєстрації дія-
льності серця і мозку відповідно). Вже розроблені спеціальні кон-
струкції магнітної томографії - об'ємної мікроскопії людського
організму, що дозволяють спостерігати функціонування органів,
внутрішньоутробний розвиток плоду тощо в режимі реального ча-
су.

Молекулярна електроніка. Альтернативним напрямком ро-
звитку електроніки, що дозволяє реалізувати багато її функцій та
радикально зменшити розміри окремих елементів є використання
макромолекул та їх фрагментів в електричних колах. До констру-
ювання подібних пристроїв існує два підходи.  У першому між
електродами знаходиться велика кількість молекул, утворюючи
аморфну або полікристалічну структуру. Електричний контакт з
електродами і між окремими молекулами здійснюється у випадко-
вих точках (рис. 4.29, а). Такі прилади є об'ємними багатомолеку-
лярними системами. Вони широко використовуються при ство-
ренні рідкокристалічних дисплеїв, світлодіодних випромінювачів і
матриць на органічних молекулах. Ведуться розробки логічних
компонентів електроніки на базі полімерних плівок замість крем-
нію.  Це дозволяє створювати м'які,  гнучкі чіпи,  які можна буде
легко вбудовувати у папір, тканини, пакувальні матеріали.

В іншому підході пропонується використовувати поодинокі
органічні молекули (рис. 4.29, б) для створення осередків пам'яті,
логічних ключів, випромінювачів і приймачів світла, з'єднуваль-
них провідників та інших елементів наноелектроніки. У залежнос-
ті від природи використаних підвідних електродів виділяють два
підкласи приладів: чисто молекулярні (з молекулярними провід-
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никами) та гібридні (з металевими або напівпровідниковими про-
відними містками). Особливий інтерес для наноелектроніки являє
низка молекул, здатних самоорганізовуватися і утворювати впо-
рядковані дво– та тривимірні структури. Такими об'єктами зараз
інтенсивно займається супрамолекулярна хімія.

Рис. 4.29. Два класи молекулярних приладів: (а) - об'ємні з хаотичним
розташуванням великої кількості молекул;  (б) - одномолекулярні з
підключенням електродів до певних атомів і зв'язків в молекулі; 1 -
електрод; 2 - молекула, 3 - міжатомні зв'язки; 4 - атом

Основна проблема,  яка повинна бути вирішена в молекуляр-
ній електроніці — це створення підвідних провідників та їх конта-
кту з молекулою в заданому місці. Для цього можна використову-
вати як ковалентні, так і ван–дер–Ваальсові зв'язки. Перші дають
дуже міцне з'єднання, але ускладнюють можливість самоорганіза-
ції структури, що складається з декількох молекул. Другі менш
міцні, допускають самоорганізацію, але не забезпечують надійно-
го з'єднання в умовах кімнатної температури.

В якості електродів рекомендується золото завдяки його ви-
сокій стійкості до окислення. Найбільш дослідженою групою, що
утворює ковалентний зв'язок із золотим електродом, є тіол. Це од-
на із рідкісних кінцевих груп в органічних молекулах, здатних
утворювати ковалентний зв'язок з благородними металами. Мож-
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ливо також використання Se–Au; S–Ag і інших пар. Потенційно
органічні молекули можуть виконувати практично всі групи фун-
кцій, які зараз забезпечуються твердотільною напівпровідниковою
електронікою (табл. 4.5).

В якості провідників перспективні молекули, що мають стри-
жнеподібну форму. Зазвичай це полімери з повторюваним моти-
вом. Роль нанопровідників можуть виконувати ланки з делокалі-
зованими s–електронними системами, наприклад ланцюги з чер-
гованими одинарними та подвійними зв'язками. Великий інтерес у
цьому плані являють також ароматичні сполуки і полімери на їх
основі (політіофен, поліпірол тощо), оскільки s–електрони в бен-
зольному кільці делокалізовані і добре з'єднуються в провідні ла-
нцюжки подвійними або потрійними зв'язками (поліфенілен–вініл,
поліфеніленетінілен та ін ).

Таблиця 4.5 Властивості органічних молекул та їх можливі застосування
в електроніці

Властивості Можливі застосування

Електрична провідність
Нанопровідники, контакти, з'єднання, сен-
сори, діоди, перемикачі, транзистори, інте-
гровані прилади

Оптоелектронні прояви
Сенсори, випромінювачі, дисплеї, фотое-
лектронні перемикачі, оптична пам'ять і
логіка, процесори

Молекулярний магне-
тизм

Магнітна пам'ять; процесори, об'єднані з
пам'яттю

Структурна і електрон-
на мінливість

Сенсори, двигуни, актуатори, сканери,  па-
м'ять

Конформаційна стабі-
льність Сенсори, перемикачі, пам'ять

Традиційним є використання полімерних молекул (алкани
тощо) і матеріалів на їх основі в якості електричної ізоляції. Однак
для створення нанометрових ізоляційних проміжків їм не вистачає
жорсткості. Тому на роль молекулярних ізоляторів розглядаються
більш жорсткі тіофени–заміщені бензолом, металоорганічні ком-
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плекси тощо.
Поєднання ланок з акцепторними та донорними властивостя-

ми через проміжну зв'язує групу та створює молекулу з вентиль-
ними характеристиками, подібними n–p–переходу в напівпровід-
никах. Через труднощі підключення електродів до певних місць
відповідних молекул спочатку діодний ефект досліджували на
квазідвомірних плівках Ленгмюра–Блоджетт мономолекулярної
товщини. За допомогою зондової мікроскопії і маніпуляторів вда-
лося через тіолові групи під'єднатися за допомогою позолочених
електродів нанометрового масштабу і до окремих поліароматич-
них молекул.

Наступне за складністю завдання - сконструювати молекуля-
рні перемикачі та елементи пам'яті. Їх фізичною основою можуть
бути різні системи, побудовані на базі органічних молекул. Деякі
найбільш важливі приклади таких систем та принципи їх роботи
схематично зображені на рис. 4.30. Класифікацію таких пристроїв
можна представити у вигляді двовимірної сітки, по горизонталі у
якої відкладені перемикаючі фактори (нагрівання, освітлення, еле-
ктрична напруга, магнітне поле тощо), а по вертикалі - перемика-
юча властивість (провідність, намагніченість, поляризація тощо).
У вузлах цієї сітки знаходяться молекулярні перемикачі різних
типів, реалізовані на відомих або сконструйованих спеціально мо-
лекулярних системах.

Як приклад одного з них на рис. 4.31 показана схема тригера з
двома стійкими положеннями, виконана на катенановій молекулі.
Вона являє собою два кільця, зчеплених між собою і здатних змі-
нювати положення один відносно іншого. Підключення електрич-
ної напруги тієї або іншої полярності в межах –1.5...+2 В призво-
дить до повороту одного з кілець на 180 °, а потім на 360 °. При
відсутності прикладеної напруги молекула ВІС стабільна (стійка в
обох положеннях) і може розглядатися і як перемикач, і як комір-
ка пам'яті. Знайдено кілька десятків органічних молекул, здатних
змінювати конформацію під дією світла чи в результаті зміни за-
рядового стану. Зазвичай це ароматичні сполуки з декількома бен-
золовими кільцями, катенани, ротаксани тощо.
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Рис. 4.30. Схематичне зображення
окремої клітинки молекулярного
електронного (а) і оптоелектронного
(б) пристроїв; схема дискретних ене-
ргетичних рівнів для носія 1...6, що
переміщується між електродами з
рівнями Фермі EF1 і EF2 (в): С - ка-
тод; А - анод; G — керуючий елект-
род; S - молекула–субстрата; М -
модулюючий електрод; ETL і HTL -
транспортний місток з електронними
та дірковими носіями відповідно; Ph
- фотони

Рис. 4.31. Схема перемикача (комірки пам’яті) на молекулі ротакса-
ну, яка змінює конформанію внаслідок приєднання чи втрати елект-
рона (окислювально–відновлювальної реакції). В результаті ліва кі-
льце подібна частина молекули повертається відносно замкненої
правої частини на 180°

Трьохелектродний молекулярний прилад (рис. 4.30) склада-
ється з двох основних електродів (анод і катод) і молекули (або її
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фрагментів), розміщеної між ними. Керування такими комірками
може здійснюватися кількома способами. Для чисто електричних
приладів це може бути третій електрод (G) або інша молекула
субстрату (S), що зв'язуються з основною. Така структура принци-
пово схожа з відомими напівпровідниковими пристроями (діод,
ключ, транзистор тощо), але має нанометрові розміри. У зв'язку з
цим електрони всередині неї можуть мати тільки дискретні рівні,
за якими може транспортуватися носій, що переноситься з рівня
Фермі EF1 одного електрода на рівень Фермі EF2 іншого електрода.

Аналогічно може бути побудований і оптоелектронний еле-
мент. У загальному випадку він може містити два молекулярних
фрагмента - з електронною і діркової провідністю, що забезпечує
легку реалізацію світлодіодів у місці їх з'єднання. Додаткове керу-
вання може здійснюватися допоміжними модулюючими електро-
дами, розташованими під катодом і анодом. В якості молекуляр-
них містків використовують нанотрубки, полімери, ДНК, РНК та
інші органічні молекули.

Отже, твердотільна електроніка, ініціювавши процес мініатю-
ризації техніки, продовжує бути попереду в розвитку нанотехно-
логій і генеруванні нових ідей. У найближчі роки продовжиться
вдосконалення кремнієвих технологій. Разом з тим виробляються
принципово нові підходи до подальшого зменшення розмірів еле-
ментів і поліпшення параметрів мікроелектроніки: нанотрубчаста
електроніка, одноелектроніка, молекулярна наноелектроніка, ква-
нтові обчислення, надпровідні пристрої тощо.

Електроніка на нанотрубках. Залежно від хіральності од-
ностінних вуглецевих нанотрубок (ВНТ), особливостей структури
та дефектності багатостінних ВНТ вони можуть володіти різними
транспортними властивостями. Так, електропровідність, що має
квазіодномірний характер, визначається зонною структурою, роз-
сіюванням на домішках і фононах. У бездефектних одностінних
ВНТ з металевою провідністю за низьких температур можливий
балістичний режим переносу заряду, при якому величина провід-
ності визначається співвідношенням Ландау
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h
eG

22=       (4.11)

де е - заряд електрона; h - постійна Планка.
Опір такого провідника не залежить від його довжини і стано-

вить десятки кілоом (залежно від кількості квантових станів для
носіїв). Це досить зручно для внутрішньочіпових сполук. Такий
режим реалізується у разі, коли відстань між контактами менше
довжини вільного пробігу, що цілком реалістично для умов засто-
сування ВНТ в якості з'єднувальних провідників субмікронних
довжин. Так, багатостінна нанотрубка демонструвала стійкість
впродовж >300 год безперервної роботи при густині струму
j = 2×1010А/см2 (!!!). Мідний провідник в подібних умовах руйну-
ється вже при густині струму 107 А/см2. Для порівняння зазначи-
мо, що плавкі запобіжники з Cu міліметрового перерізу руйну-
ються при 104 А/см2. Така різниця обумовлена поліпшенням умов
теплообміну при зменшенні поперечного перерізу провідника R
(при його фіксованій довжині та інших рівних умовах потужність
джоулевого тепловиділення зменшується як R2).

Поєднання двох одностінних ВНТ з різною величиною або
типом провідності в один нанодротик утворює діод нанометрових
розмірів. Найпростіше реалізувати цю ситуацію шляхом з'єднання
ВНТ з різною хіральністю. Дві схрещені ВНТ, що дотикаються
(наприклад, механічно або електричним полем), утворюють кон-
такт з вентильними властивостями, поєднаний з перемикачем.

С. Іджимі зі співробітниками запропонували в якості елементу
пам’яті коротку одностінну ВНТ, у яку поміщено молекулу фуле-
рену С60. Сили ван–дер–Ваальса між ними наростають поблизу кі-
нців нанотрубки, що призводить до виникнення двоямного потен-
ціалу. Одному крайньому положенню молекули С60 можна припи-
сати логічний «0», а іншому - логічну «1». Перемикання між цими
станами можна забезпечити, помістивши атом металу у порожни-
ну молекули фулерену. Він іонізується, і в результаті ендоедраль-
ний комплекс набуває заряду або дипольного моменту. Прикла-
дання електричного поля вздовж осі ВНТ призводить до перемі-
щення цього «човника» з одного крайнього положення в інше, що
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і забезпечує керування коміркою. При відключенні поля досягну-
тий стан не змінюється, тобто реалізується довготривала пам'ять
без енергоспоживання.

Запатентовано конструкцію матриці пам'яті, в якій два ряди
ВНТ розташовані під кутом 90 ° в паралельних площинах, розді-
лених зазором 1...2 нм (рис. 4.32, б). Така система також характе-
ризується двоямним енергетичним профілем, створюваним сила-
ми пружності трубки і ван–дер–Ваальсовими взаємодіями між
ними на малих відстанях. Прикладання різниці потенціалів до
будь–якого вузла матриці викликає вигин верхньої трубки і її при-
тягання до нижньої. За певної напруги (1…3 В) відбувається дотик
трубок і опір між ними падає на декілька порядків.

Рис. 4.32. Матриця
пам’яті на нанотрубках:
а - з молекулою фулере-
ну у внутрішній порож-
нині; б - з локально де-
формованими трубками;
в - з ізолюючим шаром,
що містить глибокі паст-
ки електронів

У правильно розрахованій конструкції сили ван–дер–Ваальса
продовжують утримувати трубки в контакті і після зняття напру-
ги, тобто реалізується комірка енергонезалежної пам'яті. Стирання
записаного біта інформації здійснюють прикладанням напруги до
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трубок даного вузла в однаковій полярності. Оцінки на основі
аналізу сил і результатів експериментів, що враховують модулі
пружності, необхідні зазори і прогини «нанострун», показують,
що можливе створення матриць динамічної пам'яті з розмірами
комірок 5´5 нм, щільністю запису ~1012 біт/см2 і швидкодією ~100
ГГц.

