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Наведено результати теоретичних i експериментальних дослi-
джень фототермоакустичного ефекту в шаруватiй пластинi п’є-
зоелектрик–напiвпровiдник, в якiй з метою усунення впливу
оптичного опромiнення на фiзичнi властивостi дослiджувано-
го напiвпровiдника тепловi хвилi збуджуються у п’єзоелектри-
ку. Отримано вираз для рiзницi потенцiалiв на шарi п’єзоеле-
ктрика залежно вiд фiзичних та геометричних параметрiв до-
слiджуваної структури. Експеримент проведено на шаруватiй
пластинi кварц x-зрiзу–кремнiй. Дослiджено амплiтудно-час-
тотну залежнiсть iнформативного сигналу. Апроксимацiя екс-
периментальних даних теоретичною моделлю дозволила ви-
значити зведений модуль Юнга кремнiю.

При дослiдженнi речовини фототермоакустичними
(ФТА) методами тепловi хвилi збуджуються безпосе-
редньо в дослiджуванiй речовинi [1]. Збудження те-
плових хвиль, як правило, здiйснюється за допомо-
гою опромiнення зразка модульованим свiтловим по-
током. Як вiдомо, пiд час фотоопромiнювання деяких
видiв твердих тiл (напiвпровiдникiв, полiмерiв та iн.)
змiнюються їх фiзичнi (оптичнi, термопружнi) вла-
стивостi [2–4]. Разом з тим, результати дослiджень
ФТА методами таких речовин, як правило, залежать
вiд умов експерименту, що не дозволяє однозначно
дослiдити фiзичну картину явища. Аби подолати цей
недолiк, тепловi хвилi слiд збуджувати за межами до-
слiджуваної речовини. У випадку твердого тiла та-
ка можливiсть iснує, якщо використовувати п’єзо-
електричну реєстрацiю у виглядi шаруватої пласти-
ни тверде тiло–п’єзоелектрик [5]. При цьому теплову
хвилю слiд збуджувати не у твердому тiлi, а в п’є-
зоелектрику, тобто опромiнювати модульованим свi-
тловим потоком не дослiджуване тверде тiло, а п’є-
зоелектрик. Розв’язку цiєї задачi i присвячено дану
роботу.

Розглянемо шарувату пластину п’єзоелектрика
класу 6mm – iзотропне тверде тiло (рис. 1). П’єзо-
електрик (1) товщиною h1. Будемо вважати його за
термомеханiчними властивостями iзотропним. Нехай

тверде тiло (2) має товщину h2. Полярна вiсь п’єзо-
електрика збiгається з вiссю Z. Поверхня п’єзоеле-
ктрика z = 0 рiвномiрно опромiнюється модульова-
ним з частотою ω свiтловим потоком

P =
1
2
P0(1 + cos(ωt)), (1)

де P0 – iнтенсивнiсть свiтла.
Свiтло поглинається п’єзоелектриком, грiє його зi

змiнною температурою i вiдбувається збудження те-
плових хвиль, якi поширюються у напрямку осi Z.
Розглянемо приповерхневе поглинання свiтла (в ре-
альнiй ситуацiї поверхнi п’єзоелектрика металiзова-
нi). Температурне поле теплових хвиль за рахунок
термопружного ефекту збуджує акустичнi коливання
в дослiджуванiй шаруватiй пластинi. У п’єзоелектри-
ку виникає електрична поляризацiя. Мiж поверхнями
п’єзоелектрика z = 0 та z = h1 виникає рiзниця по-
тенцiалiв, що є мiрою ФТА коливань дослiджуваної
структури. Визначимо цю рiзницю потенцiалiв:

Û = −
h1∫
0

Ezdz. (2)

Нормальна складова iндукцiї електричного поля
для випадку, що розглядається, визначається (пiро-
електричним ефектом нехтуємо) як

Dz = ε33Ez + 2d31Tp, (3)

де ε33 i d31 – дiелектрична проникнiсть та п’єзомо-
дуль п’єзоелектрика вiдповiдно; Tp – пружнi напруги

Рис. 1. Геометрiя задачi
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в п’єзоелектрику. Оскiльки зовнiшнi електричнi поля
вiдсутнi i електрична iндукцiя за вiдсутностi вiльних
зарядiв неперервна, то Dz = 0. Тодi з (3) знаходимо

Ez = −2d31

ε33
Tp. (4)

Розглянемо вiдносно низькi частоти модуляцiї свiтло-
вого потоку, коли довжина акустичних хвиль наба-
гато бiльша за лiнiйнi розмiри шаруватої пластини
(квазiстатичний випадок). Тодi для пружних напруг
можна записати [6]:

T = Er(C1 − C2z − αΘ), (5)

де Er = E/(1−σ), Θ i α – зведений модуль Юнга (E –
модуль Юнга, σ – коефiцiєнт Пуасона), змiнна скла-
дова температури та коефiцiєнт лiнiйного теплового
розширення п’єзоелектрика (твердого тiла) вiдповiд-
но; C1 та C2 – сталi.

