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Перелiк умовних скорочень та позначень

DLTS deep–level transient spectroscopy, перехiдна спектроскопiя
локальних рiвнiв

EPR electron paramagnetic resonance, електронний парамагнi-
тний резонанс

ENDOR electron nuclear double resonance, подвiйний електронно–
ядерний резонанс

PAS positron annihilation spectroscopy, позитронно–анiгiляцiй-
на спектроскопiя

TSC thermally stimulated current, термостимульований струм
ВАХ вольт–амперна характеристика
ОПЗ область просторового заряду
УЗН ультразвукове навантаження
α+ коефiцiєнт поглинання позитронiв
ασ показник ступеня температурної залежностi поперечного

перерiзу захоплення
β+ позитрон
∆C надлишкова ємнiсть безпосередньо пiсля змiни прикла-

деної напруги
δC сигнал DLTS
δij символ Кронекера
γ гамма–квант
γg вiдношення кратностей виродження станiв дефекту до та

пiсля захоплення електрону
γp вiдношення кратностей виродження станiв дефекту до та

пiсля захоплення дiрки
ε дiелектрична проникнiсть матерiалу
ε0 дiелектрична стала

η+,b парцiальна частка позитронiв, якi анiгiлювали у ґратцi
η+,V парцiальна частка позитронiв, якi анiгiлювали в околi ва-

кансiйних дефектiв
ξ напруженiсть електричного поля

λ+ темп анiгiляцiї позитронiв
λ+,b темп анiгiляцiї позитронiв у бездефектнiй областi кри-

сталу
λ+,V темп анiгiляцiї позитронiв в околi вакансiї
λd ширина областi заряджених глибоких рiвнiв у ОПЗ
~̂µL оператор повного магнiтного орбiтального моменту

4



~̂µS оператор повного магнiтного спiнового моменту
µB магнетон Бора
ν частота падаючого свiтла
νe нейтрино
ρe електронна густина
ρN концентрацiя ядер
̺ густина матерiалу
µt коефiцiєнт захоплення позитронiв дефектом
σ0 незалежний вiд температури множник у поперечному пе-

рерiзi захоплення носiїв
σn(p) поперечний перерiз захоплення електронiв (дiрок) дефе-

ктом
τ+ час життя позитронiв
τ+,b час життя позитронiв у бездефектнiй областi кристалу
τ+,V час життя позитронiв у околi вакансiї
〈τ+〉 середнiй час життя позитронiв

υth,n(p) теплова швидкiсть електронiв (дiрок)
Φb свiтловий потiк
χ магнiтна сприйнятливiсть

ψ+ хвильова функцiя позитрону
ζ диференцiйний показник нахилу ВАХ
ω циклiчна частота електромагнiтної хвилi
ω0 резонансна частота в EPR
A площа структури
Ã тензор надтонкої взаємодiї

ALS стала спiн–орбiтальної взаємодiї
aT швидкiсть нагрiву
~B вектор iндукцiї магнiтного поля
C ємнiсть бар’єрної структури
c швидкiсть свiтла

cn(p) швидкiсть захоплення вiльних електронiв (дiрок) дефе-
ктом

c+ швидкiсть захоплення позитронiв дефектом
c+,V швидкiсть захоплення позитронiв дефектом вакансiйного

типу
d ширина областi спустошення дефектiв в ОПЗ
E енергiя електрону
E+ енергiя позитрону

E+,m максимальна енергiя спектра позитронiв
Eγ енергiя гамма–кванту
Eσ активацiйна енергiя поперечного перерiзу захоплення
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EC енергiя дна зони провiдностi
ED положення енергетичного рiвня донорної домiшки
EG ширина забороненої зони
EF енергiя Фермi
Et положення енергетичного рiвня, зв’язаного з дефектом
Et+ енергiя позитронної iонiзацiї дефекту
EV енергiя стелi валентної зони
e− електрон
e+ швидкiсть емiсiї позитронiв

en(p) швидкiсть термiчної емiсiї електронiв (дiрок) дефектом
eon темп оптичної емiсiї електрону з глибокого рiвня
ft ймовiрнiсть заселеностi електронного рiвня
g кратнiсть квантовомеханiчного виродження стану
g̃ тензор Ланде
g0 гiромагнiтний фактор

h, h̄ стала Планка
h+ дiрка
~̂I оператор спiну ядра
I струм
k стала Больцмана
~̂L оператор повного орбiтального моменту

m0 маса спокою електрону
m∗

+ ефективна маса позитрону
m∗

n(p) ефективна маса електрону (дiрки)
mS спiнове число
Nt концентрацiя дефектiв
NC ефективна густина станiв бiля дна зони провiдностi
ND концентрацiя донорiв
NV ефективна густина станiв бiля вершини валентної зони
ni концентрацiя власних носiїв заряду
n концентрацiя електронiв
n1 концентрацiя електронiв у зонi провiдностi, коли рiвень

Фермi збiгається з рiвнем дефекту
ne кiлькiсть електронiв в околi дефекту

Pabs поглинута потужнiсть електромагнiтної хвилi
PL ймовiрнiсть поглинання падаючої частинки при прохо-

дженнi нею одиничного шляху
p концентрацiя дiрок

p+(t) частка позитронiв, якi ще не проанiгiлювали в момент
часу t
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p+b частка вiльних позитронiв
p+t частка позитронiв, захоплених дефектами
p+V частка позитронiв, захоплених дефектом вакансiйного

типу
p1 концентрацiя електронiв у зонi провiдностi, коли рiвень

Фермi збiгається з рiвнем дефекту
Qg узагальнена координати
Q об’ємний заряд
q елементарний заряд

Rnp приведена швидкiсть рекомбiнацiї
S+ valence annihilation parameters
~̂S оператор повного спiнового моменту
T абсолютна температура
T0 нижня межа температурного дiапазону дослiджень

T1/2 перiод напiврозпаду
Tm абсциса максимуму температурної залежностi
t час
tp тривалiсть iмпульсу заповнення
V напруга
Vbi контактна рiзниця потенцiалiв
W ширина областi просторового заряду
W+ core annihilation parameters
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Вступ

З самого початку розвитку напiвпровiдникової електронiки добре
вiдомо, що наявнiсть рiзноманiтних дефектiв є ключовим чинником,
що визначає функцiональнi властивостi пристроїв. Це, насамперед, по-
в’язано з тим, що наявнiсть дефектiв викликає змiну густини енерге-
тичних станiв у дозволених зонах напiвпровiдника, а також появу ло-
кальних рiвнiв у забороненiй зонi. Останнi можуть виступати у ролi
центрiв прилипання, рекомбiнацiї (як безвипромiнювальної, так i ви-
промiнювальної) та слугувати джерелами збiльшення вiльних носiїв
зарядiв. Далеко не завжди кристалiчнi дефекти спричинюють нега-
тивнi чи небажанi змiни властивостей; яскравим прикладом протиле-
жного впливу є введення легуючих домiшок замiщення, що дозволяє
варiювати провiднiсть матерiалу. Проте очевидно, що для пояснення
та передбачення властивостей напiвпровiдникових кристалiв та при-
ладiв на їхнiй основi необхiдно мати iнформацiю про наявнi дефекти,
а вiдповiднi методи монiторингу є важливою складовою успiшних те-
хнологiчних процесiв та наукових дослiджень.

Основними параметрами дефектiв є наступнi:
1) тип, тобто атомна структура та конфiгурацiя (мiсцеперебування
компонент у кристалiчнiй ґратцi);
2) електронна структура, зокрема заряднiсть;
3) концентрацiя (Nt) та просторовий розподiл;
4) положення енергетичних рiвнiв (Et) та пов’язана з цим енергiя iо-
нiзацiї (оптична, термiчна);
5) перерiзи захоплення вiльних носiїв заряду, тобто електронiв (σn)
та дiрок (σp);
6) механiзми дифузiї та величини вiдповiдних коефiцiєнтiв;
7) механiзми утворення та вiдповiдна енергiя (ентальпiя);
8) симетрiя, тобто набiр операцiй симетрiї, якi властивi кристалу з
даним порушенням перiодичностi;
9) механiзми розпаду, зокрема взаємодiї з iншими порушеннями кри-
сталiчної ґратки та вiдповiднi кiлькiснi параметри;

10) оптичнi властивостi, такi як перерiзи фотоiонiзацiї, випромiнюваль-
ного захоплення; ймовiрностi внутрiшньоцентрової люмiнесценцiї то-
що;

11) функцiональнiсть (центр рекомбiнацiї, прилипання, розсiяння...);
Для визначення цих властивостей розроблено чимало експеримен-
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тальних методик. Бiльшiсть з них дозволяють отримати iнформацiю
лише про певнi характеристики чи про обмежену низку параметрiв
i тому для всебiчного вивчення дефекту необхiдно проводити цiлий
комплекс дослiджень, переважно досить складних та громiздких. Як
наслiдок, повна iнформацiя вiдома лише для окремих дефектiв. Це
стосується навiть кремнiю, хоча цей матерiал вважається достатньо
добре вивченим.

У цьому посiбнику розглянуто лише деякi з експериментальних ме-
тодiв, якi дозволяють дослiджувати дефекти. Додаткову iнформацiю
щодо як розглянутих методiв, так i низки iнших можна знайти в [1–13].
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1. Параметри електрично активних

дефектiв

Фiзичнi принципи значної частини методiв дослiдження дефектiв
пов’язанi зi змiною їхнього зарядового стану. У зв’язку з цим розгля-
немо цi процеси детальнiше.

Припустимо, що дефекту вiдповiдає єдиний енергетичний рiвень
Et, розташований у забороненiй зонi - див. рис. 1.1. Залежно вiд того,
зайнятий цей рiвень чи нi (чи присутнiй в околi порушення перiодично-
стi електрон з енергiєю Et), дефект може перебувати у двох зарядових
станах. Позначимо цi стани лiтерами А та В i припустимо, що стану
А вiдповiдає випадок, коли в околi дефекту присутнi ne електронiв, а
стану B — на один електрон бiльше, (ne+1). В такiй ситуацiї для позна-
чення енергетичного рiвня нерiдко використовують запис на кшталт
Et(ne/ne+1), причому початок вiдлiку ne пов’язується з нейтральним
станом дефекту. Наприклад, рiвень легуючої донорної домiшки може
бути записаний у виглядi Et(+1/0) або й навiть Et(+/0). У дужках
може наводитися i позначення лише одного зарядового стану, який
вiдповiдає заповненому рiвню — Et(ne + 1) для нашого модельного
дефекту i Et(0) для донора.

У випадку термодинамiчної рiвноваги спiввiдношення мiж концен-
трацiями дефектiв у рiзних зарядових станах Nt,A та Nt,B наближено
може бути записано у виглядi

Nt,A

Nt,B
= γg exp

(

−EF − Et

kT

)

, (1.1)

Рис. 1.1. Схеми перезарядки дефектного рiвня.
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де γg = gA/gB, gA та gB — кратностi квантовомеханiчного виродження
станiв А та В, вiдповiдно; EF — енергетичне положення рiвня Фермi, k
— стала Больцмана, T — температура. Тобто коли рiвень Фермi розта-
шовується на енергетичнiй шкалi нижче рiвня дефекту, то останнiй пе-
реважно перебуває у станi з меншою кiлькiстю електронiв (рис. 1.1,а);
при зворотному спiввiдношеннi мiж EF та Et спостерiгається ситуацiя,
коли Nt,B > Nt,A (а частiше i Nt,B ≫ Nt,A) — рис. 1.1,б. Зауважимо,
що на цьому рисунку незаповнений стан позначено горизонтальним
штрихом, а заповнений — штрихом з кружечком. Подiбне позначення
буде використовуватися i надалi.

Дефект може змiнювати свiй зарядовий стан, обмiнюючись носiями
заряду з дозволеними зонами напiвпровiдника — цi процеси показанi
на рис. 1.1 стрiлками. Наприклад, на рiвень дефекту може переходи-
ти електрон з зони провiдностi; кiлькiсть таких переходiв за одиницю
часу називається швидкiстю (або темпом) захоплення електронiв i не-
рiдко позначається cn. Процес переходу електрону з рiвня дефекту у
валентну зону (дiрки з валентної зони) описується за допомогою швид-
костi захоплення дiрок cp. Перехiд електрону з Et у зону провiдностi
пов’язується зi швидкiстю емiсiї електронiв en. Нарештi, швидкiсть
емiсiї дiрок ep характеризує процеси переходу електрона з валентної
зони на рiвень дефекту (дiрки з рiвня дефекту у валентну зону).