Ще один приклад побудови комірки з пам’яттю на ВНТ зо-
бражено на рис. 4.32, в. Верхній шар ВНТ з металевою провідніс-
тю відділений від нижнього, напівпровідникового тришаровим ді-
електриком SiО2–Si3N4–SiО2.  Таким чином,  в кожній точці пере-
тину ВНТ утворюється індивідуальний польовий транзистор.
Внутрішній шар з нітриду кремнію здатний захопити інжектовані
носії, що зміщує величину критичного напруження відкриттям
транзистора. Це і покладено в основу принципу дії такої пам'яті,
дуже схожого з  технологією флеш–карт.  Існують проекти ВІС,
виконані цілком з ВНТ. У них передбачається і провідники, і тран-
зистори, і осередки динамічної пам'яті виготовляти з ВНТ.

Для масового використання вуглецевих нанотрубок необхідно
навчитися вирощувати трубки з заданими властивостями в вели-
ких кількостях і простими способами з'єднувати їх у необхідні
електричні схеми. Цього можна домогтися різними методами: фо-
рмуючи їх в намічених місцях на підкладці, пришиваючи до них
функціональні групи,  створюючи умови для самоорганізації та
самозбірки тощо.

Лазери на квантових ямах. Квантові структури використо-
вуються для створення лазерів. Ефективні лазерні пристрої на КЯ
застосовуються у волоконно–оптичних лініях зв’язку. Розглянемо,
як влаштовані і працюють ці прилади. По–перше, нагадаємо, що
для роботи будь–якого лазера необхідно створити інверсну засе-
леність енергетичних рівнів: на вищому рівні має знаходитися бі-
льше електронів, ніж на нижчому, тоді як у стані теплової рівнова-
ги ситуація є зворотною. По–друге, кожному лазеру необхідний
оптичний резонатор або система дзеркал, яка замикає електромаг-
нітне випромінювання в робочому об’ємі.

Для того щоб КЯ перетворити на лазер, потрібно під’єднати її
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до двох контактів, через які електрони можуть безперервно надхо-
дити в робочу область. Нехай через один контакт електрони пот-
рапляють у зону провідності. При переході електронів із зони про-
відності до валентної зони, випромінюватимуться кванти елект-
ромагнітного випромінювання (рис. 4.33). Потім крізь валентну
зону носії струму мають йти на інший контакт. Частота випромі-
нювання w визначається умовою

ve
g EEE 11ω ++=h ,     (4.12)

де E1
e і E1

v – енергії перших енергетичних рівнів у зоні провід-
ності та валентній зоні, відповідно; Eg – ширина забороненої
зони.

Електромагнітне ви-
промінювання, що гене-
рується лазером, необхід-
но сконцентрувати в
центральній, робочій об-
ласті приладу. Для цього
показник заломлення вну-
трішніх шарів має бути
більшим, ніж зовнішніх.
Тобто внутрішня область
лазера має виконувати
роль хвилеводу. На гра-
ницях цього хвилеводу

нанесені дзеркала, які утворюють резонатор.
Для роботи лазера в режимі генерації необхідно, щоб підси-

лення світла в резонаторі перевищувало повні втрати. При вико-
нанні цієї умови для досягнення порогу генерації треба інжектува-
ти в активну область лазера тим менше носіїв, чим більша густина
станів поблизу краю зони. Це означає, що для зменшення порого-
вої сили струму (найважливішої характеристики інжекційних ла-
зерів, яку бажано робити якомога меншою) слід мати структуру з
високою густиною станів. Прогрес у створенні лазерів пов’язаний
з використанням напівпровідникових структур, що містять КЯ. Це
обумовлено тим, що густина станів поблизу краю зони у КЯ знач-

Рис. 4.33. Енергетична схема лазера
на квантовій ямі
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но перевершує густину станів у масивному напів-провіднику.
У квантових нитках можна очікувати ще більшого покращен-

ня характеристик лазерів через перетворення густини станів. Зро-
зуміло, що в реальних структурах через розширення квантових рі-
внів за рахунок розсіяння носіїв густина станів матиме скінченне
значення, проте в квантових нитках високої якості можна розра-
ховувати на подальше зниження порогової сили струму.

Лазери на КЯ можна перебудовувати, керуючи параметрами
енергетичного спектра. Так, при зменшенні розмірів КЯ мінімаль-
ні енергії електронів E1

с в зоні провідності і E1
v у валентній зоні

зростають. Це приводить до збільшення частоти, що генерується
лазером. Добираючи ширину КЯ, можна добитися, щоб згасання
хвилі в оптичній лінії зв’язку, куди потрапляє випромінювання,
було мінімальним. Крім того, у двовимірному електронному газі
легше створити інверсну заселеність енергетичних рівнів. Тому
лазери на квантових структурах досить економні і мають значний
ККД.

Лазери на самоорганізованих квантових точках. Перева-
ги напівпровідникових лазерів на самоорганізованих квантових
точках (СКТ) пов’язані з повною дискретністю енергетичного
спектру і високою просторовою локалізацією електронів і дірок.

Це сприяє зниженню гус-
тини порогової сили
струму, за якої почина-
ється генерація випромі-
нювання, підвищенню
його температурної стабі-
льності, збільшенню під-
силення і потужності.

На рис. 4.34 наведено
схему лазера на СКТ,  що
випромінює в площині
цього шару. Активна об-
ласть лазера з СКТ
InAs/GaAs вбудована в р–

Рис. 4.34. Схема інжекційного напів-
провідникового лазера на СКТ. По-
дібну будову має і лазер на КЯ
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n–перехід у GaAs і обмежена з обох боків шарами (In,Ga)P або
AlGaAs, які мають показник заломлення менший, ніж у GaAs. Ці
шари створюють оптичний хвилевід для випромінювання, яке
поширюється у площині СКТ. Торцеві грані лазера, отримані роз-
колюванням кристала по площинах спайності і вкриті з одного бо-
ку глухим, а з другого напівпрозорим дзеркалом, утворюють резо-
натор Фабрі–Перро завдовжки ~1 мм.

Через р–n–перехід пропускається струм у прямому напрямі,
що спричинює заповнення рівнів СКТ електронами і дірками та
виникнення за досить великої густини струму інверсної заселено-
сті рівнів і генерації випромінювання. Перехід від спонтанної еле-
ктролюмінесценції до режиму лазерної генерації проявляється в
різкому звуженні лінії випромінювання і збільшенні її інтенсивно-
сті.  Лазери на СКТ об’ємом близько 1  мм3 характеризуються по-
роговою густиною сили струму ~60 А/см2 і вихідною потужністю
випромінювання в режимі безперервної генерації ~1 Вт. Резонатор
такого лазера не перевищує 10–3 мм3.

Унікальні властивості наноструктур дали змогу створити нові
типи приладів, робота яких ґрунтується на нових фізичних ефек-
тах. Характеристики цих приладів значно перевершують можли-
вості аналогів на звичайних напівпровідникових структурах. Це
гетеролазери для систем оптичного зв’язку на подвійній гетерост-
руктурі з подвійними бар’єрами на GaAs–Ga1–xAlxAs, і гетеро-
структурі GaSb–Ga1–xAlxSb, які працюють у діапазоні 0.70…0.88 і
1.78 мкм відповідно лазери на надґратці з квантовими ямами
GaAs–Ga1–xAlxAs. В останньому випадку надґратка повинна мати
не менш як десять періодів із товщиною шарів 10…15 нм. Інжек-
ційні лазери на надґратках з квантовими ямами мають ККД до
60 %, низький пороговий струм і вузьку діаграму направленості.
Для цих же цілей перспективною є складніша надґратка GaAs–
(Ga1–xAlx)yIn1–уP.

Cтворено лавинний фотодіод на надґратці GaAs–Ga1–xAlxAs
(х=0.55),  який має значний ефект фотопомножувача.  Польовий
транзистор з модульованим легуванням, який має час перемикан-
ня всього кілька пікосекунд, відкриває реальні можливості його
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використання в надшвидкодіючих високочастотних інтегральних
схемах.

Завдяки унікальним можливостям нанотехнології створено
мікропорожнинний лазер. Випромінювальні елементи цього кри-
хітного пристрою – молекули флуоресцентної речовини укладені
в мікроскопічну порожнину в цеоліті на основі фосфату алюмінію.
Особлива форма порожнини забезпечує повне внутрішнє відби-
вання світла, дозволяє сфокусувати і спрямувати світло, яке ви-
промінюється молекулами. Нова технологія створення мікроско-
пічних лазерів може виявитися настільки ефективною, що саме на
їх основі можливо будувати мініатюрні пристрої для CD–плейєрів
і комп’ютерів майбутнього.

Зазначимо і такі традиційні області застосування поверхневих
наноструктур, як високодисперсні сорбенти, каталізатори і напов-
нювачі, в яких використання хімічного збирання для модифікації
поверхні і вирощування поверхневих структур заданого складу і
будови дало змогу істотно поліпшити їх властивості і отримати
нові, наприклад високоселективні, сорбентні, негорючі полімерні
матеріали.

Електрооптичний перемикач. Збільшення енергії зв’язку і
сили осцилятора екситона у двовимірній структурі дає змогу ство-
рювати прилади,  дія яких ґрунтується на фізичних процесах,  що
визначаються екситонними станами. Зокрема, розроблено ефекти-
вний електрооптичний перемикач на екситонному переході. Ос-
новна частина такого перемикача (рис. 4.35, а) складається з кіль-
кох КЯ – тонких (~10 нм) шарів напівпровідника GaAs, розташо-
ваних між бар’єрними шарами більш широкозонного матеріалу
(Ga1–хAlх)As. У такій структурі екситонні піки поглинання чітко
виражені навіть за кімнатної температури (рис. 4.38, б). Під дією
зовнішнього електричного поля, прикладеного перпендикулярно
до шарів, що створюють КЯ, піки екситонного поглинання зсува-
ються в червону область спектру (область менших енергій) за ра-
хунок ефекту Штарка в системі з квантовими обмеженнями.

В об’ємних напівпровідниках навіть за низьких температур
ефект Штарка пригнічується процесом іонізації екситонів,  що
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проявляється як розширення і зникнення піку екситонного погли-
нання і збільшення поглинання в області краю міжзонного погли-
нання за рахунок ефекту Келдиша–Франца (зменшення ширини
забороненої зони напівпровідника в зовнішньому електричному
полі).

Рис. 4.35. Схема електрооптичного перемикача на екситонному пере-
ході (а) та спектр поглинання екситонів (б) у квантовій ямі без зовніш-
нього електричного поля (1) і при поперечному електричному полі на-
пруженістю 105 В/см (2)

У КЯ екситонний пік поглинання чітко виражений при на-
пруженості зовнішнього поля до 105 В/см, і величина його зсуву в
область менших енергій може у кілька разів перевищувати енер-
гію зв’язку екситона. Іонізація екситонів в об’ємному напівпро-
віднику відбувається в полях приблизно на два порядки слабших.
Високий поріг іонізації екситонів у зовнішньому полі у КЯ якісно
можна пояснити таким чином. Зовнішнє електричне поле, прикла-
дене перпендикулярно до квантової ями, відтягує електрон і дірку
до протилежних країв КЯ. Проте воно не може іонізувати екситон
з двох причин: 1) електрон і дірка не можуть покинути квантову
яму  внаслідок маалої ймовірності тунелювання крізь бар’єри з
широкозонного напівпровідника (Ga1–хAlх)As; 2) оскільки кванто-
ва яма вузька порівняно з діаметром екситона, то між електроном і
діркою залишається сильне кулонівське притягання, навіть якщо
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вони знаходяться біля протилежних стінок КЯ. Отже, прикладаю-
чи зовнішню напругу до КЯ або множинних квантових ям, можна
модулювати інтенсивність світла на частоті екситонного переходу
за рахунок зміни поглинання.

Зазначимо, що така структура може одночасно бути як оптич-
ним модулятором, так і детектором випромінювання. За резонанс-
ного збудження екситонів у квантовій ямі при 300 К відбувається
їх швидкий (t <10–12 с) розпад на вільні електрони і дірки, тобто в
ній виникає фотопровідність. Швидкий розпад екситонів при кім-
натній температурі відбувається через взаємодію з фононами – се-
редня теплова енергія (kT » 26 меВ) значно перевищує енергію
зв’язку екситона (близько 10 меВ для даної структури) у квантовій
ямі з бар’єрами кінцевої висоти.

Електрооптичний модулятор, в якому використано Штарк–
ефект екситонів і фотопровідність на частоті екситонного перехо-
ду, працює таким чином (рис. 4.35, а). Методом молекулярно–
променевої епітаксії виготовляється p–i–n діод, в якому у власно-
му i–шарі вирощена система КЯ. На діод через опір навантаження
R подається замикаюча напруга. Якщо структура не освітлюється,
то опір квантових ям значний порівняно з послідовно включеним
опором навантаження і велика напруга виявляється прикладеною
до i–шару перпендикулярно до КЯ. За рахунок Штарк–ефекту по-
глинання в області екситонного резонансу мале (рис. 4.35, а). При
освітленні на частоті екситонного переходу створюються ексито-
ни, які практично миттєво розпадаються на вільні електрони і дір-
ки. Через виникнення фотоструму збільшується падіння напруги
на опорі навантаження і зменшується напруга, прикладена до діо-
да. Внаслідок цього збільшується поглинання світла діодом на ча-
стоті екситонного переходу (зменшується штарківський зсув екси-
тонної лінії, рис. 4.35, б).  Це,  у свою чергу,  призводить до збіль-
шення концентрації збуджуваних екситонів і фотоструму при їх
розпаді.

