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УДК 538.9

ЕЛЕКТРОФIЗИЧНI ТА ЛЮМIНЕСЦЕНТНI
ВЛАСТИВОСТI СИСТЕМ СУЛЬФIД
КАДМIЮ–ПОРИСТИЙ КРЕМНIЙ

Визначено оптимальнi умови формування нанокристалiв сульфiду кадмiю в матрицi
пористого кремнiю. Дослiджено механiзми переносу носiїв заряду в сформованих гетероструктурах залежно вiд властивостей пористого шару та умов синтезу наночастинок CdS. Спектральний розподiл та iнтенсивнiсть фотолюмiнесценцiї визначаються
концентрацiєю та розмiрами синтезованих наночастинок та ефективнiстю випромiнювальної рекомбiнацiї на зв’язаних з дефектами глибоких центрах.
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1. Вступ
Одним з актуальних напрямкiв сучасної мiкроелектронiки є дослiдження наноструктурованих середовищ, отриманих методами формування або
впровадження напiвпровiдникових кластерiв i наночастинок у пористi матрицi [1–3]. Пористий
кремнiй є середовищем з широкими можливостями модифiкацiї розмiрiв i топологiї пор, що
суттєво розширює можливостi його застосування як матерiалу для матричної iзоляцiї, люмiнесцентних маркерiв тощо [4–6]. Матрицi на основi пористого кремнiю дозволяють порiвняно простими i недорогими методами отримувати нанокомпозити з рiзноманiтними електронними, оптичними, фотоелектричними та адсорбцiйними властивостями. Параметри таких нанокомпозитiв можуть легко варiюватися за рахунок змiни хiмiчного складу та розмiрiв синтезованих кластерiв i наночастинок та керування технологiчними процесами заповнення i кристалiзацiї у порах
матрицi.
Композитнi структури з iнкорпорованими в матрицю пористого кремнiю нанокристалiтами напiвпровiдникових сульфiдiв металiв є перспективними елементами для застосування у фотоелектричних та оптоелектронних мiкроелектронних
пристроях. Синтез нанокристалiтiв сульфiдiв металiв з широким набором значень забороненої зони дозволяє в рамках однотипної технологiї вирic М.О. ДАВИДЕНКО, Г.В. КУЗНЕЦОВ,
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шувати проблему розширення спектрального дiапазону рекомбiнацiйного випромiнювання та фоточутливостi. Попереднi результати свiдчать про
високу квантову ефективнiсть дисперсних гетероструктур на основi сульфiдiв металiв та пористого
кремнiю [4, 7, 8].
Для сульфiдних сполук характерною є тенденцiя до утворення рiзного роду дефектiв (вiдхилення вiд стехiометрiї, дислокацiї, границi зерен),
що приводить до зниження деградацiйної стiйкостi композитних структур [9, 10]. Iстотною лишається проблема нестабiльностi електронних та оптичних властивостей пористого кремнiю, зумовлена
процесами окислення, ефузiї водню i утворення
обiрваних зв’язкiв [11–14]. Цi обставини є причиною пiдвищеної зацiкавленостi у створеннi стабiлiзуючих покриттiв в об’ємi пористої кремнiєвої
матрицi. Розробка методiв формування покриттiв
на основi сульфiдних сполук, зокрема сульфiду
кадмiю, якi поєднують стабiлiзуючi властивостi з
високими електричними та оптичними характеристиками синтезованих композитiв є досить актуальним завданням.
У данiй роботi дослiджено електрофiзичнi та
оптичнi властивостi композитних структур, сформованих методами поверхневого хiмiчного осадження наночастинок сульфiду кадмiю у матрицi пористого кремнiю [15]. Метод ґрунтується на реакцiях у шарах адсорбованих iонiв i дозволяє локалiзувати область проходження хiмiчної реакцiї та
осадження наночастинок CdS у порах кремнiєвої
матрицi.
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2. Зразки та методика експерименту
Шари нанопористого кремнiю створювали методом анодування на поверхнi (100) монокристалiчного р-кремнiю (питомий опiр – 4,5 Ом·см). Електрохiмiчне травлення кремнiєвих пластин здiйснювали в сумiшi плавикової кислоти та iзопропилового спирту HF(48%):C3 H7 OН = 1:1 при густинi струму 100 мА/см2 . Товщина шару пористого
кремнiю становила 10–15 мкм, пористiсть 65–70%.
Виготовленi зразки промивали в дистильованiй водi i висушували на повiтрi.
Для формування нанокомпозитних структур використовували метод поверхневого хiмiчного осадження сульфiдних сполук, що дозволяє локалiзувати область проходження хiмiчної реакцiї утворення наночастинок в об’ємi пор кремнiєвої матрицi.
Синтез сполуки CdS забезпечувався процесами необоротної iонно-обмiнної взаємодiї у водному розчинi ацетату кадмiю Cd(CH3 CO2 )2 (джерело катiонiв Cd2+ ) та сульфiду натрiю Na2 S (джерело
анiонiв S2− ). Присутнiсть каталiзуючих вiнiлових
мономерiв дає змогу без використання поверхневоактивних стабiлiзаторiв формувати на поверхнi
пiдкладки хiмiчно стабiлiзованi наночастинки CdS
з вузьким розподiлом за розмiрами. Поверхневий
натяг розчину забезпечує мiнiмiзацiю об’єму реакцiйної сумiшi та її утримання на поверхнi пiдкладки. Дослiджували зразки трьох типiв: S0 –
вихiднi зразки до осадження наночастинок CdS;
S1 – час осадження t1 ≈ 5–6 год; S2 – час осадження t2 ≈ 2t1 ≈ 10–12 год. Синтез наночастинок CdS