Для темпiв захоплення електронiв iз зони провiдностi та дiрок з
валентної зони справедливi наступнi спiввiдношення:

cn = nσn υth,n , cp = p σp υth,p , (1.2)

де n та p — концентрацiї вiльних електронiв та дiрок, вiдповiдно, σn
та σp — поперечнi перерiзи захоплення електронiв та дiрок дефектом;
υth,n(p) — теплова швидкiсть електронiв (дiрок):

υth,n(p) =

√

3kT

m∗
n(p)

, (1.3)

m∗
n(p) — ефективна маса вiдповiдного носiя.
Поперечнi перерiзи захоплення носiїв є характеристиками дефекту

i залежать вiд його зарядового стану. Зазвичай кулонiвськi притягую-
чi центри мають значно бiльший перерiз нiж нейтральнi, якi, в свою
чергу, iстотно переважають за цим параметром вiдштовхуючi. Згiдно
з емпiричним правилом для притягуючих центрiв поперечний перерiз
захоплення не менший нiж 10−14 см2, для нейтральних належить дiа-
пазону 10−15÷10−17 см2, а для вiдштовхуючих — не бiльше 10−19 см2.
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Величини поперечних перерiзiв не залишаються постiйними за будь-
яких обставин. Зокрема вони можуть залежати вiд температури, при-
чому характер температурної залежностi визначається механiзмом за-
хоплення, тобто тим, куди витрачається енергiя, вивiльнена при пе-
реходi електрона на нижчий енергетичний рiвень (iз зони провiдностi
на рiвень у забороненiй зонi чи з Et у валентну зону). Зокрема згiдно
з [14] якщо захоплення супроводжується процесом багатофонної емiсiї,
то перерiз захоплення є термоактивованим:

σ = σ0 exp

(

−Eσ

kT

)

, (1.4)

де σ0 — незалежна вiд температури константа; Eσ — активацiйна енер-
гiя; при екситон–стимулюваному Оже–захопленнi та каскадному захо-
пленнi справедлива показникова залежнiсть

σ = σ0T
−ασ ; (1.5)

нарештi, для випадкiв класичного Оже–захоплення та радiацiйного
захоплення (супроводжується випромiнюванням фотону)

σ = σ0 . (1.6)

Величина показника ступеня в (1.5) може змiнюватися у достатньо
широких межах, проте для електрично нейтрального центру нерiдко
ασ = 2, а для притягуючого (додатно зарядженого у випадку σn та
вiд’ємно зарядженого для σp) — ασ = 1 ÷ 3 [15]. Крiм того, попере-
чний перерiз захоплення може залежати вiд величини напруженостi
електричного поля [16, 17].

Повертаючись до процесiв перезарядки, можемо записати

dNt,B

dt
= (cn + ep)Nt,A − (cp + en)Nt,B . (1.7)

У станi термодинамiчної рiвноваги dNt,B/dt = 0. Крiм того, умова
детальної рiвноваги вимагає, щоб кiлькiсно збiгалися процеси емiсiї та
захоплення носiїв кожного типу. Наприклад, для процесiв, пов’язаних
з електронами можемо записати

cnNt,A = enNt,B . (1.8)

Взявши до уваги рiвностi (1.1) та (1.2), останнiй вираз набуває вигляду

en = cnγg exp

(

Et − EF

kT

)

= nσn υth,nγg exp

(

Et − EF

kT

)

. (1.9)
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Вiдомо, що для невиродженого напiвпровiдника

n = NC exp

(

−EC − EF

kT

)

, (1.10)

де NC — густина енергетичних станiв бiля дна зони провiдностi, EC

— енергiя дна зони провiдностi. А отже, темп емiсiї електронiв має
задовольняти наступному виразу

en = σn υth,nγgNC exp

(

−EC − Et

kT

)

= σn υth,nn1 , (1.11)

де

n1 = γgNC exp

(

−EC − Et

kT

)

, (1.12)

дорiвнює концентрацiї електронiв у зонi провiдностi увипадку, коли
рiвень Фермi збiгається з рiвнем дефекту. Цiлком аналогiчним чином
можна отримати вираз для темпу емiсiї дiрок:

ep = σp υth,pp1 , (1.13)

де

p1 = γpNV exp

(

−Et − EV

kT

)

, (1.14)

NV — густина енергетичних станiв бiля стелi валентної зони, EV —
енергiя стелi валентної зони, γp = γ−1

g = gB/gA (з точки зору цих носiїв
заряду, стан В може iнтерпретуватися як незаповнений дiркою, а стан
А як заповнений). Як видно з виразiв (1.2), (1.11) та (1.13), швидкостi
захоплення носiїв заряду залежать вiд положення рiвня Фермi, тодi як
швидкостi емiсiї — нi.

Якщо взяти до уваги, що

NC =

(

2 πm∗
n k T

h2

)
3

2

, NV =

(

2 πm∗
p k T

h2

)
3

2

, (1.15)

та формулу (1.3), то температурну залежнiсть швидкостi емiсiї еле-
ктронiв можна записати у виглядi

en = β σn(T )T
2 exp

(

−EC − Et

kT

)

, (1.16)

де β слабко залежить вiд температури. Подiбнi спiввiдношення можна
записати i для ep, cp та cn.
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Зауважимо, що в станi термодинамiчної рiвноваги ймовiрнiсть за-
селеностi рiвня електроном ft визначається балансом захоплення та
емiсiї носiїв заряду обох знакiв:

ft =
cnn+ ep

en + cpp+ cnn+ ep
. (1.17)

За змiстом це спiввiдношення близьке до (1.1).
До цього часу ми говорили про термiчну емiсiю. Проте процеси

переходу носiїв у дозволенi зони з локальних рiвнiв у забороненiй мо-
жуть iнiцiюватися i оптично. В цьому випадку темп оптичної емiсiї
електрону з глибокого рiвня eon при опромiненнi напiвпровiдника по-
током фотонiв Φ описується виразом

eon = σo
nΦ , (1.18)

де σo
n — оптичний перерiз захоплення (або перерiз фотоiонiзацiї). Ця

величина залежить, зокрема, вiд частоти освiтлення ν i в спрощеному
випадку може описуватися формулою Lucovsky [1]

σo
n ∼ 1

EC − Et,o

[(

EC − Et,o

hν

)(

1− EC − Et,o

hν

)]3/2

, (1.19)

де (EC − Et,o) — оптична енергiя iонiзацiї дефекту. В лiтературi за-
пропонованi й бiльш точнi моделi опису σo

n, наприклад Pässler [18] чи
Vincent—Chantre [19].

Загалом оптична енергiя iонiзацiї дефекту EC−Et,o(ne/ne+1) може
вiдрiзнятися вiд термiчної енергiї iонiзацiї EC −Et(ne/ne + 1). Конфi-
гурацiйною дiаграмою дефекту називається залежнiсть його енергiї
вiд узагальненої координати. Останньою може бути змiщення атому,
з яким пов’язаний дефект, з точки високої симетрiї, амплiтуда рела-
ксацiї атомiв, що оточують дефект, вiдстань мiж компонентами ком-
плексного дефекту тощо. Конфiгурацiйна дiаграма зазвичай характе-
ризується наявнiстю основного мiнiмума, розташування якого описує
стабiльну конфiгурацiю системи. Проте далеко не завжди мiнiмум в
рiзних зарядових станах спостерiгається при однаковому значеннi уза-
гальненої координати.

Подiбна ситуацiя зображена на рис. 1.2, де припускається, що ста-
нам дефекту А та В у рiвновазi вiдповiдають рiзнi узагальненi коор-
динати Qg

A та Qg
B 6= Qg

A. Це означає, що при перезарядцi дефекту
для досягнення рiвноваги має змiнитися просторове положення ато-
мiв. Зазвичай цi процеси значно повiльнiшi, нiж електронний перехiд
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Рис. 1.2. Схематична конфiгурацiйна дiаграма для пастки, яка розташо-
вана на вiдстанi EC − Et нижче дна зони провiдностi. Нижня парабола
вiдповiдає енергiї дефекту в станi В, наступна — енергiї системи (дефект
в станi А + вiльний електрон), верхня — системи (дефект в станi В +
вiльний електрон + вiльна дiрка). Перехiд 1 iлюструє оптичну емiсiю, 2
— термiчну.

внаслiдок поглинання фотона i тому пiд час фотоiонiзацiї вiдбуватися
не встигають. Отже, оптично–стимульованiй емiсiї на конфiгурацiйнiй
дiаграмi вiдповiдає вертикальний перехiд (1 на рис. 1.2). В той же час,
пiд час термiчної емiсiї процес атомної релаксацiї вiдбувається i тому
такий перехiд на конфiгурацiйнiй дiаграмi має позначатися прямою,
яка з’єднує мiнiмуми — перехiд 2 на рис. 1.2.

Таким чином, оптичний рiвень Et,o(ne/ne + 1) асоцiюється з пе-
реходом мiж зарядовими станами (А та В), проте енергiя кiнцевого
стану має розраховуватися для атомної конфiгурацiї початкового ста-
ну. Оптичний рiвень визначається, наприклад, у методах абсорбцiйної
спектроскопiї, фотолюмiнесценцiї, катодолюмiнесценцiї, тобто коли у
кiнцевому зарядовому станi не вiдбувається релаксацiя до рiвноважної
конфiгурацiї. Термiчний рiвень Et(ne/ne +1) може бути означений як
положення рiвня Фермi, при якому стани А та В мають однакову енер-
гiю i при цьому у кiнцевому пiсля електронного переходу станi мають
повнiстю вiдбутися релаксацiйнi процеси. Рiвнi такого типу спостерiга-
ються в дослiдженнях перехiдної спектроскопiї, термостимульованих
струмiв, температуро-залежних холiвських вимiрюваннях тощо.

Зауважимо, що на рис. 1.2 також показанi термоактивацiйнi енергiї
поперечних перерiзiв захоплення заряду при багатофононному захо-
пленнi.
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2. Метод перехiдної спектроскопiї

локальних рiвнiв

У 1974 р. Д.Ланг запропонував елегантний метод визначення пара-
метрiв дефектiв дефектiв, який базується на вимiрюваннях релаксацiї
ємностi бар’єрних структур пiсля прикладання iмпульсу напруги [20] .
Метод отримав назву перехiдної спектроскопiї локальних рiвнiв (deep–
level transient spectroscopy, DLTS). Фiзичною передумовою методу є
той факт, що ширина областi просторового заряду в структурах Шо-
тки чи p–n–переходах залежить вiд прикладеної напруги, а отже змi-
нюючи цю величину можна керувати положенням рiвня Фермi в пев-
ному прошарку матерiалу.

Розглянемо для визначеностi контакт електронного напiвпровiдни-
ка з металом. На рис.2.1 представлена схема енергетичної дiаграми
такої структури при двох значеннях зворотної напруги V . Поблизу
межi роздiлу в напiвпровiднику розташовується збiднений шар, тоб-
то область зi зменшеною кiлькiстю вiльних носiїв заряду, яка виникла
внаслiдок присутностi електричного поля. Її ширина визначається з
умови

W =

[

2εε0(Vbi + V )

q2ND

]0.5

, (2.1)

де ε — дiелектрична проникнiсть напiвпровiдника, ε0 —дiелектрична
стала, Vbi — контактна рiзниця потенцiалiв, ND — концентрацiя доно-
рiв, q — елементарний заряд.

Припустимо, що у напiвпровiднику є рiвномiрно розподiлений по
об’єму дефект з концентрацiєю Nt , якому вiдповiдає глибокий рiвень
Et. Якщо в глибинi напiвпровiдника EF > Et, а (Vbi +V ) > (EC −Et),
то в збiдненому шарi буде проходити межа мiж областями, де дефект
перебуває у рiзних зарядових станах. Вiдстань цiєї межi вiд контакту
можна оцiнити за допомогою спiввiдношення

d =W −
[

2εε0(EF − Et)

q ND

]0.5

=W − λd . (2.2)

Якщо звернутися до рис.2.1, то при x > d рiвень буде переважно за-
повненим, при x < d — вiльним.

У збiдненому шарi присутнiй просторовий заряд Q, викликаний в
загальному випадку як iонiзованими донорними домiшками (вже не-
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Рис. 2.1. Зонна дiаграма контакту Шотки при рiзних значення зворотної
напруги V0 (а) та V1 (б). Вважається, що в областi x < 0 розташовано
метал, а при x > 0 — n–напiвпровiдник. Vbi — контактна рiзниця по-
тенцiалiв, W0 та W1 — ширини областi просторового заряду, d0 та d1 —
координати межi мiж областями рiзного зарядового стану дефекту.