Таким чином виникає позитивний зворотній зв’язок. За раху-
нок нелінійної зміни поглинання в системі із зворотним зв’язком
можна отримати різні режими роботи: перемикання з великим ко-
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нтрастом, бістабільний режим, коли при одному і тому же зна-
ченні вхідної інтенсивності світла існує два стабільних значення
інтенсивності на виході пристрою.

Для модуляційних приладів виявився дуже зручним ефект
Штарка в квантових ямах, що отримав назву гігантського ефекту
Штарка, оскільки електрон і дірка в квазідвовимірному екситоні
виявляються відтягнутими електричним полем до двох протилеж-
них стінок ями і можуть бути іонізовані лише в результаті туне-
лювання крізь бар’єрний шар. Робочу температуру навколишньо-
го середовища можна істотно підвищити аж до кімнатних темпе-
ратур і вище у зв’язку із властивостями низькорозмірних гетерос-
труктур, здатними стабілізувати екситон. Що ж до відносно силь-
ної температурної залежності положення екситонних ліній, що
йдуть поза забороненою зоною, то тут радикальним рішенням ви-
являється інтеграція випромінювальних елементів з елементами,
що здійснюють обробку інформації, закладеної в світловому по-
тоці. Це часто виявляється можливим в межах однієї і тієї ж бага-
тошарової гетероструктури. Ще більш вражаючими могли б ви-
явитися можливості, закладені в екситонних поляритонах, оскіль-
ки високі швидкості поширення сигналів тут могли б поєднувати-
ся з надзвичайно низькими енергетичними втратами на керування
приладом.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Охарактеризуйте основні етапи розвитку твердотільної
електроніки.

2. Що таке наноелектроніка? Опишіть основні її функції.
3. Які фізичні принципи накладають обмеження на пода-

льшу мінітюаризацію елементів мікроелектроніки?
4. Охарактеризуйте метод літографії в цілому та його різ-

новиди.
5. Перелічіть матеріали, що розглядаються як перспектива

кремнію для потреб мікро- і наноелектроніки та опишіть
їх основні властивості.
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6. В чому полягають особливі властивості пористого кре-
мнію? Які фізичні механізми і моделі використовуються
для їх трактування?

7. Опишіть прояви поверхневих станів в формуванні влас-
тивостей напівпровідників та структур на їх основі.

8. Які основні підходи існують для конструювання при-
строїв молекулярної електроніки?

9. У чому полягає основна проблема при розробці елемен-
тів молекулярної електроніки?

10. Перелічіть фізичні властивості вуглецевих нанотрубок,
що створюють передумови для їх використання в нано-
електроніці.

11. Наведіть схему лазера на квантових ямах. Розкрийте фі-
зичні принципи його дії.

12. Як функціонує електрооптичний перемикач? Який фізи-
чний ефект лежить його основі?
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5. ТУНЕЛЮВАННЯ НОСІЇВ ЗАРЯДУ ЧЕРЕЗ
ПОТЕНЦІАЛЬНІ БАР’ЄРИ

Тунелювання електрона через потенційний бар'єр – це ти-
повий прояв його хвильових властивостей. В низькорозмірних
структурах вказане явище набуває специфічних особливостей,
які пов'язані з дискретністю заряду електрона та додатковим
квантуванням енергетичних станів в таких структурах, спричи-
неними квантовим обмеженням. Найбільш характерно ці особ-
ливості проявляються в одноелектронному тунелюванні та ре-
зонансному тунелюванні.

5.1. ОДНОЕЛЕКТРОННЕ ТУНЕЛЮВАННЯ

Відомо, що електричний струм у провіднику обумовлюєть-
ся рухом електронів відносно нерухомих іонів решітки. Хоча
кожний електрон несе дискретний одиничний заряд, загальний
перенесений ними заряд змінюється не стрибкоподібно, а непе-
рервно, оскільки цей заряд визначається сумою зміщень всіх
електронів відносно іонів.  Вільні електрони в провіднику мо-
жуть зміщуватись на як завгодно малі відстані. Тому сумарний
перенесений ними заряд змінюється монотонно з дискретністю
меншою, ніж одиничний заряд електрона.

У структурі, що складається із двох областей провідника,
розділених тонким діелектриком, електричний заряд перено-
ситься комбіновано – неперервно в провіднику та дискретно че-
рез діелектрик. Ці процеси схематично показано на рис. 5.1.
Спочатку границя поділу між провідником і діелектриком елек-
трично нейтральна. При прикладанні до зовнішніх контактів
структури електричного потенціалу починається неперервна
зміна заряду в провіднику. Вона супроводжується накопичен-
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ням заряду на границі з діелектриком.  Цей заряд виникає вна-
слідок невеликих неперервних зміщень електронів відносно
своїх рівноважних положень у приграничній області провідни-
ка. Накопичення заряду триває до тих пір, поки його величина
не виявиться достатньою для відривання і подальшого тунелю-
вання через діелектрик одного електрона. Після акту тунелю-
вання система повертається в первісний стан. При збереженні
зовнішньої прикладеної напруги описані процеси повторюють-
ся знову.

Електрон набуває здатності тунелювати через діелектрик,
коли накопичений заряд стає
більшим, ніж +e/2 (тунелю-
вання в «прямому» напрям-
ку)  або меншим,  ніж –e/2
(тунелювання в «зворотно-
му» напрямку), оскільки
тільки при цьому зменшу-
ється електростатична енер-
гія системи. Всередині цього
інтервалу тунелювання не-
можливе через кулонівську
взаємодію електрона з інши-
ми рухомими й нерухомими
зарядами в провіднику. Дане
явище називають кулонівсь-
кою блокадою.

Однобар'єрні структу-
ри. Структура з одним туне-
льним бар'єром може бути
представлена еквівалентною
схемою, показаною на
рис. 5.2, б.  Її основними еле-
ментами є ємність утворено-
го діелектриком конденсато-
ра Ct і тунельний опір Rt,

Рис. 5.1. Одноелектронне перене-
сення заряду через тонкий діелек-
трик. 1, 3 – провідник, 2 – діелект-
рик, ТЕ- тунелювання електрона
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який характеризує тунельний перехід за відсутності зарядових
ефектів. Ємність Ce є еквівалентною для з’єднуючих електродів
і джерела напруги та враховує зміну заряду в них при протікан-
ні електричного струму.

Рис. 5.2. Вольт–амперна характеристика (а) та еквівалентна схема
однобар’єрної структури (б)

Зміна електростатичної енергії при тунелюванні одного
електрона являє собою різницю між запасеною в конденсаторі
енергією та роботою, виконаною джерелом живлення:

eVCeE -=D 2/2 ,     (5.1)
де C=Ct+Ce. Тунелювання енергетично вигідне тільки у випад-
ку,  коли ΔΕ< 0, що з врахуванням можливості тунелювання як
при прямому, так і при зворотному зміщенні приводить до ви-
разу для граничної напруги |Vt| = e/2C. Величину e2/2C назива-
ють кулонівською щілиною.

Вольт–амперна характеристика однобар'єрної структури
показана на рис. 5.2, а. Електричний струм у такій структурі
виникає тільки при її зміщенні напругою, більшою, ніж гранич-
на. На «відкритій» ділянці вольт–амперної характеристики
струм визначається величиною тунельного опору Rt. Пов'язані з
одноелектронним тунелюванням осцилляції напруги змінюють
його величину на ±e/2C і відбуваються з частотою f = I/e, де I –
електричний струм.

Експериментальне спостереження розглянутих закономір-
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ностей можливе тільки при низькій енергії теплових флуктуацій
у порівнянні з енергією перезарядки конденсатора одним елект-
роном. Це вимагає виконання умови kBТ << e2/2C. Згідно з нею
при температурі 4 К величина ємності тунельного бар'єру по-
винна бути малою (С < 10–16 Ф), що реалізується тільки в нано-
розмірних структурах,  серед яких найбільш вдалими є КТ.  Для
прояву ефектів, пов'язаних з одноелектронним тунелюванням в
умовах кулонівської блокади, необхідно також, щоб тунельний
опір структури Rt>h/e2. Виконання цієї умови необхідне для по-
долання флуктуацій кількості електронів у КТ, через яку відбу-
вається одноелектронне тунелювання. Тобто флуктуації повин-
ні бути досить малими для зміни заряду, щоб він був стійко ло-
калізованим у КТ.

Цікавим об'єктом фізики низькорозмірних систем є метале-
ві гранули (кластери), зв'язані слабкими тунельними взаємодія-
ми. Тунельним струмом між двома масивними електродами
можна керувати, якщо між ними помістити гранулу–кластер
(рис. 5.3). При цьому ймовірність тунелювання електронів між
електродами значно більша, ніж без кластера. Струм у цьому
випадку зумовлений перескоками окремих електронів. Унаслі-
док переходу електрона на гранулу, за той період часу, поки він
перебуває на ній,  своїм полем він замикає перехід для наступ-
них електронів («кулонівська блокада»). Протікання струму
блокується, і на вольт–амперній характеристиці контакту дис-
кретність заряду яскраво проявляється у вигляді сходинок
(«кулонівські сходинки»). Принцип утворення сходинок схема-
тично наведено на енергетичних схемах рис. 5.3 ( б – тунелю-
ванням електрона на гранулу блокується переміщення інших
електронів (перехід замкнений), в – з підвищенням зовнішньої
напруги (між емітером і колектором) блокада знімається).

Енергетика зарядки окремого кластера. Видалимо обид-
ва електроди 1 і 2 на схемі рис. 5.3. Розглянемо ізольовану гра-
нулу (електрод 3),  на якій є N «зайвих» електронів, переміще-
них з нескінченності. Хімічний потенціал електронів нейтраль-
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ної гранули μ3<0, а відповідна робота виходу електронів
W3=–μ3. Вільна енергія зарядженого кластера

( )
C

eNNFFN 2
μ

2

30
-

++= ,

де F0 – вільна енергія нейтрального кластера, С – електрична
ємність гранули, а сума другого і третього доданків – робота з
перенесення N електронів з нескінченності на кластер. При
цьому заряд потрібно внести в кластер (другий доданок), а по-
тім перерозподілити його по поверхні (третій доданок). При до-
даванні чи видаленні одного електрона ця енергія зміниться на
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Рис. 5.3. Гранула (кластер), зв’язана двома тунельними перехода-
ми з масивними електродами (а). Енергетичнi дiаграми (б, в)

Якщо електрони переносяться не з нескінченності, а з елек-
трода 1,  ємність якого дорівнює нескінченності,  то вираз (5.2)
зміниться:
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Проте кількість електронів N у цій формулі не може бути дові-
льною. Це визначається конкуренцією суми перших двох дода-
нків з останнім доданком у (5.3) (вони різного знаку). При пев-
ному N = N* зміна енергії ΔF стає негативною, тобто N*+ 1 еле-
ктрон не може «прилипнути» до гранули, оскільки його ємність
«переповнена». Характерно, що критичний заряд навіть для
гранул,  які містять понад тисячу атомів,  не перевищує декіль-
кох одиниць електронного заряду. Цей ефект для триелектрод-
ної структури (рис. 5.3) блокує протікання струму. Підвищуючи
різницю потенціалів V між крайніми електродами, можна зняти
блокаду з гранули після протікання першого електрона, потім
другого і т. д. Тому вольт–амперна характеристика такої струк-
тури є чергою сходинок.

Розглянемо найпростіший випадок – вузький тунельний пе-
рехід. Припустимо, є тунельний контакт між двома масивними
металевими електродами (виготовленими з одного металу,
μ1=μ2), відділеними один від одного тонким ізолятором (це
може бути власний оксид металу). Отже, маємо конденсатор.
Тунельний перехід можна охарактеризувати тунельним опором
Rt і ємністю С. Оскільки існує можливість тунелювання, елект-
рони почнуть переходити через контакт справа наліво. Зміна ві-
льної енергії конденсатора при переході першого електрона до-
рівнює зміні його електростатичної енергії:
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де ЕC=е2/(2С) – характеристична одноелектронна зарядна енер-
гія. При нульовій температурі системи тунелювання електронів
може відбутися тільки тоді, коли виконується умова ΔF<0, тоб-
то вся система перейде в стан з нижчою енергією, інакше туне-
лювання енергетично невигідне. Використовуючи рівняння
(5.4) цю умову можна записати Q>е/2.
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Спостереження одноелектронних зарядних ефектів можли-
ве при таких температурах, які задовольняють нерівність

Tk
C

e
B>>

2

2

, інакше всі ці ефекти будуть непомітні на тлі тепло-

вих флуктуацій. Наприклад, для тунельного контакту, утворе-
ного оксидною плівкою, площа якої S ≈ 0.1×0.1 мкм2, товщина
d ≈ 0.1 нм, діелектрична стала ε ≈ 10, використовуючи вираз
для ємності С = εε0/d ≈ 10–15 Ф, отримаємо оцінку одноелект-
ронної зарядної енергії ЕC ~ 10–4 еВ, що відповідає температурі
1 К. Для спостереження кулонівської блокади опір тунельного
переходу Rt має перевищувати квант опору RQ, щоб уникнути
впливу квантових флуктуацій заряду.

Якщо розмір кластера стає порівняним з довжиною хвиль
де–Бройля електронів, локалізованих усередині кластера, то
квантування їхньої енергії (дискретність рівнів) стає істотним
ефектом. У цьому випадку характеристичною енергією заряд-
них ефектів буде ΔF (див. (5.3)), де μ3 потрібно замінити на
енергію верхнього зайнятого стану в кластері або нижнього ві-
льного стану. Останнє зауваження стосується того, вибуває еле-
ктрон з кластера, чи прибуває на кластер.