Рис. 1. Вольт-ампернi характеристики структур Ni–porSi(CdS)–p-Si до (S0) i пiсля (S1, S2) синтезу наночастинок
CdS. На вставцi показано модель наноструктурованого шару з цилiндричною симетрiєю пор
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здiйснювали при температурi 15–20 ◦ С. На кiнцевому етапi композитнi структури промивали в дистильованiй водi та висушували при 90 ◦ С.
Морфологiчнi та структурнi характеристики
отриманих композитних зразкiв дослiджували методом растрової електронної мiкроскопiї. На поверхнi вихiдного зразка пористого кремнiю спостерiгаються численнi виходи пор з переважно
перпендикулярною орiєнтацiєю вiдносно площини
(100) кристалiчної пiдкладки. Синтез CdS у порах
та на поверхнi por-Si не впливає iстотно на морфологiю пор i характеризується рiвномiрним розподiлом осаджених наночастинок з середнiм розмiром ∼3–5 нм. При збiльшеннi часу осадження
(зразки S2) спостерiгається схильнiсть до агломерацiї початково вiдособлених нанорозмiрних кристалiтiв CdS.
Для дослiдження процесiв електронного транспорту на обидвi сторони кремнiєвої пластини методом електронно-променевого випаровування наносили нiкелевi контакти (площа верхнього контакту
S ≈ 10−2 см2 ). Дослiдження електрофiзичних та
оптичних характеристик виготовлених структур
здiйснювали при кiмнатнiй температурi. Вольтфараднi характеристики дослiджували мостовим
методом на частотi f = 1 МГц. Для збудження
спектрiв фотолюмiнесценцiї використовували випромiнювання азотного лазера (λ = 337 нм).
3. Результати та їх обговорення
3.1. Електричнi характеристики
синтезованих структур
Виготовленi структури Ni–por-Si(CdS)–p-Si вирiзняються незначною несиметричнiстю вольтамперної характеристики, що вказує на домiнуючий внесок промiжного пористого шару в загальну
провiднiсть [16, 17]. На рис. 1 у подвiйному логарифмiчному масштабi показано залежностi струму вiд напруги, прикладеної в прямому напрямку
(мiнус на Ni контактi). Формування наночастинок
CdS в об’ємi пор кремнiєвої матрицi приводить до
зростання провiдностi, величина якого залежить
вiд прикладеної напруги.
Експериментальнi вольт-ампернi характеристики описуються в рамках моделi проходження струмiв, обмежених просторовим зарядом у присутностi електронних рiвнiв захоплення. На початковiй
дiлянцi спостерiгається близька до омiчної залеISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 2
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жнiсть I(U ), яка визначається концентрацiєю власних термiчно активованих рiвноважних носiїв заряду в пористому шарi. При бiльш високих напругах (U > 0,5–0,7 В) зростання концентрацiї iнжектованих електронiв i їх захоплення на глибокi
пастки приводить до утворення просторового заряду, що визначає типову квадратичну залежнiсть
струму вiд напруги. Для структур з iнкорпорованими наночастинками CdS концентрацiю nt захоплених на пастки носiїв заряду можна оцiнити згiдно з [18]:
nt =