скомпенсованими вiльними електронами, як це вiдбувається в глибинi
напiвпровiдника) так i зарядженими дефектами. Величина заряду за-
лежить вiд прикладеної напруги i тому розглядають таке поняття як
диференцiйна ємнiсть структури:

C =
dQ

dV
. (2.3)

У випадку, коли концентрацiя дефектiв достатньо низька та їхнiм вне-
ском у Q можна знехтувати

C = A

[

qεε0ND

2(Vbi + V )

]0.5

, (2.4)

де A — площа структури.
При змiнi величини зворотної напруги (напр., вiд V0 до V1, як це

показано на рис. 2.1,а та 2.1,б вiдповiдно), повиннi змiститися як межа
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збiдненого шару (вiд W0 до W1), так межа роздiлу областей з рiзним
зарядовим станом дефекту (вiд d0 до d1). Якщо перший процес визна-
чається перерозподiлом вiльних носiїв заряду i вiдбувається достатньо
швидко (за час порядку максвелiвського часу релаксацiї), то для ре-
алiзацiї другого необхiдно, щоб всi дефекти, розташованi в прошарку
мiж d0 та d1 емiтували електрони. Цей процес значно повiльнiший i
тому безпосередньо пiсля змiни напруги в системi може бути зафi-
ксована ємнiсть ∆C надлишкова, порiвняно з рiвноважним випадком,
що описується виразом (2.4). У випадку низької концентрацiї дефектiв
(∆C ≪ C), а також за умови (W1 −W0) ≪ W1, цю величину можна
оцiнити за допомогою спiввiдношення [1]

∆C =
Nt C0

2ND

[

1− 2λd
W

(

1− C(V )

C0

)

−
(

C(V )

C0

)2
]

, (2.5)

де C0 = C(0). При C0 ≫ C(V ) вираз спрощується

∆C =
Nt C0

2ND
. (2.5 ′)

Зазвичай напругу прикладають у iмпульсному режимi, наприклад
як показано на рис.2.2, вимiрюючи ємнiсть пiсля закiнчення так зва-
ного iмпульсу заповнення тривалiстю tp у два рiзних моменти часу (t1
та t2 на рисунку). Саме рiзниця δC = C(t1)−C(t2) i є сигналом DLTS.
Кiнетика змiни ємностi визначається процесом перезарядки дефектiв
та за умов, зазначених вище, описується експоненцiйною залежнiстю:

C(t1)− C(t2) = ∆C [exp(−ent1)− exp(−ent2)] , (2.6)

Рис. 2.2. Режими змiщення бар’єрної структури в метод DLTS. Круже-
чками позначено моменти вимiру ємностi.
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Рис. 2.3. (а) Характер релаксацiї ємностi при рiзних температурах;
(б) Спектр DLTS.

де en визначається виразом (1.11). Вимiрювання проводяться в певно-
му температурному дiапазонi, залежнiсть δC вiд температури назива-
ється спектром DLTS. Швидкiсть емiсiї зростає з пiдвищення темпе-
ратури, проте як при повiльнiй (при низькiй температурi) релаксацiї,
так i швидкi (при високiй) значення ємностi в моменти вимiрювання
вiдрiзняються мало — див. рис. 2.3,а. Тому залежнiсть δC(T ) хара-
ктеризується наявнiстю максимуму (рис. 2.3,б) Вiдповiдне екстремуму
δC(T ) значення en,max можна знайти з умови

d(δC)

den

∣

∣

∣

∣

en=en,max

= 0 .

Враховуючи (2.6), отримуємо

dδC

den
= ∆C [−t1 exp(−ent1) + t2 exp(−ent2)] ,

t2 exp(−en,maxt2)− t1 exp(−en,maxt1) = 0 ,

t2 exp(−en,maxt2) = t1 exp(−en,maxt1) ,

t2
t1

= exp(−en,max(t2 − t1)) ,

en,max =
ln (t2/t1)

t2 − t1
. (2.7)

Отже, якщо максимум залежностi δC(T ) спостерiгається при темпе-
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ратурi Tm, то має виконуватися рiвнiсть

σn(Tm) υth,nγgNC exp

(

−EC − Et

kTm

)

=
ln (t2/t1)

t2 − t1
. (2.8)

Зрозумiло, що однiєї рiвностi (2.8) недостатньо, щоб визначити двi
невiдомих характеристики дефекту Et та σn(Tm). Проте можна вимi-
ряти спектр DLTS при iнших значеннях t1 та t2, що призведе до змi-
щення положення максимуму — вiдповiдний випадок проiлюстровано
рисунком 2.4. Як наслiдок, експериментально отримується набiр тем-
ператур {Tm}, кожнiй з яких вiдповiдає своя пара з набору {(t1, t2)}.
Врахувавши спiввiдношення (1.16), можемо записати

ln

(

en,max

T 2
m

)

= ln

[

ln (t2/t1)

(t2 − t1)T 2
m

]

= ln (βσn)−
EC − Et

kTm
. (2.9)

Тобто залежнiсть ln(en,max · T−2
m ) вiд оберненої температури має бути

прямою лiнiєю, нахил якої визначається положенням рiвня у забороне-
нiй зонi, а точка перетину з вертикальною вiссю — величиною попере-
чного перерiзу захоплення. Вiдхилення вiд лiнiйностi та спотворення
отриманих результатiв може бути зумовлено температурною залежнi-
стю σn, проте якщо її характер вiдомий, то цей ефект може бути вра-
ховано шляхом введення певних поправок. Наприклад, якщо попере-
чний перерiз захоплення є термоактивованою величиною (див. (1.4)),
то нахил вказаної залежностi буде дорiвнюватиме не (EC − Et)/k, а
(EC − Et + Eσ)/k.

Рис. 2.4. Розрахованi спектри DLTS для рiзних значень t1 та t2. Були
використанi значення t1, мс: 0,5 (крива 1), 1 (2), 2 (3); t1, мс: 1 (1), 2 (2),
4 (3); EC − Et, еВ: 0,37 (для пiку I), 0,6 (II); σn, см2: 10−15 (I), 5 · 10−15

(II); Nt, см−3: 5 ·1012 (I), 2 ·1012 (II); C0 = 4, 9 ·10−12 Ф, Nd = 1015 см−3.
Рисунок адаптовано з [5].
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Якщо позначити δCmax величину сигналу DLTS в максимумi, то
використовуючи вирази (2.5 ′), (2.6) та (2.7) отримаємо

δCmax =
NtC0

2ND

{

exp

[

− ln (t2/t1)

t2 − t1
· t1

]

− exp

[

− ln (t2/t1)

t2 − t1
· t2

]}

.

Позначивши b = t2/t1 матимемо

δCmax =
Nt C0

2ND

{

exp

[

− ln (b)

b− 1

]

− exp

[

− ln (b)

1− b−1

]}

,

δCmax =
Nt C0

2ND

{

exp

[

− ln (b)

b− 1

]

− exp

[

−b ln (b)
b− 1

]}

,

δCmax =
Nt C0

2ND
exp

[

− ln (b)

b− 1

]

·
{

1−
(

exp

[

− ln (b)

b− 1

])b−1
}

,

δCmax =
Nt C0

2ND
· b 1

1−b ·
(

1− 1

b

)

,

δCmax =
Nt C0

2ND
· b 1

1−b
−1 · (b− 1) =

Nt C0

2ND
· b b

1−b · (b − 1) ,

Nt =
2ND δCmaxb

b
b−1

C0 (b− 1)
. (2.10)

Тобто за висотою максимуму у спектрi DLTS можна оцiнити концен-
трацiю дефектiв.

Типова роздiльна здатнiсть при DLTS вимiрюваннях δCmax/C0 ≈
(10−5÷10−4), а отже метод дозволяє виявити дефекти з концентрацiєю
порядку (10−5 ÷ 10−4)ND.

При нерiвномiрному розподiлi дефектiв вираз (2.5 ′) перестає бути
справедливим. Водночас, варiюючи величину iмпульсiв заповнення та
беручи до уваги вiдноснi змiни ємностi, можна оцiнити профiль кон-
центрацiї дефектiв:

Nt(x) =

(

N2
DW

2q

εε0

)(

x− λ

x

)

d
(

∆C
C

)

dV
. (2.11)

Якщо у захопленнi носiїв активно приймають участь декiлька типiв
дефектiв, то кожному з них на спектрi DLTS буде вiдповiдати свiй пiк.
Для випадку, коли параметри дефектiв iстотно вiдрiзняються, цi пiки
легко роздiляються i DLTS дозволяє отримати параметри кожного з
дефектiв.
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У вищеописаному традицiйному DLTS–методi пiд час iмпульсу за-
повнення заселенiсть пасток, якi переважно захоплюють неосновнi но-
сiї заряду, не змiнюється. А отже, дослiджуються рiвнi, якi знаходя-
ться, переважно, лише у однiй половинi забороненої зони (верхнiй для
прикладу, що розглядався). Але варiюючи знак iмпульсiв прикладеної
до бар’єрної структури напруги можна проводити дослiдження рiзних
типiв дефектiв, у тому числi й тих, якi захоплюють носiї заряду про-
тилежних знакiв. Наприклад, для вивчення центрiв захоплення нео-
сновних носiїв може бути використаних режим, iлюстрований рис. 2.2.
При прямому змiщеннi iнжектуються як основнi, так i неосновнi носiї
заряду та вiдбувається змiна ємностi збiдненого прошарку внаслiдок
захоплення носiїв обох знакiв. При наступному зворотному змiщеннi
процеси захоплення пригнiчуються i захопленi носiї звiльняються вна-
слiдок термiчної емiсiї. Причому DLTS спектр у цьому випадку буде
визначатися суперпозицiєю сигналiв вiд пасток обох типiв. Такий ва-
рiант дослiджень нерiдко називається iнжекцiйна DLTS (inj–DLTS).

Можна реалiзувати випадок, коли в область просторового заряду
вводяться лише неосновнi носiї. Наприклад, подiбна ситуацiя реалi-
зується при бiполярнiй генерацiї носiїв за межами збiдненого шару
на вiдстанi порядку довжини дифузiї вiд його межi. Зокрема, цього
можна досягти при освiтленнi структури з протилежного вiд бар’єру
боку i наступнiй дифузiї в напрямку фронтальної площини. Такий ва-
рiант DLTS називається MCTS (minority carrier transient spectroscopy).
В цьому випадку релаксацiя ємностi та спектр матимуть протилежний
знак. Як приклад на рис. 2.5 представленi спектри DLTS, iнжекцiйної
DLTS та MCTS.

Рис. 2.5. Спектри DLTS, inj–DLTS та MCTS. Рисунок адаптовано з [1].
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За час застосування методу перехiдної спектроскопiї з’явилися й
iншi його модифiкацiї. Наприклад у методi ODLTS (optical deep–level
transient spectroscopy), як i у традицiйному DLTS, вимiрюється тем-
пературна залежнiсть нестацiонарної ємностi, проте стимуляцiя про-
цесiв перезарядки глибоких центрiв вiдбувається iмпульсами свiтла,
а не напруги. Зазвичай енергiя використаних фотонiв менша шири-
ни забороненої зони (0.5EG < hν < EG), освiтлення вiдбувається при
прикладенiй зворотнiй напрузi. У випадку напiвпровiдника n–типу, це
викликає емiсiю електронiв з дiркових пасток. Пiсля зняття оптичного
iмпульсу, пастки емiтують дiрки i спостерiгається релаксацiя ємностi.

У методi DLOS (deep–level optical spectroscopy) реєструється не тем-
пературний, а оптичний спектр нестацiонарної ємностi. При цьому
iснує два варiанти: в методi термiчної DLOS дослiдження проводять
при температурi, коли пастки внаслiдок термiчної емiсiї спустошенi
i оптичним шляхом вiдбувається їх заповнення; при оптичнiй DLOS
використовується фотонно-стимульована емiсiя при знижених темпе-
ратурах, коли вона переважає термiчну.

Але чи не найцiкавiщим варiантом є Laplace–DLTS (LDLTS) [21].
В цьому випадку вимiрювання релаксацiї ємностi проводяться при по-
стiйнiй температурi, пiсля чого чисельно визначається спектр швидко-
стi рекомбiнацiї. Процедура подiбна до зворотного перетворення Ла-
пласа, тобто знаходиться розв’язок рiвняння

f(t) =

∞
∫

0

F (s)e−stds . (2.12)

де f(t) — вимiряна часова залежнiсть, F (s) — шукана спектральна
функцiя. З математичної точки зору чи не найефективнiшим вважає-
ться метод регуляризацiї Тiхонова. Якщо рiвнi дефектiв розташованi
дискретно i релаксацiя описується однiєю чи декiлькома експонента-
ми, то результуючий спектр має складатися з δ–подiбних пiкiв; для
неперервного енергетичного розподiлу очiкується широкий спектр.

Laplace–DLTS дозволив iстотно пiдвищити роздiльну здатнiсть по
енергiї. Наприклад, на рис. 2.6 наведено приклад спектрiв традицiй-
ного DLTS та LDLTS. Якщо у першому випадку визначити наявнiсть
декiлькох рiвнiв практично неможливо, то в другому присутнiсть двох
дефектiв очевидна.

Крiм названих варiантiв iснують й iншi, такi як D–DLTS (double
correlation DLTS, використовуються iмпульси заповнення з двома рi-
зними амплiтудами), СС–DLTS (constant capacitance DLTS, при емi-
сiї електронiв ємнiсть залишається постiйною завдяки змiнi напруги
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Рис. 2.6. LDLTS спектр Si:(Au,H), вимiряний при T = 260 К. Пiки вiд-
повiдають акцепторним рiвням домiшки золота та комплексу золото–
водень. На вставцi — спектр традицiйного DLTS того самого зразка. Ри-
сунок адаптовано з [22].