«Класична» теорія використовує кілька основних припу-
щень:

• Квантуванням енергетичного спектру електронів у кластері
нехтують (спектр вважають неперервним). Це припущення є
точним, тільки якщо TkB<<- 13 μμ , але часто адекватний опис

спостережень виходить і при CE<<- 13 μμ .
• Час τt електронного тунелювання крізь бар'єр малий

(τt ~ 10–15 с) порівняно з іншим характерним часом (включаючи
інтервали між сусідніми тунельними подіями).

• Когерентні квантові процеси, що складаються з кількох од-
ночасних тунельних подій, не враховують. Це припущення є
точним, якщо опір R усіх тунельних бар'єрів системи набагато
вищий, ніж квантова одиниця опору RQ << R.
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Останнє співвідношення є принципово важливим для одно-
електроніки в цілому. Якщо довжина металевого провідника
настільки мала, що електрони «пролітають» по ньому, не розсі-
юючись (балістичний режим), а його поперечні розміри порів-
нянні з де–бройлівською довжиною хвилі електронів, то елект-
роопір такого провідника квантується і стає кратним RQ = 12.9
кОм. Зниження опору на RQ відбувається завжди, коли дно од-
нієї із підзон розмірного квантування у провіднику опускається
(наприклад, унаслідок змінення напруги на контролювальному
електроді)  нижче від рівня Фермі в контактах. Квант елект-
роопору RQ можна визначити, скориставшись принципом неви-
значеності Гайзенберга h=DD tE , де CeEE C /~ 2==D , а QCRt =D –
тривалість зарядження конденсатора. Слід врахувати «двійку» у
законі дисперсії, що з'являється через виродження підзон по
проекції спіну електрона. Отже, 2/π eRQ h= . У феромагнітних
провідниках це виродження знімається, оскільки електрони зі
спінами «нагору» і «вниз» займають різні енергетичні підзони, i
тому квант опору в цьому випадку 2/π2 eRQ h= .

Тунелювання окремого електрона крізь бар'єр є завжди ви-
падковою подією, що відбувається з певною швидкістю Γ (тоб-
то ймовірністю в одиницю часу) і залежить тільки від зменшен-
ня ΔF вільної (електростатичної) енергії системи як результату
цієї тунельної події. У багатьох ситуаціях кілька тунельних по-
дій можуть відбуватися одночасно. Для систем з кількома клас-
терами, тобто з обмеженим набором можливих зарядних станів,
опис узагальнюється системою «керувальних» рівнянь

( )å ®® G-G=
j

ijijij
i PP

dt
dP ,       (5.5)

що описують еволюцію в часі ймовірності Pi зарядного стану.
Після розв'язання системи рівнянь ймовірності Pi можна вико-
ристати для обчислення середніх величин і флуктуацій (відхи-
лень від середніх величин).
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Для приладів, у яких всі електроди зроблено з одного мета-
лу з типовими розмірами ~ 100 нм, різниця енергій ΔF велика за
рахунок EC і дорівнює приблизно 1 меВ або 10 К (в температур-
них одиницях). У цьому разі, незважаючи на те, що термічні
флуктуації блокуються одноелектронними ефектами, одноелек-
троніка може функціонувати тільки при температурах T ≤ 1 K.
Якщо розмір кластера знизити до 10  нм,  то ΔF дорівнюватиме
приблизно 100 меВ, а одноелектронні ефекти будуть спостері-
гатися при кімнатних температурах. Однак для роботи цифро-
вих одноелектронних приладів розмірами меншими ніж 1 нм,
потрібні значення ΔF навіть більші,  ніж декілька еВ.  У цьому
інтервалі розмірів для більшості матеріалів енергія квантування

стає порівняною з
енергією зарядження
EC. Тому маленькі
кластери часто нази-
вають квантовими
точками. Щоб їх ви-
користовувати, треба
залучати не тільки
надзвичайно складну
технологію (особли-
во при високому
ступені інтеграції
приладів у мікросхе-
мі),  а й рішення де-
яких фундаменталь-
них проблем фізики,
включаючи високу

чутливість транспортних властивостей до незначних варіацій
розмірів і форми квантових точок (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Схема тунельної структури:
лан-цюжок нанокластерiв золота упако-
ваних в ДНК,  яка,  у свою чергу,  за-
крiплена мiж масивними електродами.
Пiдшарок вис-тупає у ролi фононного
резервуара
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5.2. КОНСТРУКЦІЯ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО ТРАНЗИСТОРА.
СХЕМОТЕХНІЧНИЙ ПІДХІД

Для виготовлення структур джерело/острівець/стік (напри-
клад, Al/Cu/Al) використовували фото– й електронно–
променеву літографію, плазмове сухе травлення і метод кутово-
го напилення. Зовнішні електроди виготовляли у вигляді «олів-
ців», укладених на підкладку. Потім кінчики олівців окислюва-
ли для створення ізолюючої плівки. Острівцевий електрод (у
вигляді «перемички») переносили й укладали поверх оксидного
шару на кінцях олівців.

Схематичне зображення такої конструкції одноелектронно-
го транзистора (ОЕТ) наведено на рис. 5.5, а. Один провідник
(острівцевий електрод) з'єднано з двома масивними електрода-
ми (джерело і стік) невеликими тунельними контактами, а елек-
трод затвору ємнісним способом «з'єднано» з острівцевим елек-
тродом. Напруга затвору на ОЕТ регулює провідність через
обидва контакти завдяки зміненню електростатичного потенці-
алу острівцевого електрода. Його еквівалентну схему наведено
на рис. 5.5, б: острівцевий електрод з'єднано за допомогою двох
тунельних контактів з генератором напруги V, що і забезпечує
протікання струму. Крім того, острівцевий електрод ємнісно
зв'язаний з електродом затвору, через який подається напруга
Vg.

Позначимо ємності двох тунельних контактів, через які тече
струм С1 і С2, а ємність переходу затвор–острівець – як Сg; від-
повідні заряди – як Q1, Q2 і Qg; кількість електронів, що прохо-
дить через кожний тунельний перехід у напрямку стрілок – від-
повідно як N1 та N2. Скориставшись законом Кірхгофа для двох
електричних контурів, знаходимо

VCQCQ =+ 2211 // ,     (5.6)

ggg VCQCQ =+ 22 // .     (5.7)
Острівцевий електрод «переносить» заряд

( )1221 NNeQQQ g --=-+- ,     (5.8)
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який змiнюється тiльки тунелюванням електронiв через нього.
Повна вiльна енергiя ОЕТ

( ) gg
g

g VQqV
C

Q
C

Q
C

QNNF --++=
222

,
2

2

2
2

1

2
1

21 .   (5.9)

Рис. 5.5. Типова конструкцiя ОЕТ (а)  та його еквiвалентна елект-
рична схема (б)

Тут перші три доданки – зарядні енергії, наступні два – ро-
боти, виконані генераторами напруги; q – загальний заряд, «пе-
ренесений» генератором напруги V через ланцюг:

11 eNQq += .      (5.10)
Скориставшись рівняннями (5.6) – (5.9), виключимо Q1, Q2

і Qg, замінюючи їх на N1, N2, V і Vg у рівнянні (5.9), і отримуємо

( ) ( )[ ]

.const

2
1,

1
2

2
1

2
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  (5.11)

де ємність
21 CCCC g ++=å ,      (5.12)

а const  – доданки, незалежні від N1 та N2.
Можливість тунелювання залежить від того,  зростає чи

спадає вільна енергія ОЕТ під час тунелювання. Якщо стан сис-
теми з меншою вільною енергією існує, то тунелювання мож-
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ливе. Умова заборони (кулонівською блокадою) тунелювання в
контакті 1 полягає в тому, що при цьому вільна енергія зростає.
Цю умову можна записати:

÷
ø
ö

ç
è
æ +

+
<<÷

ø
ö
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è
æ -

+
Þ

Þ>±

2
1

2
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NNFNNF
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g
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,  (5.13)

де введено внутрiшнiй заряд на гранулi
)( 21 NNeVCQ ggg -+= .     (5.14)

У такий самий спосiб записуємо умову заборони кулонівсь-
кою блокадою тунелювання через контакт 2:
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Кулонівська блокада ефективна, якщо нерівності (5.13) і
(5.15) виконуються. На рис. 5.6 наведено кулонівську діаграму
блокади («кулонівський діамант»). Кулонівська блокада відпо-
відає заштрихованій частині «діаманта» (ромба). Тому при па-
раметрах ОЕТ, що відповідають точці А на рис. 5.6, струм про-
тікати не може.

Якщо підвищити напругу затвора Vg, то значення парамет-
рів зміщуються від точки А до точки В, кулонівська блокада ту-
нельного переходу 2 «проривається» і один електрон тунелює
від стоку до гранули –  острівцевого електрода (N2 → N2 + 1).
Якщо нерівність F(N1, N2+1) > F(N1+1, N2+1) виконується, то
тунелювання через перехід 1 можливе.  Отже,  струм протікає
при напрузі затвора, що відповідає точці В. Значення заряду на
електроді затвора, необхідне для виникнення струму, може бути
меншим від значення заряду електрона |е|.

Рис. 5.7, а є «розширенням» рис. 5.6 по горизонтальній осі.
При зміні напруги затвора Vg провідність змінюється періодич-
но (рис. 5.7, в). Це явище називають кулонівськими осциляціями.
В області нульової провідності кількість електронів N на острі-
вцевому електроді фіксоване. Максимумам провідності відпові-
дає східчаста зміна N. Східчасте збільшення кількості електро-
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нів на островці є ще одним проявом кулонівських осциляцій в
одноелектронних приладах.

Рис. 5.6. Дiаграма ОЕТ «кулонiвський діамант»

Рис. 5.7. Кулонiвськi осциляцiї: а – кулонiвський дiамант: елект-
ронне тунелювання блокується в режимi очiкування, б – кондак-
танс (провiднiсть) ОЕТ
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Двобар’єрні структури. Дві топологічно суміщені, послі-
довно з'єднані тунельні структури і їх еквівалентна схема пока-
зані на рис. 5.8.

Рис. 5.8. Топологічно суміщені, послідовно з’єднані через квантову
точку тунельні структури (а) та їх еквівалентна схема (б). L, R - лі-
вий та правий електроди, відповідно.

Це може бути металевий провідник з металевим або напів-
провідниковим острівцем у його розриві. Острівець за своїми
розмірами і властивостями зазвичай відповідає КТ, в якій лока-
лізована певна кількість електронів. Він має ємнісний зв'язок як
із правим, так і з лівим електродом, які характеризуються від-
повідно ємностями CL і CR. Сам же острівець має ємність C, яка
дорівнює сумі CL і CR. Для двобар’єрної структури також існує
певний діапазон напруг, в якому буде відсутній електричний
струм внаслідок кулонівської блокади. Однак симетрія вольт–
амперної характеристики, типова для однобар'єрної структури,
буде порушена додатковими обмеженнями на перенос електро-
нів, пов'язаними з дозволеними електронними станами в острі-
вці.

На вольт–амперній характеристиці двобар’єрної структури
існує діапазон напруг, в якому електричний струм через струк-
туру не може протікати. Це залежить від електронних властиво-
стей центрального острівця. Даний ефект можна пояснити в те-
рмінах електрохімічних потенціалів острівця та електродів. При
маленьких розмірах острівця енергія Фермі в ньому залишаєть-
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ся, імовірно, відмінною від цього параметру в електродах. Це
приводить до різниці електрохімічних потенціалів Δμ=μΙ –
 μL=μΙ – μR=e∆V0, як показано на рис. 5.9, а. Причина кінцевої
відмінності полягає в тому,  що перерозподіл заряду в острівці
може бути притаманним тільки μL, кратному e/C. У макроскопі-
чному зразку C досить велике, так що e/C стає нехтовно малим і
співпадіня енергій Фермі в провідниках і квантовій точці при
проходженні через перехід буде майже точним. В нанорозмір-
них структурах ситуація рівноваги приводить до того, що рівні
Фермі розташовуються максимально близько, але ΔV0 залиша-
ється все ще значною величиною в діапазоні ΔV0<e/2C.  Ця не-
узгодженість енергій Фермі веде до асиметрії вольт–амперних
I(V) характеристик.

Рис. 5.9. Вольт–амперна характеристика (а) двохбар’єрної структу-
ри та її еквівалентна схема (б)

Дискретність енергетичних станів електронів в острівці ви-
значається тим,  що зміна його заряду може відбуватися тільки
дискретно із приходом або відходом одного електрона. Величи-
на цієї дискретності становить e2/2C. У сусідніх же макроскопі-
чних областях за межами бар'єру енергетичні стани електронів
квазінеперервні. При Т→0 К ці стани заповнені аж до рівня Фе-
рмі E F . Це приводить до певної енергетичної різниці eΔV0 між
рівнем, з якого відбувається інжекція електрона, і найближчим
рівнем, який він може зайняти в острівці. Електростатична ене-
ргія всієї системи із приходом одного нового електрона на ост-
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рівець зміниться на величину
( )[ ]CVCVCeE 2

0
2

0/2/1 D-D+=D .    (5.16)
Електрон, що прийшов на острівець із лівого електрода, ін-

дукує поляризаційний заряд на правому бар'єрі величиною
eCR/C. Щоб його подолати та пригнітити кулонівську блокаду,
прикладена зовнішня напруга повинна задовольняти умову

( ) RCVCeCV 02/ D+³ .     (5.17)
Це приводить до несиметричного характеру вольт–

амперної характеристики двобар’єрної структури. Для випадку
C≈CR >> CL її вид показано на рис. 5.9, а. Очевидно, що при
ΔV0=0 отримується вольт–амперна характеристика, типова для
однобар'єрної структури.

Розглянутий випа-
док припускає ідентич-
ність характеристик
двох з'єднаних тунель-
них бар'єрів. Коли ж
один з бар'єрів має бі-
льшу прозорість, вольт–
амперна характеристика
набуває специфічного,
східчастого вигляду
(рис. 5.10).