ε0 εPS Vx
,
ed2PS

(1)

де Vx – напруга переходу вiд лiнiйної до квадратичної залежностi dPS , εPS – товщина i дiелектрична проникнiсть пористого шару, експериментально визначенi iз ємнiсних вимiрiв для зразкiв типу
S2. Розрахованi значення nt ∼ 1018 см−3 узгоджуються з вiдомими оцiнками концентрацiй пасток у
напiвпровiдникових матерiалах А2 В6 з розмiрами
кристалiтiв менше 100 нм [19].
Вольт-фараднi характеристики (f = 1 Мгц) до
i пiсля осадження наночастинок CdS мають типовий вигляд для МДН-структур з кремнiєвою пiдкладкою р-типу (рис. 2). Процес заповнення пустих пор сульфiдною фазою з бiльшим значенням
дiелектричної проникностi (εCdS = 12) приводить
до зростання ємностi пористого шару i структури
в цiлому.
Кiлькiсть осадженої в порах сульфiдної сполуки визначали методом адсорбцiйно-ємнiсної порометрiї [20, 21]. У загальному випадку ємнiсть CPS
пористого шару кремнiю можна представити у виглядi суми трьох складових частин: ємностi твердотiльної основи CSi , ємностi заповнених повiтрям
пор Cair та ємностi пор з сульфiдною фазою CCdS :
CPS = CSi + Carr + CCdS . У рамках моделi пористого шару з цилiндричною симетрiєю пор (вставка
на рис. 1) вiдносну довжину пронизуючих пор i
товщину твердотiльної кремнiєвої основи dPS можна вважати однаковими. Експериментальне знаPS S
визначається в режичення ємностi CPS = ε0dεPS
мi акумуляцiї, коли загальна ємнiсть поверхневобар’єрної структури асимптоматично наближається до геометричної ємностi високоомного наноструктурованого шару CPS .
У випадку вiдсутностi в порах сульфiдного з’єднання CPS = CSi + Cair i для ємностi шару пориISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 2

Рис. 2. Вольт-фараднi характеристики структур Ni–porSi(CdS)–p-Si: 1 – до синтезу CdS (S0), 2 – пiсля синтезу
CdS (S2)

стого кремнiю отримуємо
CPS =

ε0 S
ε0 εPS S
=
[(1 − α)εSi + αεair ],
dPS
dPS

(2)

де α = SAir /S – параметр, що характеризує поверхневу пористiсть шару; S – площа металевого електрода; Sair – площа заповнених повiтрям
пор пiд електродом; εSi , εair – вiдноснi дiелектричнi проникностi твердотiльної кремнiєвої основи
та повiтря. У припущеннi цилiндричної моделi пор
значення об’ємної та поверхневої пористостi спiвпадають, що дозволяє використати вираз (2) для
оцiнки коефiцiєнта пористостi α.
Для оцiнки ефективної товщини dPS пористого
шару використаємо мiнiмальнi значення ємностi
структури в режимi збiднення Cmin :
1
Cmin

=

1
1
+
,
CPS
CSC min

(3)

коли до геометричної ємностi CPS пористого шару
послiдовно пiдключається ємнiсть CSCmin областi
просторового заряду в кремнiї. Мiнiмального значення високочастотна ємнiсть CSCmin областi просторового досягає при настаннi режиму сильної iнверсiї:
CSCmin =