Для знаходження розподiлу змiнної складової тем-
ператури Θ у дослiджуванiй структурi потрiбно
розв’язати рiвняння теплопровiдностi для п’єзоеле-
ктрика i твердого тiла разом з вiдповiдними грани-
чними умовами.

Запишемо рiвняння теплопровiдностi в компле-
ксному виглядi для п’єзоелектрика i твердого тiла
та граничнi умови (неперервнiсть теплового потоку
i температури) [1]: для п’єзоелектрика

∂2Θp

∂z2
− cpρp

χp

∂Θp

∂t
= −βP0

2χp
exp(−βz) exp(iωt) (6)

та для твердого тiла

∂2Θs

∂z2
− csρs

χs

∂Θs

∂t
= 0. (7)

Знехтуємо тепловим потоком в оточуюче дослiджува-
ну структуру середовище i запишемо граничнi умови

χp
∂Θp

∂z

∣∣
z=0

= 0, χs
∂Θs

∂z

∣∣
z=h1+h2

= 0,

χp
∂Θp

∂z

∣∣
z=h1

= χs
∂Θs

∂z

∣∣
z=h1

, Θp

∣∣
z=h1

= Θs

∣∣
z=h1

, (8)

де cp, ρp, χp i cs, ρs, χs – питома теплоємнiсть, гу-
стина та коефiцiєнт теплопровiдностi п’єзоелектрика
i твердого тiла вiдповiдно, β – коефiцiєнт оптично-
го поглинання п’єзоелектрика, Θp, Θs – змiнна скла-
дова температури у п’єзоелектрику i твердому тiлi
вiдповiдно. Будемо вважати, що вся поглинута п’єзо-
електриком свiтлова енергiя йде на його нагрiвання.

Розглянемо випадок, коли теплова хвиля повнiстю за-
гасає в шаруватiй пластинi, тобто поверхнi z = h1+h2

не досягає.
Знайшовши таким чином розподiл температури в

шаруватiй пластинi i пiдставивши (4) i (5) в (2), отри-
маємо

Û =
2d31Ers

ε33

((
C1 −

1
2
C2h1

)
h1 −

αp

γp
Θ0(s− b)

)
, (9)

s = sh(γph1) + b ch(γph1), b =
χsγs

χpγp
, Θ0 =

P0

2χpγps
,

γp =
√
cpρpω

2χp
(i+ 1), γs =

√
csρsω

2χs
(i+ 1).

Сталi C1 та C2 знаходяться з таких граничних умов:
рiвнiсть нулевi рiвнодiючого зусилля i рiвнодiючого
моменту, що припадають на одиницю довжини кон-
туру дослiджуваної структури [6]:

h∫
0

Tdz,

h∫
0

Tzdz, h = h1 + h2. (10)

З (10) знаходимо

C1 =
αpΘ0

γphZ0

(
ξZt −

g

γph

)
, (11)

C2 =
αpΘ0

γph2Z0Zf

(
ξZf −

g

γph

)
,

де ξ = η(s− b) + α0γ0,

g = η(ch(γph1)− 1 + b(sh(γph1)− γph1)+

+α0γ
2
0(γsh1 + 1)),

Z0 = (Zt − Zf )(1 + (η − 1)H1), H1 = h1/h,

η = Erp/Ers, α0 = αs/αp, γ0 = γp/γs,

Zt =
2
3

1 + (η − 1)H3
1

1 + (η − 1)H2
1

, Zf =
1
2

1 + (η − 1)H2
1

1 + (η − 1)H1
,

Erp, Ers – зведенi модулi Юнга, αp, αs – коефiцiєн-
ти лiнiйного теплового розширення п’єзоелектрика i
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Рис. 2. Амплiтудно-частотна залежнiсть напруги на шарi п’є-
зоелектрика