Таку характеристи-
ку називають кулонівсь-
кими сходами.  Вона є

наслідком відмінності у швидкостях тунелювання через перший
і другий бар'єри. Електрод поблизу бар'єру з більшою прозоріс-
тю називають витоком, а з меншою – стоком.

При напрузі між витоком і стоком, яка перевищує поріг
кулонівської блокади, електрон тунелює в острівець між елект-
родами. Там він затримується достатньо тривалий час, перш ніж
відбудеться його тунелювання до стоку.

Тунелювання з острівця до стоку, через меншу прозорість

Рис. 5.10. Вольт–амперна характерис-
тика двохбар’єрної одноелектронної
структури,  один з бар’єрів якої має
вищу прозорість
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бар'єру, відбувається з меншою ймовірністю та відповідно об-
межує перенос електронів через острівець. Заряд, накопичений
на границі стокового бар'єру, стає більшим, ніж заряд на вито-
ковому бар'єрі. Це приводить до того, що підвищення напруги
на зовнішніх контактах компенсується переважно падінням на-
пруги на стоковому бар'єрі. Падіння ж напруги на витоковому
бар'єрі залишається майже незмінним, а оскільки саме його ве-
личина визначає швидкість інжекції електронів в острівець, то
загальний струм також залишається незмінним. Так формується
перша після кулонівського зазору сходинка, на якій струм, що
протікає через структуру, не залежить від прикладеної напруги.
Наступні сходинки з'являються з періодичністю, яка відповідає
можливості збільшувати заряд острівця більшим числом елект-
ронів, що постійно перебувають у ньому, в міру підвищення
напруги в зовнішньому колі. Таким чином, пологі ділянки на
вольт–амперній характеристиці відповідають різним зарядовим
станам острівця.

Двобар’єрні структури, через можливість зміни їх електри-
чних характеристик шляхом відповідного впливу на електронні
стани в електродах і острівці, викликають практичний інтерес
для створення перемикаючих і підсилюючих приладів. Такі змі-
ни досягаються використанням різних матеріалів для острівця
та електродів або використанням локалізованих зарядів, вбудо-
ваних у бар'єрний діелектрик. Однак найбільш ефективним з
точки зору практичного приладового застосування є оперативне
управління вольт–амперною характеристикою структури за до-
помогою електричного потенціалу, що подається через третій
електрод на острівець.

5.3. СПІВТУНЕЛЮВАННЯ

Ідеальними умовами для одноелектронного тунелювання,
контрольованого кулонівською блокадою, є його проведення
при температурі 0 К в структурі з електричним опором бар'єрів,
що значно перевищує квант опору (Rt>>h/e2). Однак в реальних
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умовах діють фактори,  які приводять до певних відхилень в
протіканні цього процесу. Одним з них є малі квантові флукту-
ації кількості електронів у проміжному острівці (КТ)  дво-
бар’єрної структури. Вони приводять до того, що в острівці ви-
никають віртуальні стани, в які з електрода–витоку тунелюють
електрони з енергією, що менша за ту, яка необхідна для подо-
лання кулонівської блокади в розділяючому їх бар'єрі. Завдяки
зовнішньому джерелу напруги рівень Фермі в електроді–стоці
розташовується нижче, ніж у джерелі. Тому у віртуальному
стані в острівці електрон має енергію, вже достатню для подо-
лання кулонівської блокади в бар'єрі, що відокремлює острівець
від стоку. Це змушує електрон швидко покинути острівець. Та-
кий перенос електронів відбувається паралельно з одноелект-
ронними процесами, контрольованими кулонівської блокадою.
Він одержав назву співтунелювання або макроскопічне кванто-
ве тунелювання. Останній термін відображає той факт, що в да-
ному процесі змінюється така макроскопічна характеристика,
як загальний заряд, перенесений через структуру, хоча очевидне
порушення обмежень, пов'язаних з кулонівської блокадою.

Розрізняють пружне та непружне співтунелювання. У пер-
шому випадку електрон тунелює у певний енергетичний стан в
острівці та із цього ж стану йде з нього. Енергетичний стан са-
мого острівця при цьому не змінюється. Відповідний до такого
переносу електронів тунельний струм дорівнює
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де σ1 і σ2 – провідності бар'єрів при відсутності тунельних про-
цесів;  Δ – середній енергетичний зазор між станами в острівці;
E1 – зарядова енергія, пов'язана з додаванням одного електрона
в острівець; E2 – зарядова енергія, пов'язана з видаленням одно-
го електрона з острівця.

Для пружного співтунелювання характерним є лінійне спів-
відношення між струмом і прикладеною напругою. Еквівалент-
на провідність у цьому випадку змінюється пропорційно відно-
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шенню величини енергетичного зазору Δ до кулоновської щі-
лини (e2/2C).

При непружному співтунелюванні електрон, що потрапив
в острівець, займає один енергетичний стан, а залишає острі-
вець електрон з іншого енергетичного рівня. Енергетичний стан
острівця змінюється внаслідок відповідного електронно–
діркового збудження. Тунельний струм при цьому визначається
співвідношенням:
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Струм при непружному співтунелюванні нелінійно зміню-
ється залежно від прикладеної напруги і є температурно–
залежним. У ньому існує дві складові. Перша представлена лі-
нійним членом із квадратичною залежністю від температури, а
друга – температурно–незалежним нелінійним членом, що зада-
ється як I ~ V3. Обидві складові пов'язані зі зростанням елект-
ронно–діркового збудження в процесі тунелювання.

Співвідношення між пружним і непружним співтунелю-
ванням визначається густиною станів в острівці. У металах, що
зазвичай мають високу густину станів, непружні процеси пере-
важають над пружними. У напівпровідниках, де густина станів
є нижчою, обидві складові вносять свій вклад у тунельний
струм. Співтунелювання проявляється у вигляді додаткового
струму, що залежить від прикладеної напруги, на ділянках, кон-
трольованих кулонівською блокадою. Це приводить до відмін-
ностей між експериментальними та теоретично передбачувани-
ми вольт–амперними характеристиками одноелектронних
структур.

Залежність струмової щілини від природи, форми та ро-
змірів острівця. Загальною рисою експериментальних ВАХ
молекулярних структур є той факт, що залежності І(V) являють
собою плавні лінії поза щілиною струму. Навіть за низьких те-
мператур кулонівська блокада і квантові сходи значно розмиті.
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В експериментальних залежностях І(V) можна виділити такі ха-
рактерні особливості:

• ширина струмової щілини приблизно пропорційна обер-
неним радіусам диска і острівця, що не дає змоги однозначно
встановити її класичне або квантове походження (рис. 5.11);

• ширина щілини для диска діаметром 3.5 нм зі зміною від-
стані колектор–кластер (зміною фракції напруги) при фіксова-
ній відстані емітер–кластер змінювалась немонотонно (рис.
5.12);

• для структур на дископодібних кластерах спостерігається
асиметрія струмової щілини за напругою,  тоді як для структур
на сферичних кластерах вольт–амперні характеристики практи-
чно симетричні.

З підвищенням температури від 5 до 300 К щілина струму в
структурі на диску радіусом ~ 2 нм майже зникає. Така «анома-
льна» температурна залежність режиму кулонівської блокади і
сильного квантування не має пояснення в концепції квазірівно-
важного електронного газу і резонансного протікання струму
через стаціонарні стани електронів у кластері. Однак для сфе-

Рис. 5.11. Експериментальнi залежностi струмової щiлини вiд роз-
мiру кластера Au: а – кластери сферичної форми; б – кластери ди-
скоподiбної форми
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ричних гранул радіусом ~ 1 нм аналогічна особливість не прос-
тежується, якщо порівняти щілини ВАХ при Т = 30 і 300 К.

Рис. 5.12. Експериментальнi вольт–ампернi характеристики струк-
тур на дископодiбних кластерах Au при рiзних значеннях вiдстанi
кластер – колектор dc (а) i рiзних дiаметрах кластера (б)

Кулонівська нестійкість кластера–острівця в електрич-
ному полі. Розглянемо гранично можливі надлишкові заряди
кластера досліджуваної структури за наявності зовнішньої на-
пруги. Для зручності в подальшому будемо використовувати
позначення n = ΔNe.

Слід відзначити,  що навіть нехтовно мале зовнішнє елект-
ричне поле є причиною нестабільності кластера через можли-
вість тунелювання електронів у вакуум. Вважатимемо, що час
релаксації кластера в метастабільний стан набагато менший,
ніж проміжки між актами тунелювання.  Зарядження може по-
роджувати кулонівську нестабільність (кулонівський вибух).

Для гілки (V > 0) вольт–амперної характеристики в межах
0÷2 В мають місце такі варіанти:

• G1>>G2 – ситуація, коли провідність першого переходу G1
(емітер – кластер) більша за провідність другого G2 (кластер –
колектор). Переходи електронів між емітером і кластером від-
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буваються частіше, ніж між кластером і колектором, тому на
кластері накопичуються надлишкові електрони. В цьому режи-
мі їх максимально можлива кількість
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значень R, що розглядаються;
• ситуація G1<<G2, коефіцієнт фракції напруги η ~ 1. Пере-

ходи електронів між кластером і колектором відбуваються час-
тіше, ніж між кластером і емітером, тому на кластері спостері-
гається нестача електронів. Кількість недостатніх електронів
визначаємо через роботу виходу іонів:
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Аналогічно для гілки (V<0) вольт–амперної характеристики в
межах (–2...0)В:

• ситуація G1>>G2, η<<1. На кластері спостерігається не-
стача електронів:
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• ситуація G1<<G2, η ~ 1відповідає надлишку електронів:
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Врахування квантування рівнів може змінити ці числа не
більше, ніж на ±1.

Ефективна частота зіткнень збуджених (нетермалізованих)
електронів у кластері

( )[ ]( ) 3/1111 4π/9/,ττ seFF rmvRv h=+= ---
e ,  (5.20)

де τ – час релаксації в металі, зумовлений електрон–
електронними зіткненнями (τ= 6.23·10–14 с для Аu при Т = 75 К),
vF –швидкість ферміївських електронів у металі. Оцінка дає пе-
реважне розсіяння електронів на стінках ями і τε ~ R/vF, внаслі-
док чого рівні уширюються. Лише умова низької температури,
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коли розподіл електронів близький до сходинки,  дає можли-
вість проявитися дискретності спектра при резонансному проті-
канні струму. Термалізація високоенергетичних електронів у
кластері відбувається набагато швидше, ніж акти тунелювання,
вони поповнюють кількість електронів провідності кластера,
змінюючи їх розподіл і, відповідно, хімічний потенціал. Цей
стан є стартовим для подальшого акту тунелювання.

При підвищенні різниці потенціалів на прямій гілці струмо-
вої щілини ВАХ відбуваються:

• повернення електронного заряду на кластер, отже він «у
середньому» залишається нейтральним, якщо гранула перебу-
ває поблизу емітера;

• подальше витікання електронного заряду з кластера у ви-
падку, якщо гранула перебуває поблизу колектора.

Межі струмової щілини визначаються таким максимальним
(граничним) значенням |V|, при якому сила струму ще дорівнює
нулю. Якщо ẼC<<Δεp, то розмір струмової щілини має слабко
залежати від кулонівської блокади.

Вплив температу-
ри на ВАХ ілюструє
рис. 5.13. З підвищен-
ням температури хара-
ктеристики згладжу-
ються, що пов'язано з
розмиттям функцій ро-
зподілу електронів кла-
стера і зовнішніх елек-
тродів. Урахування
цього розмиття, однак,
не дає змоги пояснити
сильну температурну
залежність струмової
щілини, яка спостеріга-
лася в експериментах.

На рис.  5.14  наве-

Рис. 5.13. Розрахункова залежність
Ĩ(V) для структур на сферичних клас-
терах Au/Au200/Au при рiзних значен-
ня температури T = 5, 100, 300 K; i
η+ =0.5, β = 1
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дено залежності ΔVg(V) для сферичних і дископодібних класте-
рів при різних значенням N і сталих η+та β. Найбільші значення
ΔVg відповідають магічним кластерам, для яких Δε≠0. Суціль-
ними лініями позначено струмові щілини.  При цьому розмір
струмової щілини немагічних кластерів дорівнює нулю. Це зу-
мовлено незбігом ферміївського рівня в емітері з дискретним
рівнем у гранулі. Для магічних кластерів струмова щілина ви-
значається різницею між хімічним потенціалом і верхнім зайня-
тим рівнем εHO. З порівняння двох залежностей випливає, що
внаслідок зарядження збільшується струмова щілина.

Уширення рівнів та нагрiв електронів. На характер ВАХ
трьохелектродної структури впливають уширення рівнів та на-
грів електронної підсистеми кластерів–острівців дископодібної
і сферичної форм. При низьких температурах іонів унаслідок
ефектів уширення електронних рівнів і нагріву електронів спо-
стерігається значна згладженість ВАХ навіть у структурах на
кластерах з ліченою кількістю атомів.

Наслідком трансформації фононного спектру гранул є
ослаблення електрон–фононної взаємодії в них. Цю взаємодію
можна пригнітити настільки, що електрон–електронна взаємо-
дія виявиться основним механізмом розсіяння введеної в части-

Рис. 5.14. Результати розрахункiв розмiрної залежності струмової
щiлини при β = 10 i η+ = 0.6 для транзисторiв на сферах i дисках. У
центрi суцiльними лiнiями видiлено розрахунок у разi «сильного
квантування»
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нку енергії. Ця енергія приводить до нагріву електронної підси-
стеми, яка описується ферміївською статистикою з деякою ефе-
ктивною (підвищеною) температурою, а температура іонної пі-
дсистеми змінюється незначно. Релаксація нетермалізованих
електронів у малих металевих часточках і дротиках відбуваєть-
ся внаслідок збудження релеївських хвиль або поверхневих
акустичних фононів.