(1 − α)ε0 εSi S
,
Wm

(4)


1/2
i)
де Wm = 2 ε0 εSi kTe2ln(N/n
– максимальна шиN
рина областi просторового заряду кремнiю, N –
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a

b

Рис. 3. Вплив освiтлення на ємнiснi (а) та провiднi (b) характеристики структур з синтезованими наночастинками CdS

задана концентрацiя домiшки, ni – власна концентрацiя носiїв заряду в кремнiї, k – стала Больцмана, T – температура, e – заряд електрона. З експериментальних значень CPS та Cmin , а також значення концентрацiї домiшки в кремнiї N ≈ 2 · 1016
см−3 з використанням рiвнянь (1)–(3) знаходимо
коефiцiєнт пористостi α = 60–65%, ефективну дiелектричну проникнiсть εPS = 4,8–5,0 та товщину пористого шару кремнiю dPS = 8–10 мкм. Визначенi значення коефiцiєнта пористостi експериментальних зразкiв узгоджуються з отриманими з
оптичних вимiрiв [6].
Для структур зi сформованими наношарами
CdS необхiдно враховувати ємнiсть частини пор,
заповнених сульфiдною сполукою з дiелектричною
проникнiстю εCdS . Якщо об’єм сульфiдної фази
VCdS , то при прийнятих припущеннях вираз (2)
зводиться до вигляду
CPS(CdS) =




ε0 S
VCdS
VCdS
=
(1 − α)εSi + α−
εAir +
εCdS .
dPS
dPS S
dPS S
(5)
Рiзниця мiж значеннями ємностi пористого шару
до (2) i пiсля (5) осадження наночастинок сульфiду кадмiю визначається за виразом
ΔC = CPS(CdS) − CPS =

ε0 VCdS
(εCdS − εair ).
d2PS

(6)

Оцiнки згiдно з (6) показують, що для зразкiв типу
S2 з дiелектричною проникнiстю εPS(CdS) = 7,5–
8,0 кiлькiсть заповнених сульфiдною фазою пор не
перевищує 15–20%.
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У гетероструктурах Ni–por-Si(CdS)–p-Si з синтезованими в порах наночастинками сульфiду кадмiю пiдсвiчування свiтлом у видимому дiапазонi приводить до зменшення ємностi та провiдностi
(рис. 3). Залежностi провiдностi вiд освiтлення на
змiнному струмi (f = 1 МГц) корелюють з вiдповiдними залежностями на постiйному струмi. Цей
ефект є подiбним до стацiонарної негативної фотопровiдностi, значення якої стає меншим вiд темнової провiдностi [22].
Змiни провiдностi визначаються процесами перезарядки пасток виникаючими при поглинаннi
свiтла носiями заряду. Значна концентрацiя електронних пасток у нанокристалiтах сульфiду кадмiю зумовлює практично повне захоплення фотозбуджених електронiв i приводить до створення додаткового нерухомого об’ємного заряду. Це
приводить до зростання iнерцiйностi фотоструму i
зменшення рухливостi носiїв заряду за рахунок їх
додаткового розсiювання на заповнених пастках.
Деяке зростання провiдностi з ростом прикладеної напруги пов’язане з пiдвищенням концентрацiї вiльних носiїв (вивiльнення пасток електричним полем).
3.2. Фотолюмiнесцентнi властивостi
Результати дослiдження фотолюмiнесцентних
властивостей структур CdS-пористий кремнiй з
рiзною тривалiстю процесу синтезу наведено на
рис. 4. Iнтенсивнiсть сигналу фотолюмiнесценцiї
вiд вихiдної пiдкладки пористого кремнiю є
значно меншою (в 102 –103 разiв) порiвняно з сигналом вiд структури з синтезованим шаром CdS.
Тому вимiрюванi спектри можна розглядати як
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випромiнювання наноутворень CdS, синтезованих
у пористому шарi кремнiю.
У спектрах фотолюмiнесценцiї композитних
зразкiв CdS–pos-Si присутнi смуги з максимумами при λ = 420–430 нм λ = 550 нм, λ = 720 нм,
λ = 820 нм. Наявнiсть декiлькох максимумiв свiдчить про прояв рiзних центрiв випромiнювальної
рекомбiнацiї, вiдносний внесок яких залежить вiд
складу розчину, технологiї i часу синтезу наночастинок.
У синiй областi спектра при λ = 420 нм спостерiгається максимум краєвої смуги екситонної люмiнесценцiї, iнтенсивнiсть якого зростає при збiльшеннi кiлькостi синтезованих наночастинок CdS
(рис. 4). Енергетичне положення короткохвильової
краєвої смуги люмiнесценцiї визначається процесами прямої мiжзонної електрон-дiркової рекомбiнацiї i приблизно спiвпадає з енергетичним значенням ширини забороненої зони CdS (En = 2,9 еВ).
Отриманi значення корелюють з результатами дослiджень ширини забороненої зони в нанокристалах CdS iз спектральних залежностей коефiцiєнта
оптичного поглинання [23]. Край фундаментального поглинання формується оптичними переходами мiж рiвнями валентної зони та зони провiдностi i залежить вiд розмiрiв нанокристалiв CdS.
Для оцiнки оптичної ширини забороненої зони в
залежностi вiд розмiрiв нанокристалiтiв CdS можна використати кореляцiйний вираз [24]:
En = E0 + 0,71