змiщення), I–DLTS (isothermal DLTS, аналiзується похiдна ємностi по
часу, отримана при постiйнiй температурi), С–DLTS (current DLTS,
вимiрюється температурна залежнiсть нестацiонарного струму) тощо.
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3. Позитронно–анiгiляцiйна спектроскопiя

Метод позитронно–анiгiляцiйної спектроскопiї (positron annihilation
spectroscopy, PAS) широко почав використовуватися на початку 80–х
рокiв XX ст., хоча першi роботи присвяченi цьому питання з’явили-
ся на десятилiття ранiше. Як можна здогадатися з назви, у подiбних
дослiдженнях кристал опромiнюється позитронами (β+–частинками).
При їхнiй взаємодiї з електронами вiдбувається процес анiгiляцiї. Еле-
ктроннi структури iдеальної ґратки та областей в околi дефекту вiдрi-
зняються, що викликає змiну часових та енергетичних характеристик
анiгiляцiйного процесу i дозволяє вивчати порушення перiодичностi.

Основними перевагами цього методу вважаються
• можливiсть безпосередньої iдентифiкацiї дефектiв вакансiйного ти-

пу та селективне виявлення подiбних дефектiв;
• суттєве теоретичне пiдґрунтя, що дозволяє, зокрема, розрахувати

характеристики анiгiляцiї з перших принципiв;
• застосовнiсть як до об’ємних матерiалiв, так i до тонких плiвок з

будь-якою провiднiстю;
• неруйнiвнiсть.

Основними джерелами позитронiв у експериментах є:
а) радiоактивнi iзотопи; наприклад, широко використовується iзотоп
22Na, для якого характернi наступнi реакцiї

22Na → 22Ne∗ + β+ + νe ,
22Ne∗ → 22Ne + γ0 ,

де νe — нейтрино, 22Ne∗ —збуджений стан iзотопу неону, друга реакцiя
вiдбувається не пiзнiше нiж через 10 пс пiсля першої i супроводжується
випромiненням гамма–кванту γ0 з енергiєю 1,27 МеВ; перiод напiвроз-
паду T1/2(22Na) = 2, 6 роки, що дозволяє ефективно використовувати
одне джерело протягом 6–10 рокiв; типова iнтенсивнiсть джерела по-
рядку 109 позитрон/с;
б) ядернi реактори чи прискорювачi, якi характеризуються значно
бiльшою iнтенсивнiстю — до 1012 позитрон/с.
В обох випадках енергетичний спектр отриманих позитронiв неперерв-
них, середнє значення енергiї близько сотнi кеВ (для iзотопу 22Na —
0,18 МеВ).

Процеси, що вiдбуваються пiд час PAS при використаннi iзотопного
джерела, можна iлюструвати схемою, зображеною на рис. 3.1. Супу-
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Рис. 3.1. Схема, що iлюструє появу позитрону, позитрон–електронну анi-
гiляцiю та емiсiю гамма-квантiв.

тнiй до появи позитрона у джерелi процес емiтування гамма кванта γ0
може слугувати вiдлiком для вимiрювання часу життя β+–частинки.
Пiд час анiгiляцiї з’являються два гамма кванти γan, енергiя Eγ та
розподiл напряму руху яких залежать вiд стану електрону. Напри-
клад, вiдхилення ∆θ кута розльоту цих фотонiв вiд 180◦ залежить вiд
компоненти iмпульсу електрону p⊥, перпендикулярної до наступного
напрямку емiсiї:

∆θ =
p⊥
m0 c

. (3.1)

В свою чергу, паралельна компонента iмпульсу p‖ викликає появу так
званого доплерiвського зсуву ∆Eγ у енергiї кожного з фотонiв Eγ :

Eγ = m0 c
2 ±∆Eγ = m0 c

2 ± p‖ c

2
, (3.2)

де m0 c
2 = 511 кеВ — енергiя спокою електрону. Рухаючись у кри-

сталi, позитрони швидко втрачають енергiю внаслiдок iонiзацiї атомiв
у вузлах кристалiчної ґратки, збудженнi електронiв їхнiх внутрiшнiх
оболонок (при високих кiнетичних енергiях), генерацiї електронно-
дiркових пар та фононному розсiяннi (при низьких). Цей процес терма-
лiзацiї займає лише декiлька пiкосекунд, що зазвичай набагато менше,
нiж час життя позитронiв. Тому у виразах (3.1) та (3.2) вважається,
що визначальним є саме iмпульс електрону, оскiльки позитрони перед
анiгiляцiєю мають низьку енергiю.

Коефiцiєнт поглинання позитронiв можна оцiнити за допомогою
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спiввiдношення [9]

α+ ≈ ̺
[

г/см3
]

E
1/4
+,m [МеВ]

см−1 , (3.3)

де ̺ — густина речовини, E+,m — максимальна енергiя спектра по-
зитронiв (для 22Na — 0,54 МеВ). Типовi глибини проникнення (α−1

+ )
складають близько 110 мкм для Si та 40 мкм для GaN (при викори-
стання iзотопного джерела).

При розглядi позитронного опромiнення використовують таку ве-
личину як ймовiрнiсть поглинання (анiгiляцiї) налiтаючої частинки
при проходженнi неї у речовинi шляху одиничної довжини (PL), роз-
мiрнiсть якої обернено пропорцiйна вiдстанi. Залежнiсть PL вiд гли-
бини проникнення називається профiлем поглинання (stopping profi-
le). При безпосередньому використаннi радiоактивних джерел профiль
екпоненцiйний:

PL(x) = α+ exp(−α+ x) . (3.4)

Вираз (3.4) записано у припущеннi, що напрям осi X збiгається з на-
прямом поширення позитронiв, а точка x = 0 вiдповiдає межi ма-
терiалу. Якщо взяти до уваги величини α+, то очевидно, що такий
режим опромiнення придатний лише для дослiдження об’ємних (тов-
щиною декiлька сотень мiкрометрiв) матерiалiв. При характеризацiї
дефектiв у тонких плiвках позитрони бажано сповiльнити до енергiй
менше 50 кеВ та, за можливостi, монохроматизувати. Зазвичай для
сповiльнення на поверхню джерела наносять тонкi плiвки з матерiалу,
що має вiд’ємну роботу виходу для позитронiв (вольфрам, твердотiль-
нi iнертнi гази), нанесенi на поверхню джерела. Для моноенергетичних
позитронiв профiль описується виразом

PL(x) = − d

dx
exp

[

−
(

x

x0

)2
]

, (3.5)

де x0 — розташування максимуму профiлю поглинання. При цьому
середнє значення глибини проникнення x̄ з одного боку задовольняє
умовi x̄ ≃ 0, 886 x0 (профiль не симетричний), а з другого — визнача-
ється енергiєю позитрону E+:

x̄ =
4 · 10−6

̺ [мкг/см3]
· E1,6

+ [кеВ] см . (3.6)

У загальному випадку темп анiгiляцiї позитронiв λ+ описується
виразом

λ+ =
1

τ+
= π r2e c

∫

γ+(
−→r ) |ψ+(

−→r )|2 ρe(−→r ) d−→r , (3.7)
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де τ+ — час життя позитронiв, re =
q2

4πε0mc2 ≈ 2, 8·10−15 м — класичний
радiус електрону, ψ+ — хвильова функцiя позитрону, ρe — електронна
густина, γ+(

−→r ) — так званий фактор пiдсилення, багаточастинковий
ефект, який враховує екранування позитронiв електронами i визначає-
ться величиною кореляцiйної функцiї електрон–позитронної пари при
нульовiй вiдстанi [1]. Як видно з (3.7), λ+ пропорцiйна перекриттю
позитронних та електронних густин.

Позитрони, як i електрони, можуть локалiзуватися бiля порушень
ґратки — тобто, знаходячись в околi дефектiв мати енергiю, яка є
недозволеною для них у iдеальнiй ґратцi. При цьому
а) для дефектiв вакансiйного типу вiдповiднi рiвнi глибокi, енергiя
iонiзацiї Et+ ≥1 еВ;
б) для вiд’ємно заряджених домiшок замiщення та мiжвузольних де-
фектiв рiвнi мiлкi, енергiя зв’язку становить (10÷ 100) меВ i непогано
описується у наближеннi теорiї ефективної маси.

Швидкiсть захоплення позитронiв дефектом описується виразом

c+ =
Nt µt

ρN
, (3.8)

де ρN — концентрацiя ядер, а коефiцiєнт µt залежить як вiд типу
дефекту, так i вiд властивостей основної ґратки.

Для додатно заряджених як вакансiй, так i дефектiв iншого ти-
пу, значення µt настiльки малi, що за час життя позитрону вiдповiднi
процеси практично не встигають вiдбуватися i тому PAS не здатна
виявляти дефекту у такому зарядженому станi. Для нейтральної ва-
кансiї µt ≈ 1014 ÷ 1015 c−1 i практично не залежить вiд температури;
для негативно зарядженої µt ≈ 1015 ÷ 1016 c−1 при T = 300 K i зро-
стає при зниженнi температури (у спрощеному випаду при врахуваннi
лише змiни теплової швидкостi позитрону µt ∼ T−1/2). Для дефектiв,
пов’язаних з негативно зарядженими iонами величина µt приблизно
така ж сама як для V−. Проте необхiдно врахувати, що вiдповiдно до
принципу детальної рiвноваги

e+
c+

=
1

Nt

(

m∗
+kT

2πh̄2

)3/2

exp

(

−Et+

kT

)

, (3.9)

де e+ — швидкiсть емiсiї позитронiв, m∗
+ — ефективна маса позитро-

ну, зазвичай m∗
+ ≈ 1, 5m0. А отже, для мiлких рiвнiв анiгiляцiя за-

хоплених позитронiв може спостерiгатися лише при T < 100 К, при
вищих температурах вони термiчно iонiзованi. В той же час для ва-
кансiй e+ ≈ 0.
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Припустимо, що p+b (t) — частка вiльних позитронiв у кристалi в мо-
мент часу t вiдносно до загальної початкової кiлькостi позитронiв, а
p+t,j(t) — частка позитронiв, захоплених дефектами j–го типу. Тодi си-
стему рiвнянь, яка описує кiнетику змiни кiлькостi позитронiв можна
записати у виглядi



















dp+b (t)

dt
=− λ+,b p

+
b −

∑

j

c+,j p
+
b +

∑

j

e+,j p
+
t,j ,

dp+t,j(t)

dt
=c+,j p

+
b − λ+,tj p

+
t,j − e+,j p

+
t,j ,

(3.10)

де λ+,b та λ+,tj описують темп анiгiляцiї позитронiв, якi знаходяться
у об’ємi кристалу та якi захопленi дефектом j–го типу. Вважається,
що у початковий момент часу p+b (0) = 1, p+t,j(0) = 0 — всi позитрони
вiльнi.

Наприклад, якщо у кристалi присутнi один дефект вакансiйного
типу (характеризується параметрами λ+,V, c+,V та e+,V ≈ 0) та один
дефект, що є причиною появи мiлкого позитронного рiвня з параме-
трами λ+,ST, c+,ST та e+,ST («ST» — shallow trap), то система рiвнянь
виглядатиме наступним чином































dp+b
dt

=− (λ+,b + c+,V + c+,ST) p
+
b + e+,ST p

+
ST ,

dp+V
dt

=c+,V p
+
b − λ+,V p

+
V ,

dp+ST
dt

=c+,ST p
+
b − (λ+,ST + e+,ST) p

+
ST .

(3.10 ′)

Сумарна частка електронiв, якi ще не проанiгiлювали у момент часу
t (ймовiрнiсть, що позитрон у цей момент часу ще iснує) описується
виразом

p+(t) = dp+b (t) + p+V(t) + p+ST(t) . (3.11)

Пiсля розв’язання системи рiвнянь (3.10 ′) вираз (3.11) можна перепи-
сати у виглядi

p+(t) =

3
∑

i=1

Ii exp

(

− t

τi

)

, (3.11 ′)

де Ii та τi будуть залежать вiд {λ+,b, λ+,V, λ+,ST, c+,V, c+,ST, e+,ST}, а
також

∑

Ii = 1.
Взагалi, у PAS iснує два основних пiдходи до визначення стану де-

фектiв —позитронна спектроскопiя часу життя та спектроскопiя до-
плерiвського уширення. Розглянемо їх детальнiше.
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3.1. Позитронна спектроскопiя часу життя

У цьому варiантi PAS дослiдження зазвичай проводять з використа-
нням iзотопного натрiєвого джерела, причому воно використовується
у формi NaCl i зберiгається у виглядi водного розчину. У експериментi
джерело розмiщується мiж двома iдентичними зразками (утворюється
сандвiч–подiбна структура) i вимiрюється промiжок часу мiж двома
подiями:
• появою γ–фотона з енергiєю 1,2745 МеВ, що є свiдченням появи

позитрона i вiдповiдає переходу iзотопу неону зi збудженого стану;
• появою фотона (або двох) з енергiєю 0,511 МеВ, яка пов’язана з

анiгiляцiєю.
У даному випадку спектром є гiстограма кiлькостi анiгiляцiйних

подiй залежно вiд промiжку часу. Приклад вiдповiдної залежностi на-
ведено на рис. 3.2,а. Пiсля реєстрацiї враховується наявнiсть фонового
шуму та анiгiляцiю у джерелi — рис. 3.2,б. Надалi визначається кiль-
кiсть компонент у спаднiй дiлянцi. У найпростiшому випадку це можна
зробити за кiлькiстю лiнiйних дiлянок на логарифмiчнiй залежностi
кiлькостi подiй вiд часу. Наприклад, для кривої 1 на рис. 3.2,б. спо-
стерiгається одна така дiлянка, для кривої 2 — двi. Пiсля цього отри-
манi данi апроксимуються виразом, подiбним (3.11 ′) i визначаються
параметри {Ii} та {τi}. Зокрема, для кривої 2 має бути використана
формула

p+(t) = I1 exp

(

− t

τ1

)

+ I2 exp

(

− t

τ2

)

i визначенi величини I1, I2, τ1 та τ2. У загальному випадку кiлькiсть
доданкiв у сумi теж є параметром апроксимацiї.