Якщо кластер помістити між електродами, електронні стани
кластера стають квазістаціонарними. Уширення рівнів відбува-
ється за рахунок тунельного ефекту по аналогії з утворенням
зон в кристалі. При включенні електричного поля між електро-
дами уширення рівнів у кластері–квантовій точці збільшується.
Уширення одноелектронного рівня, згідно принципу невизна-
ченості, пов'язано з кінцевим часом життя. Квазістаціонарним
станам відповідають полюси матриці розсіяння S(k), розташо-
вані в нижній напівплощині комплексної площини хвильового
вектора k. Енергії квазістаціонарних станів стають комплексни-
ми, уявна частина яких описує уширення. Стан з добре визна-
ченою енергією відповідно замінюється нормованою кривою
Лоренца з природною шириною енергетичного рівня γp, яка ха-
рактеризує величину розкиду енергії:

( ) ( ) 4/γεε
γ

π2
1ε 22

pp

p
pL

+-
= .    (5.21)

де індекс р позначає набір квантових чисел (окрім спіну), які
характеризують одноелектронний стан з енергією εр. Lp(ε)
→δD(ε – εp) при γp→0.

5.4. ПРИЛАДИ НА ОСНОВІ ОДНОЕЛЕКТРОННОГО
ТУНЕЛЮВАННЯ

Електронні прилади, що використовують одноелектронне
тунелювання, складаються з однієї або декількох квантових то-
чок,  з'єднаних тунельними переходами – як між собою,  так і зі
з’єднуючими електродами. Найпростіший одноелектронний
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прилад – одноелектронна комірка, якою є розглянута вище дво-
бар’єрна структура. На її основі будуються більш складні одно-
електронні прилади.

Одноелектронний транзистор. Одноелектронний транзис-
тор – це трьохвивідний перемикаючий прилад, в якому елект-
рони «поштучно» переносяться від витоку до стоку через розді-
ляючу їх КТ, електронні стани в якій електростатично контро-
люються затвором. Його формалізована структура та еквівален-
тна схема показані на рис. 5.15.

Робота одноелектронного транзистора може бути описана
шляхом виділення в його структурі та подальшого аналізу двох
одноелектронних комірок: однієї – пов'язаної із витоком, а ін-
шої – зв'язаної зі стоком. Еквівалентні схеми цих комірок пока-
зані на рис. 5.16.

Рис. 5.15. Структура одноелект-
ронного транзистора (а)  та його
еквівалентна схема (б). 1, 2 -  ту-
нельні переходи

Рис. 5.16. Еквівалентні схеми
одноелектронних комірок,
зв’язаних з витоком (а) та сто-
ком (б)

Для цих еквівалентних схем умова підтримки постійної кі-
лькості електронів п у квантовій точці має вигляд,  відповідно,
для витоку
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Рис. 5.17, а показує співвідношення між напругою стоку Vd
і напругою затвора V g , яке задовольняє умови (5.22) і (5.23).
Заштриховані області тут відповідають умові кулонівської бло-
кади при кількості електронів у КТ, відповідному до зазначеної
величини. В інших (незаштрихованих) областях квантова точка
може мати щонайменше два значення п (кількість електронів).
У сірих областях, показаних на рис. 5.17, а, квантова точка мо-
же набувати два значення кількості електронів. Наприклад, в сі-
рій заштрихованій області, кількість електронів в точці може
дорівнювати нулю або одиниці.  Кількість електронів,  рівна
одиниці, переважає для тунельного переходу витоку, а кількість
електронів,  що дорівнює нулю –  для тунельного переходу сто-
ку. Тому, коли кінцева, позитивна напруга витік–стік Vds, пока-
зана на рис. 5.17, а штриховою лінією, прикладається між елек-
тродами витоку і стоку, а напруга затвора дорівнює e/2Cg, спо-
стерігається процес електронного переносу. Первісне число
надлишкових електронів у КТ припускається рівним нулю. Для
тунельного переходу витоку кількість електронів, що дорівнює
одиниці є переважаючим. Електрон тунелює від витоку до КТ і
кількість електронів у ній стає рівним одиниці. Однак для туне-
льного переходу стоку переважною кількістю електронів є нуль,
тому електрон тунелює із точки до стоку і кількість електронів
у точці стає рівною нулю.  У результаті електрон тунелює від
витоку до стоку і струм витік–стік стає помітним за цих умов
зміщення.

Таким же способом спостерігали характеристики одноелек-
тронних транзисторів Ids від Vg при напрузі затвору
ne/Cg + e/2Cg (кулонівські осциляції струму стік–витік Ids пока-
зано на рис. 5.17, в). Типові характеристики Ids від Vds показано
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на рис. 5.17, г для двох значень напруги затвору: нуль та e/2Cg.
Залежності, що характеризують пригнічення провідності побли-
зу Vds~0, коли Vg=0, називаються характеристиками кулонівсь-
кої блокади.

Рис. 5.17. Співвідношення між напругою стоку Vd і напругою за-
твору Vd (а) та кількість надлишкових електронів на острівцевому
електроді (б); характеристики одноелектронних транзисторів: зале-
жності Ids від Vd (в) та Ids  від Vds (г)

Струм витік–стік одноелектронного транзистора можна ро-
зрахувати, використовуючи швидкість тунелювання електрона
через перехід. Тунелювання одного електрона супроводжується
зміною кількості електронів у квантовій точці від п до п+1. При
цьому швидкість тунелювання задається рівнянням

[ ])/()1,(exp1
)1,(1)1,( 2 TknnF

nnF
Re

nn
Bt +D--

+D
=+G ,  (5.24)

де ΔF(n, n+1) – вільна енергія заряду, який супроводжує туне-
лювання,  і Rt – тунельний опір переходу. За аналогією швид-
кість тунелювання через перехід витоку позначається як Γs (n,
n+1),  а швидкість тунелювання через перехід стоку –  як Γd (n,
n+1).
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Ймовірність рп знаходження п електронів у КТ може зміню-
ватися за рахунок відходу із цього стану або за рахунок приходу
в цей стан зі станів п–1 або п+1.

[ ] ,)1,()1,(

),1(),1( 11

ntottot

ntotntot
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pnnnn

pnnpnn
dt

dp

-G++G-

--G++G= -+   (5.25)

де
),1(),1(),1( nnnnnn dstot +G++G=+G .   (5.26)

У цьому виразі виконується умова нормування

å
+¥

-¥=

=
n

np 1.      (5.27)

Струм I одноелектронного транзистора визначається з рівняння
[ ]å +G-+G= )1,()1,( nnnnpeI dsn .   (5.28)

Перевагами одноелектронних транзисторів є малі розміри
(аж до розмірів декількох атомів) і пов'язана з ними можливість
високого ступеня інтеграції, а також надзвичайно низька спо-
живана потужність.

У схемах на одноелектронних транзисторах розроблено два
методи реалізації логічних операцій.  В одному з них один біт
інформації представляється одним електроном. Одноелектронні
прилади використовуються як пристрої, що дозволяють здійс-
нювати перенос електронів один за іншим, тобто контролювати
кожний біт інформації, представленої у такий спосіб. В іншому
методі один біт інформації представлений, як і в класичній мік-
роелектроніці, двома станами одноелектронного транзистора –
включений (струм тече через прилад) і виключений (струм че-
рез прилад не тече). З погляду споживаної потужності перший
метод є кращим. Однак у цьому випадку навіть один неправи-
льний електрон, обумовлений шумами або тепловим збуджен-
ням,  повністю видозмінює результати роботи.  Тому з погляду
робочої стабільності другий метод має перевагу.
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Явище одноелектронного тунелювання знаходить оригіна-
льні застосування для створення й інших електронних прила-
дах.

Одноелектронна пастка. Різні одноелектронні прилади
можна одержати при збільшенні кількості тунельно–зв'язаних
острівців. Один з них – одноелектронна пастка (рис. 5.18, а).
Головна властивість даного приладу – це бі– або мультистабі-
льна внутрішня зарядова пам'ять, тобто в межах певного діапа-
зону напруги U,  що прикладається до затвору,  найближчий до
затвору острівець може бути в одному, двох або більше стійких
зарядових станах. Причина такої мультистабільності полягає в
наступному. Локалізуючись в одному з острівців ланцюжка,
електрон поширює своє електричне поле на певну відстань. В
одиницях кількості острівців ця відстань має порядок

( ) 2/1
0/ CCM = ,      (5.28)

де C0 – ефективна паразитна ємність острівця, а С – взаємна єм-
ність сусідніх острівців (зазвичай переважає ємність тунельного
переходу). Така «одноелектронна, відокремлена хвиля» (солі-
тон) – взаємодіє із краями ланцюжка на відстані порядку М. У
результаті електростатична власна енергія солітону має макси-
мум

( ) ( )4/,min2/2
max NMCeW ´» ,    (5.29)

де N – кількість острівців в ланцюжку.
Цей максимум чітко видно на середній кривій рис. 5.18, б.

При прикладанні достатньо великої напруги до затвору
(U = U+) профіль розподілу енергії відхиляється настільки,  що
електрон переходить до краю острівця. Якщо ланцюжок не ду-
же довгий (N < M), інші електрони відштовхуються від нього.
Якщо напруга затвору зменшується до первісного рівня, елект-
рон захоплюється крайнім острівцем, що знаходиться за енерге-
тичним бар'єром. Для вилучення електрона з уловлювача, необ-
хідно понизити напругу до U  <  U+ (верхня крива на
рис. 5.18, б). У результаті на залежності кількості електронів
n(U)  з'являються області бі– або мультистабільності,  у яких за-
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рядовий стан уловлювача визначається лише її передісторією
(рис. 5.18, в).

Час життя пев-
ного стану в межах
мультистабільної об-
ласті обмежений на-
дбар'єрною терміч-
ною активацією та
співтунелюванням.
Перший ефект про-
являється у вигляді
експоненційної за-
лежності Ec/kBT, а
другий ефект посла-
блюється експонен-
ційно зі збільшенням
довжини ланцюжка,
тобто при більших
N. У результаті час
утримання електро-
на в пастці може бу-
ти дуже великим
(десятки годин).

Одноелектронний турнікет і генератор накачки. Розмі-
щуючи ланцюжок тунельно–зв'язаних острівців між інжектую-
чим та приймаючим електродами – витоком і стоком, одержує-
мо одноелектронний турникет (рис. 5.19, а.).

При V=0 прилад працює так само, як одноелектронна паст-
ка: один електрон втягується у центральний острівець (випад-
ковим чином зі стоку або із витоку) при збільшенні напруги на
затворі U вище певного порогу.  Далі його можна витиснути з
острівця зменшенням U. Прикладанням невеликого зміщення
між витоком і стоком V≠0 електрон підхоплюється із витоку,
коли U підвищується, і підводить до стоку, коли U знижується.

Рис. 5.18. Схематичне зображення одное-
лектронної пастки (а), профілі розподілу
енергії (б) і зарядовий стан пастки (в)
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Якщо напруга затвора змінюється періодично, один електрон
буде переноситися від витоку до стоку протягом кожного пері-
оду.

Останню функцію можна виконати за допомогою іншого
приладу, названого одноелектронним генератором накачки,
схематично показаного на рис. 5.19, б. Тут ВЧ–сигнали Ui(t),
прикладені до кожного затвора, зміщені по фазі (рис. 5.19, в),
формуючи зміну потенціалу вздовж ланцюжка острівців. Таке
ковзання потенціалу підхоплює електрон із джерела й несе його
до стоку способом, дуже схожим на перенос багатоелектронних
пучків у приладах із зарядовим зв'язком. Цей прилад не має по-
треби у використанні постійної напруги витік–стік. Напрямок
переносу електронів визначається напрямком біжучої хвилі
електричного потенціалу.

Рис. 5.19. Одноелектронний турнікет (а)  та генератор накачки (б);
ВЧ–сигнали, прикладені до затворів генератора накачки (в)

Генератори на одноелектронних транзисторах. Одноеле-
ктронні транзистори можна використовувати для генерації ву-
зькосмугових сигналів із частотою, пропорційною постійному
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струму f=I/e. Структура такого генератора показана на
рис. 5.20, а. Омічний опір R у ньому повинен задовольняти на-
ступній вимозі: R S > > R > > R Q . Рис. 5.20, б ілюструє його ди-
намічні властивості. Коливання виникають, як тільки постійна
напруга V перевищує граничну напругу Vt=e/2C, обумовлену
кулонівською блокадою, і поступово зникають у фоновому шу-
мі при I>0.1e/RC.

Зауважимо, що теорія
одноелектронних коли-
вань вимагає забезпечення
неперервної передачі за-
ряду через омічний опір,
тобто можливості перека-
чування субодноелектрон-
ної кількості електрики,
для того щоб перезаря-
джати ємність острівця
протягом інтервалів часу
між послідовними актами
тунелювання. Це припу-
щення обумовлене тим,
що у макроскопічних ди-
фузійних провідниках
дробові шуми не проявля-
ються при напругах
V> kBT/e, як це відбуваєть-

ся при дискретному переносі електронів, наприклад, у тунель-
них переходах.

Теоретичне пояснення неперервної провідності в таких
провідниках засноване на розмитому характері хвильових фун-
кцій електрона в дифузійних провідниках. Для практичної реа-
лізації вузькосмугового одноелектронного генератора необхід-
но, щоб омічний резистор одночасно забезпечував неперервну
передачу заряду, мав високий опір (R > 1 МОм) і малу паразит-

Рис. 5.20. Структура одноелектрон-
ного генератора (а) та його динамі-
чні властивості (б)
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ну ємність (С<<е2/kBТ). Слід зазначити, що ці вимоги досить
складно виконати в реальній конструкції.