π 2 ~2
,
2mR2

(7)

де E0 – ширина забороненої зони в макрокристалiчному CdS, En – ширина забороненої зони в нанокристалiчному CdS, m – маса наночастинки, R –
радiус наночастинки. Пiдставляючи в (7) значення
E0 = 2,4 еВ i En = 2,9 еВ для наночастинок CdS
(зразки S1) у сферичнiй апроксимацiї, отримуємо
середнi значення розмiрiв R ∼ 2–3 нм, що узгоджується з результатами вимiрiв методами електронної мiкроскопiї.
Для зразкiв з бiльш тривалим часом осадження (зразки S2) спостерiгається зсув краєвої смуги люмiнесценцiї в короткохвильову область, що
свiдчить про утворення фракцiй з меншими розмiрами наночастинок. Причиною їх появи можуть
бути особливостi осадження iонiв S2− i Cd2+ у
матрицi кремнiю з колонною структурою пор. У
процесi осадження вiльний простiр у порi зменISSN 2071-0194. Укр. фiз. журн. 2013. Т. 58, № 2

Рис. 4. Спектри фотолюмiнесценцiї наноструктурованих
шарiв por-Si(CdS): S1 – час синтезу – t1 ; S2 – час синтезу –
t2 ≈ 2t1

шується до величин, за яких стiнки пор починають перешкоджати росту наночастинок CdS до
їхнього оптимального розмiру. Подальший синтез частинок вiдбувається в умовах геометричного обмеження простору росту i обмеженого надходження реагуючих компонент, що приводить
до формування нанокристалiтiв меншого розмiру i збiльшення кiлькостi фракцiй з рiзними розмiрами [25].
Бiльш довгохвильовi смуги свiтiння (λ = 550 нм,
λ = 720 нм, λ = 820 нм) зумовленi рекомбiнацiєю на домiшкових атомах i дефектах кристалiчних ґраток. Можна припустити, що в нелегованих нано- i макрокристалах CdS процеси люмiнесценцiї визначаються власними дефектами (в
основному вакансiями сiрки та кадмiю) [26].
У нанокристалах ефект розширення забороненої зони зумовлює зсув смуг фотолюмiнесценцiї
вбiк бiльш високих енергiй. Бiльш iстотно процес
зсуву проявляється для максимумiв у короткохвильовiй областi спектра: для помаранчевої смуги
(λ = 550 нм) характерним є зсув на ∼0,2 еВ, а для
червоної (λ = 720 нм) не перевищує ∼0,05 еВ. Нанокристалiчнi структури CdS характеризуються
бiльшим значенням пiвширини смуг (0,6–0,7 еВ)
порiвняно з монокристалiчними зразками (0,4 еВ),
що зумовлюється дисперсiєю наночастинок за розмiрами. При збiльшеннi тривалостi синтезу i, вiдповiдно, кiлькостi осаджених наночастинок CdS
спостерiгається зниження iнтенсивностi максимумiв при λ = 520 нм та λ = 820 нм i зростання
малоiнтенсивної смуги при λ = 720 нм (рис. 4).
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Рис. 5. Кiнетичнi
(λ = 520 нм)