Рис. 3.2. Спектр часу життя позитронiв у випадку наявностi однiєї анi-
гiляцiйної компоненти (кривi 1) i двох (2) до (частина а) та пiсля (б)
врахування фону та анiгiляцiї у джерелi. Рисунок адаптовано з [9].
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Зв’язок визначених величин з параметрами дефектiв залежить вiд
можливих шляхiв анiгiляцiї позитронiв. Наприклад, кривi 2 на рис. 3.2
свiдчить про два можливих механiзми зникнення позитронiв — при
зустрiчi з електронами у недеформованiй ґратцi та поблизу дефектiв
вакансiйного типу i тому рiвняння, що описують кiнетику анiгiляцiї,
виглядатимуть наступним чином:

dp+b (t)

dt
= −λ+,b p

+
b − c+,V p

+
b , (3.12)

dp+V(t)

dt
= −λ+,V p

+
V + c+,V p

+
b . (3.13)

Якщо б компонент у спаднiй дiлянцi було б бiльше, то система рiв-
нянь мала б бути складнiшою, але в нашому iлюстративному випадку
обмежимося лише наявнiстю одного вакансiйного дефекту. Тим паче,
що на практицi така ситуацiя спостерiгається доволi часто.

У рiвняннi (3.12) змiннi роздiляються i тому його розв’язок отри-
мати досить просто

p+b (t) = p+b (0) exp [−(λ+,b + c+,V) t ] = exp

(

− t

τ1

)

, (3.14)

тобто τ−1
1 = λ+,b + c+,V = τ−1

+,b + c+,V, де τ+,b — час життя позитронiв
у iдеальнiй ґратцi. У виразi (3.14) враховано, що в початковий момент
часу всi позитрони вiльнi. Отже, рiвняння змiни кiлькостi захоплених
дефектом позитронiв неоднорiдне

dp+V(t)

dt
+ λ+,V p

+
V = c+,V exp

(

− t

τ1

)

. (3.15)

Розв’язок однорiдного рiвняння має вигляд

p+V,одн(t) = p+V0 exp (−λ+,V t) = p+V0 exp

(

− t

τ2

)

, (3.16)

де τ2 = λ−1
+,V = τ+,V — час життя позитрону в околi вакансiйного

дефекту. Частковий розв’язок неоднорiдного рiвняння шукатимемо у
виглядi

p+V,неодн(t) = A exp

(

− t

τ1

)

, (3.17)

де величину константи A можна отримати шляхом пiдстановки остан-
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нього виразу у (3.15):

−A

τ1
exp

(

− t

τ1

)

+ λ+,VA exp

(

− t

τ1

)

= c+,V exp

(

− t

τ1

)

,

A =
c+,V

λ+,V − τ−1
1

=
c+,V

τ−1
+,V − τ−1

+,b − c+,V

=
c+,V

τ−1
2 − τ−1

1

.

Тобто загальний розв’язок має вигляд

p+V(t) = p+V0 exp

(

− t

τ2

)

+
c+,V

τ−1
2 − τ−1

1

exp

(

− t

τ1

)

. (3.18)

Враховуючи, що p+V(0) = 0, отримуємо

p+V0 =
c+,V

τ−1
1 − τ−1

2

. (3.19)

Взявши до уваги вирази (3.15), (3.18) та (3.19), загальний вираз для
кiнетики змiни кiлькостi позитронiв може бути записаний у виглядi

p+b (t) = exp

(

− t

τ1

)

+
c+,V

τ−1
1 − τ−1

2

[

exp

(

− t

τ2

)

− exp

(

− t

τ1

)]

. (3.20)

Вiдповiдно, система спiввiдношень мiж експериментально визначени-
ми параметрами та характеристиками позитронної анiгiляцiї буде на-
ступною































I2 =
c+,V

c+,V − λ+,V + λ+,b
,

I1 =1− I2 ,

τ2 =λ−1
+,V = τ+,V ,

τ1 =(λ+,b + c+,V)
−1 = (τ−1

+,b + c+,V)
−1 .

(3.21)

Для визначення величини λ+,b = τ−1
+,b можна використати опорний

зразок з того самого матерiалу, але вiдсутнє вакансiйне захоплення i
сигнал складається лише з однiєї експоненцiйної компоненти. Заува-
жимо, що τ+,b слабко залежить вiд рiвня легування напiвпровiдника
i може слугувати табличною характеристикою матерiалу. Наприклад,
для кремнiю τ+,b ≈ 221 пс. Щодо τ+,V, то ця величина залежить вiд
атомної конфiгурацiї дефекту та дозволяє iдентифiкувати його тип —
наприклад у Таблицi 1 приведенi значення для вакансiйних комплексiв
рiзного розмiру у кремнiї.

Використовуючи величину c+,V та теоретичну розраховане значен-
ня µV можна оцiнити концентрацiю вакансiй – див. вираз (3.8).
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Таблиця 1. Час життя позитронiв в околi вакансiйних кластерiв у кремнiї

дефект V V2 V3 V4 V5

τ+,V, пс 254 299 321 330 355

В позитроннiй спектроскопiї часу життя можна також розгляда-
ти парцiальнi анiгiляцiї в рiзних станах η+. Наприклад, для системи
з двома механiзмами анiгiляцiї розглядати η+,b та η+,V — частки по-
зитронiв, якi анiгiлювали у ґратцi та в околi вакансiйних дефектiв,
вiдповiдно; у бiльш загальному випадку говорити про η+,b та {η+,tj}.
Зауважимо, що η+,b + η+,V = 1 (або η+,b +

∑

j η+,tj = 1). Тодi середнiй
час життя позитронiв 〈τ+〉 з одного боку буде визначати виразом

〈τ+〉 =
∞
∫

0

t

(

−dp
+(t)

dt

)

dt = I1τ1 + I2τ2 ;
(

або 〈τ+〉 =
∑

Iiτi

)

,

а з iншого

〈τ+〉 = η+,bτ+,b + η+,Vτ+,V ;
(

або 〈τ+〉 = η+,bτ+,b +
∑

η+,tjτ+,tj

)

.

Нагадаємо, що кiлькiсть доданкiв у сумi першого виразу (по компо-
нентам спадної залежностi) на одиницю бiльша нiж кiлькiсть доданкiв
у сумi другого виразу (по типам активних дефектiв). З цього, зокрема,
випливає, що

η+,b =
λ+,b

λ+,b + c+,V
; η+,V =

c+,V

λ+,b + c+,V
(

η+,b =
λ+,b

λ+,b +
∑

c+,tj
; η+,tl =

c+,tl

λ+,b +
∑

c+,tj

)

.

〈τ+〉 взагалi може бути ключовим параметром, який безпосередньо
визначається з експериментальних залежностей. Наприклад, коефiцi-
єнт захоплення позитронiв дефектом можна визначити саме через цю
величину

c+,V =
1

τ+,b
· 〈τ+〉 − τ+,b

τ+,V − 〈τ+〉
.

Якщо проводити вимiрювання при рiзних температурах, то за вiд-
сутнiстю (чи наявнiстю) температурної залежностi c+,V можна зро-
бити висновок про нейтральнiсть (чи негативний заряд) вакансiйного
дефекту; Крiм того, як вже зазначалося вище, величини τ+,V та c+,V

33



залежать вiд зарядового стану вакансiї, який, в свою чергу, визнача-
ється положенням рiвня Фермi, що теж змiнюється з температурою.
Наприклад, для напiвпровiдника з електронною провiднiстю

EF (T ) =
1

2
(ED + EC)−

1

2
kT ln

(

NC(T )

γg,DND

)

, (3.22)

де ED — енергетичний рiвень, пов’язаний з донорною домiшкою, γg,D
— фактор його виродження. Якщо положення рiвня вакансiї Et та-
ке, що в дослiджуваному температурному дiапазонi змiнюється його
розташування вiдносно EF , то на температурних залежностях τ+,V

(або τ2), c+,V (або I2) та 〈τ+〉 має спостерiгатися певний стрибок —
див. рис. 3.3, намальований для випадку рiвня Et(0/−). При цьому
розташування стрибка (Th) дозволяє визначити розташування рiвня

Рис. 3.3. Схематичнi температурнi залежностi рiвня Фермi (а), амплiтуди
компоненти спектра PAS (б), часу життя позитронiв в околi вакансiї (в) та
середнього часу життя позитронiв (г). В температурнiй областi I вакансiя
переважно перебуває у однократно вiд’ємно зарядженому станi, в областi
II — в нейтральному.
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дефекту
Et = EF (Th) . (3.23)

Таким чином, позитронна спектроскопiя часу життя дозволяє ви-
значити наявнiсть вакансiй, їхнiй зарядовий стан, концентрацiю, роз-
мiр кластерiв та, при вимiрюваннях у певному температурному дiапа-
зонi, положення енергетичного рiвня. Змiнюючи енергiю позитронiв,
можна проводити аналiз дефектiв по глибинi зразка. Iнформацiю про
негативнозарядженi iони, зокрема їхню концентрацiю, можна отрима-
ти у випадку, коли вони конкурують з вакансiями у захоплення пози-
тронiв i таким чином впливають на середнiй час життя позитронiв.

3.2. Спектроскопiя доплерiвського уширеня

В цьому випадку вимiрюється енергетична ширина лiнiї фотону,
який виник при анiгiляцiї — див. рис. 3.4,а. Уширення лiнiї пов’язане
з наявнiстю у анiгiлюючого електрону iмпульсу, а отже в результатi
взаємодiї позитрону з квазi–вiльним електроном, енергiя якого вiдпо-
вiдає зонi провiдностi, та зi зв’язаним електроном у валентнiй зонi
з’являються γ–кванти з суттєво рiзним вiдхиленням енергiї вiд m0c

2

— див. вираз (3.2).
Позитрони мають бути сповiльненi, зазвичай до енергiй 0, 1÷50 кеВ.

Для пiдвищення вiдношення сигнал–шум, тобто для того щоб реєстру-
вати лише фотони, пов’язанi з анiгiляцiєю, найчастiше використову-
ються два колiнеарно розташованi детектори. В цьому випадку, подi-
єю, яка береться до уваги, є поява двох γ–квантiв, якi а) рухаються
у приблизно протилежних напрямках; б) з’явилися одночасно; в) ма-
ють загальну енергiю близько 1, 022 МеВ. Загальна кiлькiсть подiй,
що реєструються у одному експериментi, зазвичай перевищує 106.

За отриманою залежнiстю визначають так званi низько–iмпульсний
параметр форми (low–momentum shape parameter) S+ (як вiдношення
кiлькостi подiй в центральнiй частинi анiгiляцiйної лiнiї до загальної
кiлькостi подiй та та високо–iмпульсний параметр (high–momentum
shape parameter) W+ (як частка подiй у бiчнiй областi). Iнша назва
S+ та W+ — valence and core annihilation parameters, вiдповiдно. На
рис. 3.4,б та 3.5 показано типовi областi, якi вибираються для обчи-
слення S+ та W+. На практицi, цi регiони вибираються таким чином,
що S+ ≈ 0, 5, а нижнi границi симетричних вiдносно пiку областей для
визначення W+ знаходяться достатньо далеко вiд максимуму, щоб мi-
нiмiзувати вплив енергетичного розподiлу вiльних електронiв.
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Рис. 3.4. (а) Спектр доплерiвського уширення, отриманий за допомогою
одного (крива 1) та двох (2) детекторiв. (б) Нормований розподiл iмпуль-
су електронiв по модулю його значення для ґратки GaN (3) та вакансiї
галiю (4). Пунктиром показано розподiл для вiльних електронiв. Рисунок
адаптовано з [9].

При анiгiляцiї у бездефектнiй областi кристалу та в околi вакансiй-
ного дефекту величини вказаних параметрiв вiдрiзняються внаслiдок
вiдмiнностей у вiдносних кiлькостях електронiв внутрiшнiх та зовнi-
шнiх оболонок — див. рис. 3.4,б та 3.5. Тому, наприклад для простого

Рис. 3.5. Схема доплерiвського спектра при анiгiляцiї позитронiв у дело-
калiзованому станi (а) та захоплених вакансiєю (б) чи вакансiйним кла-
стером (в). Рисунок адаптовано з [23].
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випадку, який розглядався у попередньому параграфi, має виконува-
тися:

S+ = η+,b + η+,VS+,V ; W+ = η+,bW+,b + η+,VW+,V ,

або для бiльш загального

S+ = η+,b +
∑

j

η+,tjS+,tj ; W+ = η+,bW+,b +
∑

j

η+,tjW+,tj .