твердого тiла вiдповiдно. I для рiзницi потенцiалiв на
п’єзоелектрику остаточно отримуємо

Û =
d31αpErpP0

ε33χpsZ0γ2
p

((
H1

2
− Zt

)
×

×
(
gm

γph
− ξ

)
H1 − Z0(s− b)

)
,

m =
Z1 − Zf

Zf (Z1 − Zt)
. (12)

Аналiз (12) показує, що iнформативний сигнал до-
сить складно залежить вiд фiзичних властивостей,
геометричних параметрiв твердого тiла i п’єзоеле-
ктрика та частоти модуляцiї свiтлового потоку. Якщо
тепло до твердого тiла не доходить (випадок вiдносно
високих частот), то вираз (12) суттєво спрощується:

Û =
d31αpErpP0

ε33χpγ2
p

((
H1

2
− Zt

)(
m

γph
− 1
)

η

Z0
H1 − 1

)
.

(13)

Аналiз виразу (13) показує, що з амплiтудно-
частотної залежностi iнформативного сигналу може
бути визначений зведений модуль Юнга твердого тi-
ла.

Експериментальнi дослiдження проведенi нами на
шаруватiй структурi кристалiчний кварц x-зрiзу–
кремнiй у виглядi тонкої пластини. Кварцовий шар
мав напиленi мiднi електроди. Дослiдження проводи-
ли у частотному iнтервалi (13–112) Гц. Дослiджува-
ли залежностi амплiтуди ФТА сигналу, що знiмали

з шару п’єзоелектрика, вiд частоти модуляцiї свiтла.
Результати експериментальних дослiджень наведено
на рис. 2 значками.

Апроксимацiєю експериментальної залежностi за-
лежнiстю (13), яка наведена на рис. 2 лiнiєю, бу-
ло визначено зведений модуль Юнга для кремнiю –
Ers = (14± 3) · 1010 Н/м2. Параметри SiO2, що вико-
ристовували для цих розрахункiв, було взято з [7].

Слiд вiдзначити, що шарувата пластина
п’єзоелектрик–тверде тiло може бути використа-
на i для дослiдження термопружних властивостей
п’єзоелектрикiв, за умови використання у нiй твер-
дого тiла з вiдомими термопружними параметрами.
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ФОТОТЕРМОАКУСТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В СЛОИСТОЙ
СТРУКТУРЕ ПЬЕЗОЭЛЕКТРИК–ПОЛУПРОВОДНИК

Л.А. Булавин, В.В. Козаченко, С.В. Храпатый

Р е з ю м е

Приведены результаты теоретических и экспериментальных
исследований фототермоакустического эффекта в слоистой
пластине пьезоэлектрик–полупроводник, в которой в целях
устранения влияния оптического излучения на физические
свойства исследуемого полупроводника тепловые волны во-
збуждаются в пьезоэлектрике. Найдено выражение для ра-
зницы потенциалов на слое пьезоэлектрика в зависимости от
физических и геометрических параметров исследуемой стру-
ктуры. Эксперимент проведён на слоистой пластине кварц
x-среза–кремний. Исследована амплитудно-частотная зависи-
мость информативного сигнала. Аппроксимация эксперимен-
тальных данных теоретической моделью позволила опреде-
лить приведенный модуль Юнга кремния.
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PHOTOTHERMOACOUSTIC EFFECT IN A
PIEZOELECTRIC–SEMICONDUCTOR
LAYERED STRUCTURE

L.A. Bulavin, V.V. Kozachenko, S.V. Khrapatiy

Taras Shevchenko National University of Kyiv
(64, Volodymyrska Str., Kyiv 03127, Ukraine;
e-mail: khrapatiysv@ukr.net)

S u m m a r y

The results of theoretical and experimental studies of the pho-

tothermoacoustic effect in a layered piezoelectric–semiconductor

plate are reported. To avoid the influence of optical irradia-

tion on the physical properties of a semiconductor, thermal waves

were excited in a piezoelectric. An expression describing the de-

pendence of the potential difference across the piezoelectric layer

on the physical and geometrical parameters of the structure un-

der study is derived. The amplitude-frequency dependence of an

information-bearing signal was experimentally studied, by using a

layered x-cut quartz–silicon plate. The fitting of experimental data

within the theoretical model allowed us to determine the reduced

Young modulus of silicon.
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