кривi

спаду

фотолюмiнесценцiї

Природу смуги в областi спектра λ ∼ 520 нм,
зазвичай, пов’язують з люмiнесцентними центрами, зумовленими наявнiстю вакансiй сiрки VS
[26, 27]. Електрон-дiркова рекомбiнацiя на дефектах структури при недостачi iонiв S2− здiйснюється за схемою:
e− + VS → VS− ,

h+ + VS− → VS + hν.

(8)

У процесi синтезу адсорбцiя надлишкових сульфiд
iонiв приводить до зменшення концентрацiї вiдповiдних випромiнювальних центрiв i зниження iнтенсивностi смуги λ ∼ 520 нм. Гасiння люмiнесценцiї пiд час обробки в колоїдному розчинi вказує на
переважну локалiзацiю вакансiй на поверхнi синтезованих наночастинок.
Природу довгохвильової смуги фотолюмiнесценцiї з λ = 720 нм пов’язують з наявнiстю центрiв,
що характеризуються недостатнiстю iонiв кадмiю i
формуванням асоцiативного комплексу (VCd + VS )
[27]. Електрон-дiркова рекомбiнацiя на дефектах
структури за участю кадмiєвих вакансiй описується спiввiдношеннями
+
h+ + VCd → VCd
,

+
e− + VCd
→ VCd + hν.

(9)