Як наслiдок, знаючи низько–iмпульсний параметр форми iдеально-
го кристалу S+,b та низько–iмпульсний параметр форми вакансiї S+,V

спираючись на визначене значення S+ можна було б оцiнити концен-
трацiю дефектiв. Проте реально абсолютнi значення S+ та W+ суттє-
во залежать вiд геометрiї детекторiв, їхньої роздiльної здатностi, ка-
лiбрування вимiрювальної системи, коефiцiєнта пiдсилення пiдсилю-
вача, напрямку вимiрiв тощо i тому фактично не мають змiсту. Для
оцiнки концентрацiй використовуються зазвичай значення S+ та W+,
нормованi до S+,b та W+,b, отриманi в цiй же самiй експериментальнiй
конфiгурацiї для опорного бездефектного зразка. Також можна оцiню-
вати еволюцiю дефектного складу одного й того ж зразка внаслiдок
певних зовнiшнiх впливiв. Перезарядка дефекту викликає змiни, на-
самперед, у величинi параметра S+. Тому за розташуванням стрибка
на температурнiй залежностi цiєї величина можна зробити висновок
про енергетичне розташування вiдповiдного рiвня, подiбно до того як
це описано ранiше.

Важливим у цьому методi є те, що W+ мiстить iнформацiю про
хiмiчнi елементи (атоми), якi знаходяться бiля мiсця анiгiляцiї. Те-
оретично можливо розрахувати форму анiгiляцiйної лiнiї для рiзних
комплексiв — див. приклади на рис. 3.6. Порiвнюючи розрахунки з екс-
периментально отриманими значеннями (насамперед беруть до уваги
величини S+/W+) проводять визначення типiв дефектiв.

Аналiз (W+−S+) залежностей для рiзних зразкiв дозволяє отрима-
ти iнформацiю про процеси перебудова дефектної пiдсистеми. Напри-
клад, в InxGa1−xN процес декорування катiонної вакансiї вакансiєю
азоту супроводжується зсувом вказаної залежностi в бiк менших зна-
чень W+ та бiльших S+.

Додаткову iнформацiю щодо розподiлу дефектiв у, наприклад, ша-
руватих структурах можна отримати з аналiзу залежностей параме-
трiв форми вiд енергiї монохроматичних позитронiв [23].
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Рис. 3.6. Розрахованi доплерiвськi спектри анiгiляцiї позитронiв, захо-
плених вакансiєю (а), комплексами вакансiя–сурма (б), V− Sb2 (в), Тов-
ста лiнiя показує повний спектр, тонкi — на окремих оболонках як атому
кремнiю, так i домiшок. Рисунок адаптовано з [9].
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4. Метод термостимульованих струмiв

Метод термостимульованих струмiв (thermally stimulated current,
TSC) спирається на вивчення температурної залежностi струму для
зразка, у якому попередньо створено нерiвноважних (надлишковий)
розподiл зарядiв, захоплених на дефектах. Найчастiше подiбне збу-
дження зразка реалiзується внаслiдок освiтлення у видимому дiапа-
зонi чи завдяки iнжекцiї носiїв з контактiв, за допомогою яких потiм
вимiрюється струм. Проте використовується також збудження завдя-
ки опромiненню рентгенiвськими чи гамма-квантами, електронними
чи позитронними пучками, α–частинками, нейтронами.

Як правило, щоб сповiльнити процеси емiтування дефектами захо-
плених носiїв, дослiдження проводяться у температурному дiапазонi,
нижня границя якого T0 досягає азотних або й гелiєвих температур.
При цьому збудження може вiдбуватися як пiд час всього процесу
попереднього охолодження, так i лише при знижених температурах.
Якщо збудження iнжекцiйне, то в першому випадку застосовують тер-
мiн TSC дополяризацiї, а в другому — TSC поляризацiї.

Режим нагрiвання схожий на той, що використовується при iзо-
хронному вiдпалi, тобто вiдбувається з постiйною швидкiстю:

T (t) = T0 + aT t . (4.1)

Величина коефiцiєнта aT зазвичай невелика, декiлька кельвiнiв на се-
кунду, щоб можна було знехтувати градiєнтом температури у зразку.
Нагрiвання вiдбувається при постiйнiй електрична напрузi (або напру-
женостi електричного поля).

Загалом, електричний струм має двi складовi: пов’язану з власною
провiднiстю та викликану релаксацiю захоплених зарядiв. Друга i є
власне термостимульованим струмом ITS , який потрiбно виокремити з
експериментальних результатiв, використовуючи вiдому температурну
залежнiсть першої компоненти. ЇЇ, наприклад, можна отримати про-
водячи попереднi вимiрювання незбудженого зразка.

У випадку наявностi одного типу пасток залежнiсть ITS(T ) має ви-
гляд несиметричного дзвону (див. рис. 4.1), причому для температури
максимуму цiєї залежностi виконується спiввiдношення

EC − Et

kT 2
m

=
en
aT

=
σn υth,nγgNC

aT
exp

(

−EC − Et

kTm

)

. (4.2)
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Рис. 4.1. Типовий сигнал термостимульваного струму за наявностi па-
сток одного типу.

Вираз (4.2) записано у припущеннi, що наявна пастка захоплює пере-
важно електрони; при цьому використано формулу (1.11).

Для визначення енергетичного положення рiвня, пов’язаного з де-
фектом застосовують декiлька пiдходiв. А саме.

У методi зсуву максимуму проводять вимiрювання при декiлькох
швидкостях нагрiву. При цьому положення Tm також буде змiщува-
тися по температурнiй шкалi, що дозволяє отримати декiлька рiвнянь
на кшталт (4.2) — пiдхiд, схожий на той, що використовується у тра-
дицiйнiй DLTS.

Метод напiвширин передбачає, що має бути вiдомою температур-
на залежнiсть множника, розташованого перед експонентою у виразi
(4.2): (σn υth,nγgNC) ∼ TαTS . Фактично, в цьому випадку йде мова про
необхiднiсть знати температурну залежнiсть поперечного перерiзу за-
хоплення носiїв, використовуючи вирази (1.5) та (1.16) можна записа-
ти αTS = 2−ασ. Глибина залягання дефектного рiвня визначається за
допомогою однiєї з рiвностей наступної системи:











(EC − Et) =1, 575 k T 2
m/τTS − (3, 16 + αTS) k Tm ,

(EC − Et) =2, 52 k T 2
m/ωTS − (2 + αTS) k Tm ,

(EC − Et) =0, 978 k T 2
m/δTS − αTS k Tm .

(4.3)

Змiст величин τTS, ωTS та δTS зрозумiлий з рис. 4.1.
Метод нагрiву з запiзненням передбачає, що нагрiв зразка починає-

ться не безпосередньо пiсля закiнчення процедури збудження, а через
промiжок часу ∆tTS. Тобто вiдбувається iзотермiчний вiдпал при тем-
пературi T0, що спричинює часткову емiсiю захоплених електронiв i
впливає на амплiтуду пiку термостимульованого струму Im. Вимiрю-
вання проводять для рiзних значень часу затримки та рiзних початко-
вих температур. Нахил залежностi ln(Im) вiд ∆tTS дозволяє визначити
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значення en при певнiй величинi T0. Пiсля чого будується крива Аренi-
уса (залежнiсть ln(enT

−2) вiд (kT )−1) i енергетичне положення рiвня,
пов’язаного з дефектом, визначається за її кутовим коефiцiєнтом.

Визначивши Et, розраховують величину поперечного перерiзу за-
хоплення за допомогою виразу (4.2). Концентрацiю пасток Nt можна
визначити за величиною площi пiд кривою ITS(T )

∞
∫

T0

ITS(T )dt = q µn τnNt aT ξ , (4.4)

де µn та τn — рухливiсть та час життя електронiв у зонi провiдностi,
ξ — напруженiсть електричного поля.

Якщо у зразку присутнi декiлька типiв дефектiв, або одному дефе-
кту вiдповiдають декiлька рiвнiв у забороненiй зонi, то результуючий
сигнал буде визначатися суперпозицiєю декiлькох «дзвонiв» — див.
рис. 4.2,а. Для їхнього розрiзнення можуть бути використанi спецi-
альнi процедури нагрiвання охолодження та збудження. Наприклад,
збудження може вiдбуватися при такiй температурi, коли пастки з
низькою енергiєю активацiї не заповнюються внаслiдок швидкої емi-
сiї. Як наслiдок, на спектрi TSC низькотемпературний максимум буде
вiдсутнiй — див. рис. 4.2,б. Iнший варiант полягає у тимчасовiй зупинцi
нагрiву при температурi, коли ефективно звiльнюються лише пастки,
якi вiдповiдають низькотемпературному максимуму. Це дозволяє роз-
дiлити реєстрацiю сигналiв вiд рiзних дефектiв у часi — рис. 4.2,в.

Рис. 4.2. Температурний режим (верхнi залежностi) та вiдповiднi сигнали
термостимульваного струму (нижнi) за наявностi двох рiвнiв.
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5. Магнiто–резонанснi методи

Для дослiдження дефектiв широко використовують методи еле-
ктронного парамагнiтного резонансу (electron paramagnetic resonance,
EPR) та подвiйного електронно–ядерного резонансу (electron nuclear
double resonance, ENDOR).

EPR полягає у дослiдженнi резонансного поглинання електрома-
гнiтного випромiнювання неспареними електронами або системою не-
спарених електронiв у магнiтному полi. При внесеннi атома у зовнiшнє
магнiтне поле буде останнє буде взаємодiяти з орбiтальним та спiнови-
ми магнiтними моментами неспарених електронiв, а також впливати
на спiн–орбiтальну взаємодiю. У спрощеному випадку оператор збу-
рень, який описує цi ефекти виглядатиме наступним чином

ĤB = −(~̂µL + ~̂µS) · ~B +ALS
~̂L · ~̂S , (5.1)

де ~B — вектор iндукцiї зовнiшнього магнiтного поля, ~̂µL = − q
2m0

~̂L та

~̂µS = − qg0
2m0

~̂S — оператори повних магнiтних моментiв, пов’язаних з

орбiтальним рухом та спiном, вiдповiдно; ~̂L та ~̂S— оператори повних
орбiтального та спiнового моментiв атому, вiдповiдно; ALS — стала
спiн–орбiтальної взаємодiї, g0≈2 — гiромагнiтний фактор. Знехтував-
ши дiамагнiтною та спiн-спiновою взаємодiями оператор можна запи-
сати у виглядi [1]

ĤB =
q

2m0

~B · g̃ · ~̂S , (5.2)

де компоненти g–тензора (або тензора Ланде) залежать вiд стану ато-
ма та в n-му з них визначаються наступним чином

g̃ij = g0 δij − 2ALS

∑

m 6=n

〈ψn | L̂i | ψm〉〈ψm | L̂j | ψn〉
Em − En

, (5.3)

де δij — символ Кронекера, а ψn таEn — власнi функцiї та власнi значе-
ння незбуреного гамiльтонiана. Тобто, у кристалiчнiй ґратцi звичайний
g0 стає тензором другого рангу. Вiдхилення його дiагональних компо-
нент вiд g0 пов’язане з впливом збуджених станiв на основний внаслi-
док спiн–орбiтальної взаємодiї. Власнi значення та напрямки тензора g̃
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вiддзеркалюють властивостi локальної симетрiї парамагнiтного дефе-
кту i дозволяють отримать важливу iнформацiю щодо розташування
оточуючих атомiв.

Отже, для системи (дефекту) з наявнiстю неспарених електронiв,
тобто з парамагнiтними властивостями, в зовнiшньому магнiтному по-
лi буде спостерiгатися розщеплення енергетичного рiвня на декiлька,
кожному з яких вiдповiдатиме свiй стан (орiєнтацiя) магнiтного мо-
менту. Якщо традицiйно спрямувати вiсь Z за напрямком магнiтного
поля i врахувати, що власнi значення z–ої компоненти оператора пов-
ного спiну мають вигляд Sz = h̄mS (де mS — спiнове магнiтне число),
то величина зсуву енергiї кожного з пiдрiвнiв може бути записана у
виглядi

∆EB = g̃ ms µB B , (5.4)

де µB = qh̄
2m0

— магнетон Бора. Внаслiдок тензорних властивостей g̃
розщеплення енергетичних рiвнiв стає анiзотропним.

На рис. 5.1,б показана схема зняття виродження у найпростiшому
випадку. Мiж розщепленими рiвнями можуть вiдбуватися переходи,
iнiцiйованi електромагнiтним випромiнюванням, причому поглинати-
ся будуть лише хвилi з частотою ω0, яка вiдповiдає рiзницi енергiй мiж
станами. Тобто, мiж станами, утвореними за рахунок прикладання ма-
гнiтного поля можуть проходити резонанснi переходи. Враховуючи, що
правило вiдбору у дипольному наближеннi виглядає ∆mS = ±1, то
для частоти, на якiй спостерiгається поглинання, справедливим буде

Рис. 5.1. Розщеплення рiвнiв парамагнiтного дефекту зi спiном S = 1
2

без (б) та з (в) врахуванням надтонкої взаємодiї з ядром, для якого I = 1
2 .