Стандарти постійного струму. Одноелектронний прилад
зі структурою, наведено на рис. 5.20, може бути використаний у
якості стандарту постійного струму. Принцип його роботи
грунтується на стабілізації фази одноелектронних коливань за
допомогою зовнішнього ВЧ–джерела з характерною частотою f.
Стабілізація фази забезпечує передачу певної кількості елект-
ронів n за період зовнішнього ВЧ–сигналу і, таким чином, гене-
рацію постійного струму, що пов'язаний із частотою f як I = nef.
Для його запуску можна використовувати одноелектронний
турнікет або генератор накачки, які не дають когерентних коли-
вань в автономному режимі. Експерименти з (2 + 2)–перехідним
турнікетом показали, що його відносна точність δI/I може бути
вищою,  ніж 10–3. Використовуючи генератори накачки, можна
одержати більш високу точність (δI/I ≥ 10–8). Ці прилади дозво-
ляють переносити один електрон вздовж ланцюжка й залиша-
ють менше можливостей (менша кількість границь) для парази-
тних процесів через термічну активацію та співтунелювання,
які можуть привести до додаткової похибки через випадкову
передачу додаткового електрона. Перевагою генератора накач-
ки є також можливість компенсації випадкового фонового заря-
ду кожного острівця за допомогою спеціально настроєної, пос-
тійної напруги зміщення, прикладеної до кожного затвору.

Суттєвий прорив у даній області – це істотне збільшення
вихідного струму одноелектронних стандартів (на теперішній
момент – у пікоамперному діапазоні), що дозволить більш ши-
роко використовувати ці прилади в метрології. Безпосереднє
збільшення частоти запуску f у приладах типу генераторів нака-
чування натрапило на проблему швидкого росту динамічної ча-
стоти помилок,  як тільки вона стає порівнянною з 1 /RC. Один
зі шляхів, що дозволяє подолати цю проблему, полягає у вико-
ристанні варіанта генератора з «однієї куперівською парою». У
цьому випадку тунелювання є пружним і частота запуску може
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бути значно більшою. Частота f обмежена лише шириною енер-
гетичного зазору надпровідних матеріалів.

Стандарти температури. Ланцюжок тунельно–зв'язаних
острівців (N >  1)  можна використовувати в якості стандартів
температури. При низьких температурах вони мають вольт–
амперні характеристики, схожі на характеристики для одноеле-
ктронних транзисторів з явною кулонівською блокадою туне-
лювання при низьких напругах (|V| < Vt) і прагнучи до прямолі-
нійної асимптоти V = NRI + const при |V| >> Vt. Якщо темпера-
тура піднімається вище значення Ec/kB, де Ec=e2/C, термічні
флуктуації пригнічують кулонівську блокаду і вольт–амперна
крива майже лінійна при всіх напругах: G=dI/dV  ~  Gn= 1/NR.
Тільки внаслідок кулонівської блокади з'являється невелике
зниження диференціальної провідності поблизу V  = 0  з амплі-
тудою ΔG/Gn~ –  Ec/6kBT і шириною піка на напіввисоті, рівної
ΔV  = 5.44 N  kBT /e. Дане співвідношення є досить постійним
при змінах параметрів ланцюжка, за винятком суттєвої зміни
опорів тунельних переходів. Це забезпечує можливість викори-
стання ланцюжка для визначення абсолютної температури, то-
му що фундаментальні постійні, які входять в цю формулу, ви-
значені з високою точністю. Кожний ланцюжок може дати ви-
соку (~ 1%) точність значення температури, якщо температура
змінюється в інтервалі меншому, ніж одна декада. Для ланцюж-
ків з острівцями різних розмірів (і різними Ес) ці області можуть
зміщуватись і частково перекриватися. Отже, використовуючи
кілька ланцюжків, можна одержати абсолютний стандарт тем-
ператури в дуже широкому діапазоні.

Логічні елементи. Є дві принципові можливості побудови
логічних елементів на одноелектронних транзисторах. Це керо-
вані напругою логічні елементи та керовані зарядом логічні
елементи. У логічних елементах напруга, що подається на за-
твор, контролює струм в колі витік–стік одноелектронного тра-
нзистора (ОЕТ). У цьому ОЕТ використовується лише як елект-
ронний прилад з керованим високим або низьким рівнем вихід-
ної напруги,  що відповідають логічним «1» або «0». Змінна за-
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лежність напруги на стоці від напруги на затворі (див.
рис. 5.17, а) спрощує конструювання комплементарних схем,
аналогічних за своїми функціями до традиційних КМОН–схем,
використовуючи одноелектронні транзистори тільки одного ти-
пу.  Приклади логічних елементів на ОЕТ показано на рис. 5.21.
Вони працюють при низьких температурах у досить широкому
інтервалі параметрів. Робоча температура може бути трохи під-
вищена, якщо замість одноострівкових транзисторів використо-
вувати транзистори на ланцюжку тунельно–зв'язаних острівців
з розподіленою ємністю затвора.

Рис. 5.21. Приклади логічних елементів на ОЕТ

Недоліком керованих напругою логічних елементів є те, що
жоден із транзисторів у комплементарній парі не запирається
повністю. Через це струм витоку в таких елементах порівняно
великий і має величину порядку 10–4e/RC. При кімнатній темпе-
ратурі споживання одного транзистора досягає 10–7 Вт. Керова-
ні зарядом логічні елементи на ОЕТ позбавлені відзначеного
недоліку. У них один біт інформації представлений наявністю
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або відсутністю одного електрона в провідному острівці. В ста-
тичному режимі у таких елементах не споживається енергія че-
рез відсутність статичних струмів.

У запропонованих логічних елементах один електрон мож-
на просувати через керовані сегменти типу зсувного регістру, а
резистивно приєднані до них транзистори забезпечують розще-
плення сигналу й виконання бінарних логічних операцій. Такі
схеми, однак, вимагають сполучних резисторів і працездатні в
порівняно вузькому діапазоні параметрів окремих приладів.
Щоб подолати ці обмеження, запропоновано використовувати
ємнісний зв'язок замість резистивного.

Одноелектронний тран-
зисторний параметрон. Най-
простіший варіант такого при-
ладу являє собою три маленькі
острівці із провідного матеріа-
лу, розділені двома тунельни-
ми бар'єрами (рис. 5.22, а).
Центральний острівець пови-
нен бути зміщеним відносно
лінії,  що зв'язує центри двох
крайніх острівців. Електронні
процеси в такій структурі про-
ілюстровані потенційними діа-
грамами (рис. 5.22, б). Періо-
дичне тактове електричне поле
Ec утримує надлишковий елек-
трон у центральному острівці
тільки протягом частини так-
тового періоду. У певний мо-
мент електрон перескакує в
один із крайніх острівців, що

робить цей острівець енергетично «невигідним». Якщо струк-
тура симетрична, вибір між двома крайніми острівцями для ло-
калізації надлишкового електрона відбувається довільно. Має

Рис. 5.22. Принципова структу-
ра одноелектронного парамет-
рона (а) і потенціальні діаграми
електронних процесів в ньому
(б). 1, 2, 3 -  лівий,  середній та
правий острівці, відповідно.
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місце спонтанне порушення симетрії. Однак накладання навіть
малого електричного поля Es може визначити напрямок туне-
лювання електрона із центрального острівця. Як тільки потен-
ційний бар'єр W(t), створюваний при наступній зміні тактового
поля зростає, електрон виявляється захопленим в одному із
крайніх острівців і поле Es може бути виключене. У такому ста-
ні прилад може слугувати джерелом сигнального поля Es для
сусіднього такого ж приладу. Знак цього поля, відповідний до
певного напрямку дипольного моменту в приладі, представляє
один біт інформації, що дозволяє будувати на його основі логі-
чні елементи.

Зауважимо, що головні переваги одноелектронних приладів
у порівнянні з відомими біполярними та польовими напівпро-
відниковими транзисторами пов'язані з набагато меншими роз-
мірами й з розширеними функціональними можливостями. Од-
нак слід мати на увазі і їх недоліки.

· Працездатність ОЕТ обмежена областю низьких темпе-
ратур. Для їх роботи при кімнатній температурі розмір КТ по-
винен бути набагато меншим 10 нм.

· ОЕТ мають високий вихідний імпеданс через високий
опір тунельних переходів, який повинен бути набагато біль-
шим, ніж h/e2 (25.8 кОм).

· Напруга витік–стік для ОЕТ повинна бути меншою, ніж
амплітуда напруги затвора. Це необхідно для використання
ОЕТ в якості затворів,  що контролюють перемикаючі прилади.
Потенціал КТ легко підпадає під вплив напруги витік – стік.

· Певні труднощі у відтворюваності характеристик ОЕТ
виникають у зв'язку з появою неконтрольованого заряду побли-
зу острівця.  Такий заряд виникає внаслідок захоплення хоча б
одного домішкового атома діелектричним оточенням острівця.
Заряд домішки поляризує острівець та змінює умови для куло-
нівської блокади.

У міру подолання названих обмежень одноелектронні при-
лади будуть перетворюватися з лабораторних зразків у промис-
лову продукцію.
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5.5. РЕЗОНАНСНЕ ТУНЕЛЮВАННЯ

Тунелювання електронів у низькорозмірній структурі ви-
значається не тільки характеристиками складових її потенцій-
них бар'єрів, але й дозволеними енергетичними станами для
електронів всередині самої структури. У низькорозмірній стру-
ктурі, обмеженій двома потенційними бар'єрами, має місце різ-
ке зростання тунельного струму, що протікає через неї, при
співпадінні рівня Фермі EF в інжектуючому електроді та дис-
кретного рівня в низькорозмірній структурі. Це явище отримало
назву резонансного тунелювання. Воно приводить до появи на
вольт–амперній характеристиці ділянки з негативним диферен-
ціальним опором, що є надзвичайно привабливим для ство-
рення твердотільних надвисокочастотних генераторів. Типови-
ми структурами для спостереження цього ефекту є КЯ. Енерге-
тична діаграма такої структури і її вольт–амперна характерис-
тика показані на рис. 5.23.

Класичні
двохбар’єрні  резона-
нсно–тунельні струк-
тури виготовляють на
основі надграток
GaАs–АlGaAs. В яко-
сті «вузькозонного»
матеріалу електродів
та КЯ використову-
ється GaАs, а бар'єри
формуються з «ши-
рокозонної» потрій-
ної сполуки GaАlАs.
Можливо також
створення резонанс-
но–тунельних струк-
тур на основі комбі-
націй напівпровід-

Рис. 5.23.  Енергетична діаграма і вольт–
амперна характеристика двохбар’єрної
структури з квантовою ямою
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ник–діелектрик, наприклад Si–СaF2, Si–SiO2.
Квантове обмеження приводить до квантування енергетич-

них рівнів у ямі. У двомірній структурі (квантовій плівці тов-
щиною a) утворюється підзона з енергією, що відповідає
E1=ħ2π2/(2m*а2). Передбачається, що при відсутності зовнішньої
напруги підзона розташовується вище EF у відділених бар'єра-
ми електродах. При прикладанні до структури невеликої зовні-
шньої напруги V основний спад напруги припадає на області
бар'єрів, оскільки їх електричний опір набагато більше опору
КЯ. У них відбувається найбільше скривлення енергетичних рі-
внів, однак електричний струм через структуру незначний. Зі
збільшенням напруги V рівень E1 у КЯ знижується, забезпечую-
чи появу тунельного струму через емітерний бар'єр. Тунелю-
вання електронів з КЯ у колектор не викликає обмежень, оскі-
льки воно відбувається з високого енергетичного рівня на більш
низький. Величина тунельного струму стає максимальною при
співпадінні рівня EF в емітері та енергетичного рівня E1 у КЯ.
При цьому електрони тунелюють у КЯ, зберігаючи свою енер-
гію та імпульс. Завдяки цьому вони там не затримуються і шви-
дко йдуть у колектор. Відбувається резонансне проходження
електронів через КЯ, що при симетричних емітерному і колек-
торному бар'єрах відповідає V =  2E1/e. При подальшому зни-
женні рівня E1 електрони вже не можуть тунелювати зі збере-
женням енергії і моменту та затримуються у КЯ. Струм через
структуру зменшується, створюючи ділянку з негативним ди-
ференціальним опором на ВАХ. Подальше збільшення напруги
приводить до зростаючої, термічно активованої надбар'єрної
емісії електронів і відповідного росту струму через структуру.

Тунельний струм через двомірну двохбар’єрну структуру
залежно від зовнішньої напруги V розраховують при наступних
допущеннях. Передбачається, що емітер, КЯ і колектор розді-
лені потенційними бар'єрами в напрямку z. Електрони в них по-
водяться як вільні частинки з ефективною масою m*. Електрон
із хвильовим вектором k в емітері тунелює через бар'єр у колек-
тор без розсіювання, тобто зі збереженням повної енергії й без
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зміни хвильового вектора в площині xy. Складова хвильового
вектора kz не залишається незмінною, оскільки структура в
цьому напрямку неоднорідна. Зневажають кулонівською взає-
модією між електронами та пов'язаним з ним потенціалом зо-
браження для тунелюючих електронів. Ігнорують також викли-
каним зовнішнім зміщенням викривленням зон поблизу границь
емітера та колектора з бар'єрами. Усі ці спрощення дозволяють
визначити прозорість потенційного бар'єру T(Ez) для електрона
з енергією Ez шляхом розв'язку одномірного рівняння Шрьодін-
гера.  Разом із цим,  розв'язки для х– і y–напрямків являють со-
бою плоскі хвилі із власними значеннями енергії Ex,y

=(ħ2/2m*)( 2
xk  + 2

yk ). Повна ж енергія тунелюючого електрона
дорівнює E= Ex,y +Ez .

Загальний тунельний струм у розглянутій структурі розра-
ховується підсумовуванням ймовірностей тунелювання з ураху-
ванням розподілу електронів по енергіях в області емітера:
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де f(E) і f(E′) – рівноважні функція розподілу Фермі–Дірака для
електронів відповідно в емітері та колекторі. Член [f(E)  – f(E′)]
припускає, що електрони тунелюють із зайнятих станів у вільні.
При відсутності розсіювання енергія електрона у колекторі E′
пов’язана з його енергією в емітері E співвідношенням E′= E +
eV, де V– зовнішня прикладена до структури напруга.