Вiдносне зменшення iнтенсивностi з λ = 820 нм
при збiльшеннi часу осадження можна пояснити змiнами стехiометрiї й утворенням у кристалах компенсуючих акцепторних VCd -центрiв, що
узгоджується з лiтературними даними про люмiнесценцiю в макрокристалах сульфiду кадмiю.
Кiнетичнi кривi спаду фотолюмiнесценцiї зразкiв CdS–por-Si мають неекспоненцiйний характер
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(рис. 5), сумарна тривалiсть люмiнесценцiї вiдповiдає ефективному часу життя люмiнесценцiї τ =
= 200–300 нс. Наявнiсть в зразках частинок з
рiзними розмiрами приводить до широкого набору часiв життя фотолюмiнесценцiї. Неекспоненцiйнiсть часових залежностей може зумовлюватися
вiдмiнностями кiнетики процесiв випромiнювальної рекомбiнацiї в об’ємi та на поверхнi нанокристалiтiв CdS поблизу рiзного роду дефектiв – дислокацiй, гетерограниць i т. iн. [28]. У цьому випадку поява iнтенсивної i широкої смуги випромiнювання з малими часами спаду можна пояснити появою випромiнювальних центрiв, зумовлених
адсорбцiєю молекул сульфiдної сполуки поверхнею por-Si.
Порiвняння кiнетики релаксацiї фотоструму нанокомпозитних структур при включеному зовнiшньому електричному полi показує, що час релаксацiї фотолюмiнесцецiї не залежить вiд впливу
зовнiшнього електричного поля на зразок. Це свiдчить про наявнiсть неоднорiдних внутрiшнiх електричних полiв i потенцiальних бар’єрiв, що впливають на перенос зарядiв у процесi фотозбудження
[28]. Наявнiсть рекомбiнацiйних бар’єрiв мiж низькоомними (з високою концентрацiєю основних нерiвноважних носiїв) та високоомними (з високою
ймовiрнiстю захоплення носiїв на центри рекомбiнацiї) областями зумовлює спостережуванi змiни кiнетики релаксацiї у шарах пористого кремнiю з iнкорпорованими наночастинками сульфiду
кадмiю. При зростаннi часу хiмiчної обробки в колоїдному розчинi вiдбувається активiзацiя мiграцiї
iонiв Cd2+ та S2− на поверхнi наноутворень CdS,
що може приводити до їх переформування i змiни системи зв’язаних з дефектами рекомбiнацiйних центрiв. На початковому етапi наночастинки
CdS локалiзуються на розвиненiй поверхнi пористого шару кремнiю з глибиною проникнення, що
визначається розмiрами й топологiєю пор. Утворення точкових дефектiв вiдбувається бiля структурних ушкоджень кристалiчної ґратки CdS, що
впливає на розподiл легуючих домiшок, зокрема
кисню. З ростом заповнення пор фракцiї наночастинок утворюють волоконноподiбну структуру,
що трансформує процеси дефектоутворення в мiсцях ослаблених мiжатомних зв’язкiв.
Ефекти старiння проявляються несуттєво i в
основному зумовленi виникаючими при окисленнi
центрами безвипромiнювальної рекомбiнацiї носiїв
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заряду на поверхнi нанокристалiтiв [3, 27]. Кисень
нерiвномiрно розподiляється в об’ємi нанокристалiта i утворює гетерогеннi системи, що включають
скупчення з пiдвищеним i зниженим рiвнями його
концентрацiї. Виникнення пов’язаних з адсорбованим киснем рекомбiнацiйних бар’єрiв мiж низькоомними та високоомними областями може сприяти процесам захоплення фотозбуджених носiїв на
центри рекомбiнацiї.
4. Висновки
На основi методу поверхневого хiмiчного осадження вiдпрацьована лабораторна технологiя синтезу наночастинок CdS в об’ємi матрицi пористого
кремнiю.
Перенос носiїв заряду в наноструктурованому
шарi пористого кремнiю залежить вiд морфологiї
пор, хiмiчного складу та розмiрiв iнкорпорованих
частинок, пасивацiї поверхнi пористої матрицi домiшковими атомами, ефективностi захоплення носiїв на поверхневi пастки та iн. Cпектр фотолюмiнесценцiї синтезованих нанокристалiтiв сульфiду
кадмiю вiдзначається випромiнювальною рекомбiнацiєю на дефектних центрах двох типiв (смуга
з λmax = 550 нм – вакансiями сiрки VS , смуга з
λmax = 720 нм – асоцiативними комплексами –
(VCd + VS ). Вiдносний внесок цих смуг залежить
вiд часу i технологiї осадження наночастинок. Широкi можливостi модифiкацiї розмiрiв i топологiї
пор у нанопористому середовищi кремнiю дозволяють вирiшувати проблеми формування нанокомпозитних структур рiзного типу з необхiдними електричними й оптичними властивостями.
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НАНОКОМПОЗИТНЫЕ СТРУКТУРЫ
СУЛЬФИД КАДМИЯ–ПОРИСТЫЙ КРЕМНИЙ

CADMIUM SULFIDE–POROUS SILICON
NANOCOMPOSITE STRUCTURES

Резюме

Summary

Определены оптимальные условия формирования нанокристаллов сульфида кадмия в матрице пористого кремния. Исследованы механизмы переноса носителей заряда в сформированных гетероструктурах в зависимости от
свойств пористого слоя и условий синтеза наночастиц Cd.
Спектральное распределение и интенсивность фотолюминесценции определяются концентрацией и размерами синтезированных наночастиц и эффективностью излучательной рекомбинации на связанных с дефектами глубоких
центрах.

Optimum conditions for the formation of cadmium sulfide
nanoparticles in a porous silicon matrix have been determined.
The mechanisms of charge transfer in the formed heterostructures and their dependences on the porous layer properties and
conditions of CdS nanoparticle synthesis have been studied.
The spectral distribution and the intensity of photoluminescence are demonstrated to be governed by the concentration
and the size of synthesized CdS nanocrystallites, as well as
the efficiency of radiation recombination at deep centers bound
with defects.
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