Для частини (а) вважається, що зовнiшнє магнiтне поле вiдсутнє. Стрiлки
вказують дозволенi переходи.
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наступне спiввiдношення

h̄ω0 = g̃ µB B , (5.5)

тобто вона залежить як вiд величини магнiтного моменту, так i вiд
iндукцiї магнiтного поля. В лабораторних умовах найчастiше викори-
стовують поля в околi (0, 1 ÷ 1) Тл ((103 ÷ 104) Гс), яким вiдповiдає
мiкрохвильовий або далекий iнфрачервоний дiапазон.

Експериментально проводиться вимiрювання поглинутої потужно-
стi Pabs електромагнiтної хвилi. Схема типової установки наведена на
рис. 5.2. Поглинання енергiї пов’язано зi змiною магнiтного моменту
атому, яка, в свою чергу, спричинює змiну магнiтної сприйнятливостi
χ. Загалом χ = χ′+ iχ′′, де χ′ визначає розсiяння, а χ′′ — поглинання:

Pabs(ω) = ωB2
1 χ′′ =

ωB2
1

2
· γiJ0τr,2
1 + (ω − ω0)2τ2r,2 + γ2B2

1τr,1τr,2
, (5.6)

де B1 — iндукцiя радiочастотного поля; γi — гiромагнiтне спiввiдно-
шення; J0 — намагнiченiсть; якщо вона пов’язана з парамагнiтними
дефектами, то

J0 =
g̃2µ2

BNt S(S + 1)

3kT
B , (5.7)

τr,1 — спiн–ґратковий або повздовжнiй час релаксацiї, характеризує
обмiн енергiї мiж парамагнiтними спiнами та тепловими коливаннями
оточуючих атомiв (характерний час зникнення намагнiченостi пiсля

Рис. 5.2. Схема типової установки для EPR вимiрювань. Рисунок ада-
птовано з [1].
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Рис. 5.3. Форма лiнiї поглинання (а) та сигналу EPR (б).

вимкнення зовнiшнього магнiтного поля); τr,2 — спiн–спiновий або по-
перечний час релаксацiї, пов’язаний зi взаємодiєю спiнiв при змiнi зов-
нiшнього поля (характерний час зникнення упорядкованостi прецесiї
рiзних магнiтних моментiв пiд дiєю B1 пiсля його вимкнення). При
γ2B2

1τr,1τr,2 ≪ 1 частотна залежнiсть поглинутої потужностi описує-
ться функцiєю Лоренця — див. рис. 5.3,а.

Загалом, iснує два способи отримання резонансного поглинання
при EPR: а) змiна частоти мiкрохвильового випромiнювання при по-
стiйному полi; б) змiна величини iндукцiї поля (а отже i ω0) при фiксо-
ваному значеннi ω. Проте через те, що потужнiсть джерел мiкрохви-
льового випромiнювання суттєво залежить вiд частоти та через iншi
технiчнi причини на практицi використовується саме другий пiдхiд.
Типовi частоти мiкрохвильового випромiнення та назви вiдповiдних
лiнiй наведено у Таблицi 2.

Крiм того, з метою пiдвищення чутливостi, на постiйне зовнiшнє
поле накладається змiнне гармонiчне з амплiтудою b0 та частотою
близько 100 кГц. Частота такої модуляцiї має бути повiльною порiвня-
но з часом релаксацiї, так як система повинна залишатися в тепловiй
рiвновазi при проходженнi через резонанс. Тобто, для заданого стати-
чного значення B0 зовнiшнє поле у зразку змiнюється вiд (B0 − b0)
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Таблиця 2. Типовi частоти мiкрохвильового випромiнювання, що вико-
ристовуються в EPR.

Назва смуги Частота, ГГц
Довжина
хвилi, см

Резонансне
магнiтне

поле∗, мТл
L 1,2 30 43
S 3,6 8,3 128
X 9,5 3,2 339
K 24 1,25 856
Q 35 0,85 1250
W 94 0,32 3354
G 180 0,17 6423

∗ при g̃ = 2

до (B0 + b0), а поглинання осцилює з амплiтудою δPabs(B0), яка про-
порцiйна нахилу лiнiї поглинання при данiй величинi iндукцiї — див
рис. 5.3,a. Синхронний пiдсилювач у схемi реєстрацiї фiльтрує коли-
вання та дозволяє отримати сигнал, який є першою похiдною лiнiї
поглинання за магнiтним полем. Вiдповiдна форма сигналу EPR по-
казана на рис. 5.3,б. При резонансi δPabs(Br) = 0, а отже i сигнал
EPR проходить через нуль. Вiдповiдно, форма лiнiї резонансу EPR
описується похiдною вiд функцiї Лоренця. Якщо присутнє неоднорi-
дне розширення, то лiнiя має профiль Фойгта: згортка лiнiй Гауса та
Лоренця.

З виразiв (5.7) та (5.6), амплiтуда поглинання обернено пропорцiйна
температурi. Як наслiдок — вимiрювання найчастiше проводять при
зниженiй температурi. Якщо основний стан дефекту, на вiдмiну вiд
збудженого, не парамагнiтний, то для реалiзацiї можливостi спостере-
ження сигналу EPR нерiдко використовується оптичне збудження.

EPR вимiрювання дозволяють отримати наступну iнформацiю:
а) сам факт спостереження спектру свiдчить про те, що центр пара-
магнiтний; зворотнiй висновок не завжди справедливий, так як може
реалiзовуватися ситуацiя, коли концентрацiя дефектiв просто недоста-
тня для реєстрацiї сигналу;
б) площа пiд спектром поглинання пов’язана з числом магнiтних мо-
ментiв, а отже базуючись на цю величину можна визначити концен-
трацiю дефектiв;
в) положення резонансу у спектрi поглинання однозначно пов’язане з
частотою та iндукцiєю магнiтного поля i це дозволяє визначити ефе-
ктивний магнiтний момент i величину g̃–фактора;
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г) залежнiсть резонансної частоти (g̃–фактора) вiд кута мiж зовнi-
шнiм полем та вiссю симетрiї кристалу вiддзеркалює локальну симе-
трiю дефекту; загалом, EPR є чи не найчутливiшим методом дослiдже-
ння вiдхилення вiд загальної симетрiї та дозволяє розрiзнити навiть
такi вiдхилення, що не можуть бути виявленi за допомогою рентгено-
структурного аналiзу;
д) можна дослiджувати зворотнi та незворотнi динамiчнi процеси збу-
дження, перетворення, виникнення та дифузiї дефектiв; зокрема ана-
лiз температурних залежностей спектрiв дозволяє визначити енергiю
активацiї цих процесiв;
е) кiлькiсть лiнiй у надтонкiй структурi спектрiв дозволяє оцiнити
кiлькiсть i тип ядер, пов’язаних з дефектом; величина розщеплення у
надтонкiй структурi пов’язана з електронною густиною в околi дефе-
кту, а її анiзотропiя вiддзеркалює анiзотропiю цiєї густини та локальну
симетрiю дефекту.

Зупинимось на останньому детальнiше. Надтонка структура вини-
кає внаслiдок взаємодiї електронiв з магнiтним (або електричним ква-
друпольним) моментом ядра (або ядер) самого дефекту чи й оточую-
чих його ядер ґратки. В останньому випадку нерiдко використовується
термiн супернадтонка структура. Взаємодiя описується оператором

ĤSI =
∑

j

~̂S · Ãj · ~̂Ij , (5.8)

де сумування вiдбувається по ядрам, що приймають участь у взаємодiї,
~̂Ij — оператор спiну n–го ядра, Ãj — симетричний тензор надтонкої
взаємодiї. Взаємодiя викликає додаткове розщеплення енергетичних
рiвнiв у магнiтному полi (див. рис. 5.1,в). При його розглядi необхiдно

врахувати, що спектр оператора ~̂I схожий до спектрiв iнших опера-
торiв моментiв, зокрема проекцiя на вiсь Z дорiвнює h̄mI , де mI —
ядерне магнiтне число. При переходах має виконуватися правило вiд-
бору ∆mI = 0.

Надтонка взаємодiя дає iнформацiю про хiмiчну природу дефекту,
так як величина ядерного спiну є специфiчною характеристикою ато-
му. Зокрема, вмiст взаємодiючих ядер може бути визначений зi спiввiд-
ношення iнтенсивностей надтонких лiнiй та центральним резонансом.
Супернадтонка взаємодiя вiддзеркалює локальну симетрiю хвильової
функцiї поблизу взаємодiючих ядер, а отже визначення власних зна-
чень та власних напрямкiв тензору Ã ядер найближчого оточення дає
додаткову iнформацiю про його симетрiю, що дозволяє бiльш точно
визначити мiкроструктуру парамагнiтного дефекту.
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Лiнiї надтонкої структури, що виникає внаслiдок взаємодiї з вла-
сним ядром, розрiзняються у звичайному EPR, тодi як супернадтон-
ка структура у бiльшостi випадкiв проявляється лише у неоднорiдно-
му уширеннi лiнiй. Бiльш детальну iнформацiя про супернадтонку
структуру зокрема можна отримати у методi подвiйного електронно–
ядерного резонансу, де саме i дослiджуються переходи мiж енергети-
чними рiвнями, якi виникли внаслiдок взаємодiї з ядром.

У ENDOR для виявлення ядерних резонансних переходiв викори-
стовується сигнал EPR. А саме, спостерiгається часткове вiдновлення
попередньо насиченого EPR переходу. Для цього зовнiшнє магнiтне по-
ле фiксують на величинi, яка вiдповiдає резонансу, i збiльшують iнтен-
сивнiсть мiкрохвильового випромiнювання з енергiєю h̄ω+

0 (рис. 5.1,в).
Якщо вiдповiдний перехiд здiйснить переважна кiлькiсть електронiв,
то EPR сигнал послабиться. Пiсля цього накладають додаткове випро-
мiнювання зi змiнною частотою. Коли енергiя цього радiочастотного
електромагнiтного поля стає рiвною h̄ω′, заселенiсть рiвнiв змiнюється
— наприклад зменшується заселенiсть рiвня з mS=+1/2 та mI=+1/2
внаслiдок резонансного випромiнювання. При цьому EPR–перехiд пе-
рестає бути насиченим i поглинання зростає. Спектр ENDOR — це
залежнiсть iнтенсивностi EPR сигналу вiд частоти додаткового опро-
мiнювання.

На вiдмiну вiд EPR, ENDOR не є кiлькiсним методом, так як iн-
тенсивнiсть його спектральних лiнiй залежить вiд багатьох механiзмiв
релаксацiї в системi електронiв та ядер. Як наслiдок — нi кiлькiсть
ядер, якi беруть участь у надтонкiй взаємодiї, нi величина їхнього спi-
ну не можуть бути визначено безпосередньо. Проте вони можуть бути
однозначно iдентифiкованi за величиною ядерного g̃–фактора, який
вимiрюється в ENDOR. Чутливiсть ENDOR складає декiлька вiдсо-
ткiв вiдносно чутливостi EPR. Збiльшення концентрацiї дефектiв, з
одного боку, нiби є бажаним з точки зору збiльшення iнтенсивностi
сигналу, проте, з iншого, може викликати появу дипольної взаємодiї
та (або) механiзмiв обмiну, що зменшують час релаксацiї τr,2 та при-
зводять до розширення резонансної лiнї; як наслiдок, насичення стає
неможливим i сигнал не виявляється взагалi.
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6. Метод диференцiйних коефiцiєнтiв ВАХ

Цей метод, запропонований в [24], має на метi визначити, насампе-
ред, енергетичне положення рiвнiв, пов’язаних з дефектам, розташо-
ваними в ОПЗ структур з p–n переходом. Вiн ґрунтується на аналiзi
прямих гiлок вольт–амперних характеристик (ВАХ) таких структур,
зокрема передбачає вивчення польової залежностi або похiдної дифе-
ренцiйного показника нахилу, або приведеної швидкостi рекомбiнацiї.