Вираз (5.30) дає якісне узгодження з експериментом. Кіль-
кісний  збіг важкодосяжний, оскільки вимагає врахування виги-
ну зон і розсіювання електронів поблизу КЯ та на границях з
емітером і колектором. У реальних структурах це приводить до
несиметричності ВАХ відносно нульового зміщення навіть у
тому випадку,  коли обидва бар'єри,  а також емітер і колектор
ідентичні по своїх фізико–топологічних параметрах. Більше то-
го, розсіювання електронів у ямі на фононах, неоднорідностях
міжфазних межах і на дефектах при підвищенні температури
приводить до пригнічення резонансного тунелювання та відпо-
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відному зменшенню різниці між піковим і мінімальним струма-
ми на ділянці ВАХ з негативним диференціальним опором.

5.6. ПРИЛАДИ НА РЕЗОНАНСНОМУ ТУНЕЛЮВАННІ

Явище резонансного тунелювання дозволяє створювати ді-
оди та транзистори, що працюють із часами перемикання, які
становлять одиниці й десяті частки пс, тобто в діапазоні частот
аж до декількох ТГц (1012 Гц).

Діоди на резонансному тунелюванні. У загальному випа-
дку резонансно–тунельний діод являє собою періодичну струк-
туру, яка складається з послідовно розташованих КЯ, розділе-
них потенційними бар'єрами, з електричними контактами до
двох крайніх протилежних областей. Найчастіше це
двохбар’єрні структури з однією КЯ і симетричними характери-
стиками бар'єрів, оскільки в міру збільшення кількості КЯ важ-
че реалізувати умови для погодженого резонансного переносу
носіїв заряду. Умовні позначення, еквівалентна схема такого ді-
ода і загальний вид його основних електричних характеристик
показані на рис. 5.24.

Рис. 5.24. Умовне позначення резонансно–тунельного діода (а), йо-
го еквівалентна схема (б), вольт–амперна (в) і вольт–фарадна (г) ха-
рактеристики
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Еквівалентна схема резонансно–тунельного діода містить у
собі джерело струму I(V) і ємність C(V), керовані напругою, та
послідовний опір Rs. Паралельний ланцюжок з I(V) і C(V) являє
собою власне діод, а Rs є сумою послідовних контактних опорів.
Ємність C(V) є важливою характеристикою, що визначає швид-
кодію приладу. За винятком області напруг поблизу струмового
резонансу величина C(V) приблизно рівна ємності, розрахованої
для нелегованого розділювального шару і збідненого шару при-
ладу. Пік ємності в області негативного диференціального опо-
ру обумовлений резонансними електронами, що накопичені у
КЯ. Відзначимо, що I(V) і C(V) не залежать від частоти аж до
граничних робочих частот діода.

Основною особливістю резонансно–тунельних діодів є ная-
вність на його ВАХ області негативного диференціального опо-
ру, яка є основою для більшості його практичних застосувань.
Найбільш важливі електричні параметри: пікове значення гус-
тини струму і пікова напруга – напруга в області піку густини
струму, долинна густина струму в мінімумі, відношення цих гу-
стин струму. Пікова густина струму зменшується експоненцій-
но зі збільшенням товщини бар'єру. Абсолютна величина піко-
вої густини струму, отримана моделюванням, добре узгоджу-
ється з експериментальними даними, у той час як розрахункова
величина долинної густини струму виявляється на один–два
порядки меншою експериментальних значень. Відношення
струмів у максимумі та мінімумі для реальних приладів варію-
ється від одиниць до декількох десятків при кімнатній темпера-
турі (при низьких температурах це відношення зростає). Ефекти
розсіювання розширюють резонанс та одночасно послабляють
його. Пікова густина струму майже не чутлива до ефектів роз-
сіювання, але долинна густина струму в мінімумі, а отже, і їхнє
відношення в значній мірі визначаються розсіюванням носіїв
заряду на межах квантової ями.

Для досягнення високих робочих густин струму необхідно,
щоб бар'єри були тонкими (кілька моноатомних шарів),  а межі
розділу – різкими, чіткими. Однак експериментально доведено,
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що межі розділу не мають хімічно різких, абсолютно плоских
границь навіть за оптимальних умов формування. Зокрема, пе-
рехід між GaАs і AlАs у надгратках на їх основі відбувається в
межах 1 – 4 моношарів. Тому потенційний бар'єр на їх межі не є
строго східчастим, а розмитий і залежить від рельєфу поверхні
границі. Це веде до значного зменшення величини відношення
струмів у максимумі та мінімумі області негативного диферен-
ціального опору на вольт–амперній характеристиці діода і по-
яснює відмінність між теорією резонансного тунелювання та
експериментальними даними (рис. 5.25).

Рис. 5.25. Порівняння теоретичних (суцільна лінія) та експеримен-
тальних (точки) даних для GaAs–AlAs резонансно–тунельного діо-
да: (а) – густина пікового струму; (б)  – відношення струму в мак-
симумі до струму в мінімумі

З погляду практичного використання найбільш привабли-
вими характеристиками резонансно–тунельних діодів є їх над-
звичайно високі швидкості перемикання. На швидкодію цих ді-
одів істотно впливають два часи відгуку: час тунелювання, який
пов'язаний із квантовими механізмами і RC – час, який потрібно
для зарядки ємності діода.

Припустимо, що електричне поле в резонансно–тунельній
структурі переходить від нерезонансного до резонансного стану
за певний час. Амплітуда хвильової функції у КЯ змінюється по
відношенню до свого стаціонарного значення у відповідь на цю
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зміну. Час тунелювання – це і є час, необхідний для цієї зміни,
тобто для переходу системи у стійкий стан. Це величина поряд-
ку часу життя стабільного резонансного стану у КЯ tlife, який
дорівнює часу проходження електроном квантової ями. У пер-
шому наближенні цей час задається шириною енергетичного
рівня Г0

0/ G= htlife ,      (5.31)
Величина Г0 визначається як півширина функції ймовірнос-

ті переносу електронів через резонансний стан та експоненцій-
но зменшується зі збільшенням товщини та висоти бар'єру. Це
означає, що для обраних матеріалів певних гетероструктур зме-
ншення часу тунелювання може бути отримане шляхом змен-
шення товщини бар'єру. Однак вибір оптимальної товщини ви-
магає врахування залежності відношення струмів у максимумі
та мінімумі від цього параметру. Теоретична межа швидкодії
ідеального резонансно–тунельного діода оцінюється в 0.1 пс. У
реальних приладах нерівності границь гетероструктур та не-
пружне розсіювання збільшують час тунелювання.

У більшості застосувань швидкодія резонансно–тунельних
діодів обмежується не тільки часом тунелювання, але й часом
зарядки ємності, тобто постійної RsС(V). Це добре видно з екві-
валентної схеми, наведеної на рис. 5.24, б.

При обговоренні переваг резонансно–тунельних діодів за-
слуговує на увагу їх порівняння з діодами Есакі (тунельними
діодами). Діоди Есакі складаються із сильно легованого p–n пе-
реходу та мають подібні ВАХ. Одна з найбільш важливих пере-
ваг резонансно–тунельних діодів – це можливість одержати ви-
соку густину максимального струму при відносно низькій єм-
ності. Так, для резонансно–тунельних діодів досягнута екстре-
мально висока густина струму 6.8×105 А/см2 при ємності близь-
ко 0.15 мкФ. Ці величини вказують на те, що показник швидко-
сті, який визначається як відношення питомої ємності до піко-
вої густини струму C/Jp, менше, ніж 0.22 пс/В. Показник швид-
кості відповідає швидкості зміни напруги, коли ємність діода
заряджається його максимальним струмом. Ця величина наба-
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гато менша,  ніж для діодів Есакі,  яка для останніх більша  10
пс/В. Можливість такої відмінності пов'язана з тим, що густину
струму в резонансно–тунельних діодах можна збільшити змі-
ною товщини бар'єру та КЯ, а це може бути досягнуто без зме-
ншення товщини збідненого шару. З іншого боку, для того щоб
збільшити густину струму в діодах Есакі, повинна бути збіль-
шена концентрація домішки для збільшення товщини тунельно-
го бар'єру ( так само як і збідненого шару). Отже, максимальна
швидкодія резонансно–тунельних діодів може бути набагато бі-
льшою, ніж у діодів Есакі. В резонансно–тунельних діодах та-
кож можна уникнути деградації, спостережуваної в діодах Есакі
через дифузійний перерозподіл домішок поблизу сильнолегова-
ного p–n–переходу.

Транзистори на резонансному тунелюванні. Додавання
керуючого електрода до резонансно–тунельного діода перетво-
рює його в резонансно–тунельний транзистор і розширює мо-
жливості його застосування. В електричних схемах резонансно–
тунельні транзистори позначають значком, показаним на
рис. 5.26. Потенціал, що подається на додатковий електрод,
зміщує ВАХ діода вздовж осі струму (див. рис. 5.24, б). Можна
також об'єднати резонансно–тунельний діод зі звичайним тран-
зистором, щоб зробити комбінований прилад. Цей варіант ви-
користаний для створення резонансно–тунельного біполярного
транзистора та резонансно–тунельного транзистора на гаря-
чих електронах.

Резонансно–тунельний біполярний транзистор являє собою
біполярний транзистор з резонансно–тунельною структурою,
вбудованої в області переходу емітер–база або в базі. Схожий
на нього і резонансно–тунельний транзистор на гарячих елект-
ронах, у якого резонансно–тунельна структура вбудовується в
емітер. Ці прилади мають негативну крутизну характеристики в
схемі включення із заземленим емітером.

Розроблені транзисторні структури, що являють собою ке-
ровані затвором резонансно–тунельні діоди (рис. 5.27). Затвори
в них створюють у вигляді бар'єрів Шотки або p–n–переходів
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навколо емітера для зовнішнього керування умовами резонансу
струму в діоді. У такому приладі область емітера, а отже, і емі-
терний струм, можна модулювати за допомогою потенціалу на
затворі, виконаного у вигляді p–n–переходу, що оточує емітер.

Рис. 5.26. Умовне поз-
начення резонансно–
тунельного транзистора
в електричних схемах

Рис. 5.27. Керований затвором резонанс-
но–тунельний діод на основі GaAs–AlAs;
1, 3 – шар AlAs товщиною 1.5 нм, 2 –
шар GaAs 5 товщиною 5 нм

Така модуляція емітерного струму дозволяє керувати мак-
симальним струмом, що протікає через структуру в резонанс-
них умовах.

Логічні елементи на резонансно–тунельних приладах.
Резонансно–тунельні діоди і транзистори застосовуються як в
аналогових, так і в цифрових інтегральних мікросхемах в якості
елементів, яким притаманна ВАХ з ділянкою негативного ди-
ференціального опору. Для прикладу розглянемо будову над-
швидкодіючого логічного вентилю, у якому використовують
перехід з моностабільного у бістабільний стан. Такі логічні вен-
тилі складаються із двох послідовно з'єднаних приладів з нега-
тивним диференціальним опором. При цьому принаймні один із
приладів повинен мати третій вивід для модуляції пікового
струму. На рис. 5.28 показані навантажувальні криві та відпові-
дні діаграми потенційної енергії для такої схеми.
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Кількість стійких точок дорівнює одиниці (рис. 5.28, а), ко-
ли напруга зміщення менша, ніж подвоєна пікова напруга (2Vp).
Ця стійка точка розщеплюється на дві гілки, S1 і S2 (рис. 5.28, в),
коли напруга зміщення виходить за межі 2Vp. Невелика відмін-
ність пікового струму у двох приладів визначає стан схеми піс-
ля переходу. Наприклад, більший піковий струм у задаючому
приладі (нижній резонансно–тунельний діод або транзистор)
дає стабільну точку S1 (штрихова лінія).  Відмінність пікових
струмів може бути занадто малою для перемикання, тому що в
точці переходу (рис. 5.28, б) система чутлива до різниці стру-
мів. При коливальних змінах напруги зміщення Vbias схема пра-
цює як логічний вентиль.

Отже, найбільш важливими особливостями розглянутих
наноелектронних приладів на тунельних ефектах є їх розшире-
ні, у порівнянні із традиційними приладами, функціональні мо-

Рис. 5.28. Криві навантаження та відповідні діаграми потенціальної
енергії для базового елемента, що забезпечує перехід з моностабі-
льного у бістабільний стан
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жливості,  пов'язані з унікальністю ВАХ і висока швидкодія.  Ці
прилади відіграють важливу роль у розробці надшвидкодіючих
інтегральних мікросхем з надвисоким ступенем інтеграції.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сформулюйте принципи одноелектроніки: умови спо-
стереження зарядних ефектів, квантовий опір тощо.

2. У чому полягає суть одноелектронного туннелювання?
3. Наведіть енергетичну діаграму тунельного контакту і

прокоментуйте її.
4. Дайте визначення кулонівської блокади, кулонівських

сходинок.
5. Наведіть приклади одноелектронних приладів на клас-

терах і технологію їх виготовлення. Які особливості
вольт–амперних характеристик цих приладів?

6. У чому полягає суть «кулонівського діаманта»?
7. Яка причина виникнення струмової щілини на ВАХ од-

ноелектронного транзистора?
8. У чому полягає принципова відмінність між одно-

бар’єрними та двохбар’єрними тунельними структура-
ми?

9. Від яких параметрів залежить швидкодія одноелектрон-
ного транзистора?

10. На яких принципах ґрунтується робота одно електрон-
ної пастки?

11. Опишіть принцип дії одноелектронного турнікету та ге-
нератора накачки.

12. Сформулюйте принцип дії стандартів температури.
13. Охарактеризуйте процес резонансного тунелювання.
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