Метод передбачає, що при низькому рiвнi iнжекцiї в ОПЗ p–n пе-
реходу струми рекомбiнацiї переважають дифузiйнi i ВАХ наближено
може бути описана виразом

I = I0 exp

(

qV

ζkT

)

, (6.1)

де I — струм у системi, I0 = I0(V ) — струм насичення, який залежить,
зокрема i вiд параметрiв глибоких рiвнiв, а диференцiйний показника
нахилу ВАХ ζ можна визначити за допомогою виразу:

ζ =
qI

kT

(

∂I

∂V

)−1

. (6.2)

З iншого боку, за наявностi декiлькох глибоких рiвнiв, струм рекомбi-
нацiї описується виразом

I = A
∑

j

qW cn,j cp,j n
2
i

(

eqV/kT − 1
)

Nt,i

2ni

√

cn,j cp,j eqV/2kT + cn,jn1,j + cp,jp1,j
· 2kT

q(Vbi − V )
, (6.3)

де A — площа структури, ni — концентрацiя власних носiїв заряду,
а сумування здiйснюється по типам дефектiв. Для багатозарядних
центрiв темпи захоплення носiїв cn,j та cp,j мають бути усередненi
по всiм станам дефекту. З попереднього виразу випливає, що ζ зале-
жить вiд енергiй термiчної активацiї дефектiв (через n1,j та p1,j), якi
можуть бути знайденi. А саме, кiлькiсть максимумiв на залежностi
∂ζ/∂V = f(V ) має вiдповiдати кiлькостi рiзних типiв глибоких рiвнiв
у забороненiй зонi напiвпровiдника, якi ефективно приймають участь
у рекомбiнацiї носiїв заряду. При цьому енергiя термiчної активацiї
j–го рiвня (Ec −Et,j) визначається абсцисою вiдповiдного максимуму
V0,j :

EC − Et,j ≈
Eg − qV0,i

2
. (6.4)
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Формула (6.4) справедлива з точнiстю до систематичної похибки δEt,
що залежить вiд матерiалу i властивостей дефектiв. Наприклад, для
рiвнiв, розташованих у верхнiй половинi забороненої зони вона визна-

чається виразом δEt =
kT
2 ln

(

cnNc

cpNV

)

Оцiнки показали, що для кремнiю

при cn/cp = 10 та кiмнатнiй температурi δEt ≈ 0, 02 еВ. Амплiтуда ко-
жного з максимумiв визначається внеском у рекомбiнацiю вiдповiдного
центру [24].

На рис. 6.1 наведено залежностi ∂ζ/∂V = f(V ), отриманi в робо-
тi [25] для кремнiєвих сонячних елементiв при вiдсутностi та наявностi
ультразвукового навантаження (УЗН) структур. Отримана залежнiсть
апроксимована сумою гаусових кривих, кiлькiсть яких визначалась чи-
слом максимумiв i також проводилась оцiнка вiдносного внеску ηi ко-
жного з максимумiв у загальну площу

ηi =
Si

SΣ
, (6.5)

де Si — площа пiд гаусiаною, яка описує i–ий максимум, SΣ — загальна
площа пiд всiєю апроксимуючою кривою. Вiдповiднi данi теж наведено
на рисунку. Величини ηi розглядались як показних питомого внеску
у загальну рекомбiнацiю кожного з глибоких рiвнiв. Визначенi енергiї
активацiї приведенi у Таблицi 3.

Одним з недолiкiв такого пiдходу є необхiднiсть обчислення дру-
гих похiдних вiд експериментальних даних. Тому iснує також варiант
методу, який передбачає визначення лише перших похiдних. При цьо-
му увага придiляється приведенiй швидкостi рекомбiнацiї Rnp, яка, з
одного боку, пов’язана з параметрами глибоких рiвнiв:

Rnp =
cn cp niNt

[

exp
(

qV
2kT

)

− 1
]

2ni
√
cn cp exp

(

qV
2kT

)

+ n1 cn + p1 cp
, (6.6)

Таблиця 3. Величини термiчної енергiї активацiї рiвнiв, отриманi за до-
помогою методу диференцiйних коефiцiєнтiв ВАХ в кремнiєвих сонячних
кремнiєвих елементах .

(EC − Et), ±0, 01 еВ
Рiвень E1 E2 E3 E4

Без УЗН 0,48 0,44 0,40 -
При УЗН 0,47 0,42 0,40 0,37
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Рис. 6.1. Польова залежнiсть похiдної диференцiйного показника нахилу
ВАХ у вiдсутностi (а) та за наявностi (б,в) ультразвукового навантаження
для кремнiєвого сонячного елементу. 1 — точки, отриманi пiсля диферен-
цiювання експериментальних ВАХ, 2 — гаусiани, якими апроксимувалися
максимуми, 3 — сума всiх гаусiан. Справа бiля кривих наведено дiаграми
вiдносних внескiв ηi кожного з максимумiв у загальну криву. Потужнiсть
введеного ультразвуку, Вт/см2: 0, 1 (б), 0, 25 (в). Рисунок взято з робо-
ти [25] з дозволу авторiв.
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а з iншого — може бути визначена з експериментальних даних

Rnp =
I

qWA
[

exp
(

qV
2kT

)

− 1
] · q(Vbi − V )

2kT
. (6.7)

Береться до уваги диференцiйний коефiцiєнт

ζR =

(

∂Rnp

∂V

)

· 2kT
q

· 1

Rnp
. (6.8)

Напруга, при якiй цей коефiцiєнт стає мiнiмальним, дозволяє визна-
чити енергiю активацiї за формулою (6.4) з тiєю ж систематичною
похибкою. На рис. 6.2 показано приклад подiбної залежностi.

Рис. 6.2. Польова залежнiсть диференцiйного коефiцiєнта приведеної
швидкостi рекомбiнацiї для GaP свiтлодiодiв (два зразки). Стрiлками вка-
зано мiнiмуми, розташування яких дозволили визначити наступнi енергiї
термiчної активацiї EC − Et, еВ: 0,61 (рiвень E1), 0,54 (E2), 0,46 (E3),
0,41 (E4), 0,37 (E5) та 0,30 (E6). Рисунок адаптовано з роботи [24].
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7. Короткий огляд iнших методiв

Звичайно, п’ятьма методами, бiльш–менш детально описаними у
попереднiх частинах, перелiк експериментальних методик, спрямова-
них на визначенння параметрiв дефектiв, не обмежується. Кiлькiсть
рiзних пiдходiв до вирiшення такого важливого завдання, як характе-
ризацiя дефектiв, достатньо велика i постiйно зростає. Описати, та й
навiть згадати, їх всi в одному виданнi розумного обсягу практично не
можливо. Тому надалi буде наведений короткий перелiк найпоширенi-
ших з них.

Психологiчно чи не найцiкавiшими методами є тi, якi дозволяють
побачити чи отримати зображення дефектiв. Проте аж до початку
80–х рокiв минулого столiття переконатися на власнi очi можна було,
фактично, лише в iснуваннi дислокацiй. Наприклад, серед оптичних
методiв спостереження одномiрних порушень перiодичностi найширше
використовувалися

• вибiркове травлення, пов’язане з утворенням пiд дiєю хiмiчних
реагентiв на поверхнi кристалу у мiсцi виходу дислокацiйних лiнiй
характерних фiгур та проекцiйне травлення, що дозволяло отриму-
вати iнформацiю про особливостi мiкрорельєфу шару товщиною аж
до декiлькох сотень мiкрометрiв;
• декорування, яке передбачало створення навколо дислокацiйних

лiнiй значних за розмiрами скупчень домiшкових атомiв (Cu, Au, Li
тощо);
• поляризацiйно–оптичний метод (або метод фотопружностi),

який ґрунтується на ефектi виникнення подвiйного променезаломле-
ння пiд дiєю пружних напруг дислокацiй з краєвою компонентою.

Для спостереження дислокацiй також використовується просвiчую-
ча електронна мiкроскопiя та ряд рентгенотопографiчних методiв.
Зокрема видiляють метод Берга–Баррета, де аналiзується вiдбитий
пучок; метод Ленга, в якому монохроматичний промiнь має прохо-
дити через кристал та є можливiсть отримувати стереопару викори-
ставши вiдбивання (h, k, l) та (h̄, k̄, l̄); i метод Бормана, пов’язаний зi
спостереженням аномального проходження рентгенiвських хвиль. Цi-
кавим пiдходом також є метод каналювання (iонiв чи нейтронiв), в
якому аналiзується рух частинок у кристалi, який супроводжується
лише ковзними зiткненнями.

Протягом довгого перiоду часу практично єдиним способом без-
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посереднього спостереження точкових дефектiв був метод автоiон-

ної мiкроскопiї. При цьому зображення формувалося за допомогою
iонiв газу (найчастiше гелiю), утворених у сильному електричному по-
лi поблизу поверхнi зразка; особливостi розподiлу напруженостi поля
вiддзеркалювали рельєф кристалу. Все змiнилося з появою зондових
методiв дослiджень: скануюча тунельна мiкроскопiя, атомно–силова

мiкроскопiя, електросилома мiкроскопiя, магнiто-силова мiкроскопiя,
оптична мiкроскопiя ближнього поля характеризуються мають роз-
дiльну здатнiсть, що дозволяє вирiзняти окремi вакансiї чи мiжвузоль-
нi атоми.

Ще одним прямим способом дослiдження точкових дефектiв є ме-

тод прецизiйного вимiрювання густини, iснування якого пов’язане з
впливом на вказаний параметр наявностi значної кiлькостi власних
дефектiв.

Проте найчастiше дефекти вивчаються за їхнiм впливом на рiзно-
манiтнi властивостi кристалiв. Наприклад, у методi релаксацiї фото-

провiдностi передбачається вiдбувається аналiз спадної дiлянки за-
лежностi провiдностi напiвпровiдника вiд часу пiсля генерацiї надли-
шкових носiїв заряду внаслiдок лазерного опромiнення. Сама величи-
на провiдностi нерiдко визначається за допомогою ефекту Холла. До
речi, окремим методом вважається дослiдження температурних зале-

жностей сталої Холла, яка безпосередньо пов’язана з концентрацiєю
носiїв заряду. При цьому можна визначити як концентрацiю дефектiв,
так i енергетичне положення рiвнiв дефектiв у забороненiй зонi: для
характеризацiї глибоких рiвнiв необхiдно проводити дослiдження по-
чинаючи з азотних температур, а для вивчення мiлких — з гелiєвих.
Зокрема, запропоновано графiчний метод аналiзу температурної за-
лежностi концентрацiї основних носiїв, який називається спектроско-

пiя концентрацiї вiльних носiїв (free carrier concentration Spectroscopy,
FCCS)).

Ряд методик використовують для характеризацiї нульвимiрних по-
рушень перiодичностi акустичнi хвилi. Наприклад, у методi акусто-

електричної нестацiонарної спектроскопiї проводиться аналiз рела-
ксацiї поперечної акустоелектричної напруги (ПАН), що виникла вна-
слiдок захоплення носiїв дефектами у приповерхневому шарi напiвпро-
вiдникового кристалу. Iнший варiант цього методу полягає у вивченнi
залежностi величина ПАН вiд довжини хвилi додаткового оптичного
освiтлення. Метод акустофотопровiдностi ґрунтується на порiвняннi
залежностей провiдностi напiвпровiдникового зразка вiд частоти па-
даючого свiтла при вiдсутностi та за наявностi акустичних хвиль.

До речi, збурення системи можна проводити не лише за допомогою
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пружних полiв, i це лежить в основi цiлого сiмейства методик дифе-

ренцiйної спектроскопiї, в яких проводиться дослiдження рiзницевих
спектрiв вiдбивання, пропускання чи поглинання свiтла. Не вiдходячи
далеко вiд процесiв поглинання фотонiв, згадаємо оптичну абсорбцiй-

ну спектроскопiю (порiвнюються спектральнi залежностi коефiцiєнтiв
поглинання дослiджуваного та опорного зразкiв) та iнфрачервону спе-

ктроскопiю (базується на тому, що власнi частоти коливань дефектiв у
ґратцi вiдповiдають саме такому спектральному дiапазону, а отже мо-
жливi фотонно–стимульованi переходи, частоти яких однозначно по-
в’язанi з типом порушення перiодичностi).

Люмiнесцентнi методи дозволяють дослiджувати структурнi де-
фекти, з якими пов’язанi випромiнювальнi переходи. Методи вiдрiзня-
ються, насамперед, шляхом збудження свiтiння. Наприклад, воно мо-
же виникати внаслiдок дiї електричного поля (завдяки iнжекцiї носiїв
через омiчнi контакти, їхнього лавинного розмноження чи тунелюва-
ння), зовнiшнього свiтла (фотолюмiнесценцiя), електронного променя
(катодолюмiнесценцiя), тепла (термолюмiнесценцiя), механiчного на-
вантаження (триболюмiнесценцiя) тощо. На практицi найчастiше ви-
користовується фото–, катодо– та iнжекцiйна люмiнесценцiї. Щонай-
перше, об’єктом дослiдження є спектральна залежнiсть iнтенсивностi
випромiнювання. Проте додаткову iнформацiю можна отримати шля-
хом вивчення кiнетики згасання люмiнесценцiї та особливостей її га-
сiння. Симетрiйнi властивостi центрiв можна отримати за допомогою
так званих поляризацiйних дiаграм — залежностей ступеню поляриза-
цiї випромiнювання вiд кута мiж вектором напруженостi електричного
поля у збуджуючому променi та вiссю кристалу. До люмiнесцентних
теж вiдноситься метод оптичної реєстрацiї магнiтного резонансу,
який ґрунтується на явищi впливу переходiв мiж зееманiвськими пiд-
рiвнями, якi вiдповiдають збудженому стану дефекту, на iнтенсивнiсть
та поляризацiю випромiнювання.

Наявнiсть надзвичайно великої кiлькостi методiв дослiдження де-
фектiв свiдчить як про невгамовнiсть пошуку дослiдникiв, так i про
важливiсть задачi характеризацiї дефектiв.
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