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АНОТАЦІЯ 

 

У першій частині підручника дано огляд сучасного стану нанотехнологій 

та наноелектроніки. Викладаються результати теоретичних досліджень 

поверхні; термодинамічних і електрофізичних характеристик кластерів 

атомів і кластерів вакансій; кінетичних і рівноважних властивостей 

низькорозмірних систем і кластерної плазми пари металів; процесів 

розсіювання і локалізації позитронів у металах, рідинах і кластерах. 

Послідовно описані деформаційна і температурна залежності роботи виходу 

електронів, розмірний ефект потенціалу іонізації й енергії прилипання, 

поверхневого натягу; локалізованих станів позитронів, які можуть бути 

використані при вивченні процесів конденсації, випарювання, тензоемісійних 

ефектів, а також діагностики радіаційних або рівноважних дефектів різних 

середовищ. Розглянуто оптичні і магнітні властивості наноплівок і 

нанокомпозитів. Описано кулонівські та квантові ефекти в одноелектронних 

транзисторах на кластерних структурах. Наведено чимало прикладів 

використання квантових малорозмірних структур. Автори знайомлять читача 

з проблемою кульової блискавки. 

В другій частині підручника представлені сучасні методи моделювання 

нанооб’єктів, таких як тонкі атомні прошарки і плівки, поверхневі 

нанокластери, фуллерени і нанотрубки. Розглядаються основні  процеси 

масоперенесення, що супроводжують взаємодію іонних енергетичних пучків 

з твердотільними поверхнями, а саме, розпилення, перемішування, 

радіаційно-прискорена дифузія. Обговорюються також методи моделювання 

технологічних процесів створення і контролю нанооб’єктів: іонний 

пошаровий аналіз, осадження тонких плівок. В основу розгляду покладено 

класичний метод молекулярної динаміки, а також рівняння масоперенесення 

в неперервному середовищі, що включають опис перемішування та дифузії 

по радіаційним точковим дефектам. У деяких випадках результати 



молекулярно-динамічного моделювання розпилення, атомних перескоків і 

утворення точкових дефектів у кристалічній решітці під дією іонів, що 

бомбардують, використовувалися для розв’язання інтегро-диференціальних 

рівнянь масоперенесення, що дозволяло враховувати термічні стадії каскадів 

зіткнень в результуючих потоках атомів в секундному діапазоні реального 

часу.  

Використовуються як аналітичні та напівкількісні методи дослідження 

(наводяться модельні оцінки, вивчаються асимптотики розмірно залежних 

фізичних величин), так і трудомісткі чисельні методи. 
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ПЕРЕДМОВА

Останнє десятилiття вiдзначене бурхливим розвитком дослiджень
малих атомних систем i кластерiв, властивостi яких надзвичайно
важливi як з фундаментальної, так i з прикладної точок зору. Спра-
ва в тому, що подiбнi об’єкти мають особливi фiзичнi властивостi,
що є промiжними мiж властивостями iзольованих атомiв i конден-
сованого стану. Розумiння i пояснення структурних характеристик
кластерiв, а також фiзики явищ, що виникають в подiбних обме-
жених системах, пов’язано з практичним застосуванням у багатьох
областях науки i технiки, наприклад, таких, як фiзична електро-
нiка i мiкроелектронiка, оптика, магнетизм. Бiльш того, саме подi-
бнi дослiдження повиннi наблизити нас до практичної можливостi
створення матерiалiв iз заданими властивостями.

Теоретичне вивчення проблем ультрадисперсного стану речови-
ни i процесiв в обмежених системах є непростою задачею. Звичайнi
методи квантової хiмiї виявляються непридатними для опису кла-
стерiв, що мiстять десятки, сотнi, а iнодi й тисячi атомiв, якщо
не вдаватись до iстотних наближень i припущень. З iншого боку,
до дуже малих кластерiв незастосовна i макроскопiчна термодина-
мiка, зокрема, через неможливiсть подiлу об’ємних i поверхневих
властивостей та прояв квантових властивостей. Прогрес в цьому
напрямку можливий при розробцi теорiї, що враховує цi фактори i
має задовiльнi екстраполяцiйнi властивостi.

Дослiдження середовищ з дисперсною конденсованою фазою ста-
ло одним з актуальних напрямкiв сучасної теплофiзики. Середови-
ща з конденсованою дисперсною фазою –це, звичайно, газоподiбнi
середовища, що мiстять мiкрокрапельки або малi твердi частинки
чи частинки ще меншого розмiру – кластери. Одним з найцiкавiших
об’єктiв такого роду є кластерна плазма. Сюди вiдносять такi рiзнi

11



Передмова 12

об’єкти, як гаряча плазма густої пари металу i холодна пилова пла-
зма астрофiзичних об’єктiв. Плазмоподiбнi середовища цiкавi тим,
що в них тiсно пов’язанi теплофiзичнi i електрофiзичнi властивостi.
Частинки можуть отримувати великi заряди, що сильнiше зв’язує
обидвi фази – газоподiбну i конденсовану, i змiнює їх енергетику.
Можливе застосування i заряджених кластерiв на зустрiчних пу-
чках для термоядерного синтезу.

Метою написання пiдручника було бажання авторiв заповнити
одну з прогалин у сучаснiй фiзицi кластерiв атомiв i вакансiй, низь-
корозмiрних систем (плiвок i ниток), та зробити екскурс у наноте-
хнологiї. В книзi розглянуто низку задач, в рiшеннi яких вико-
ристанi як добре вiдомi пiдходи, так i новi розробленi методи те-
оретичних обчислень. Вiдзначимо, що в цiлому вдається описати
бiльшiсть енергетичних властивостей заряджених i нейтральних,
металевих i дiелектричних кластерiв, а також їх взаємодiю з еле-
ктронами i позитронами.

При викладеннi матерiалу в першiй частинi пiдручника автори
не прагнули наводити точнi i громiздкi розрахунки характеристик
спектру i поведiнки цих систем, а намагалися звести їх опис че-
рез вже вiдомi параметри i характеристики, або якi можуть бути
отриманi для iзольованих атомiв або напiвнескiнченних систем. Це
дозволяє часто одержувати аналiтичнi вирази, досить зручнi для
проведення простих розрахункiв i оцiнок, i, що важливо, для ана-
лiзу i визначення їх фiзичного змiсту.

В другiй частинi пiдручника представленi сучаснi методи мо-
делювання нанооб’єктiв, таких як тонкi атомнi прошарки i плiв-
ки, поверхневi нанокластери, фуллерени i нанотрубки. Розглядаю-
ться основнi процеси масоперенесення, що супроводжують взаємо-
дiю iонних енергетичних пучкiв з твердотiльними поверхнями, а
саме, розпилення, перемiшування, радiацiйно-прискорена дифузiя.
Обговорюються також методи моделювання технологiчних проце-
сiв створення i контролю нанооб’єктiв: iонний пошаровий аналiз,
осадження тонких плiвок. В основу розгляду покладено класичний
метод молекулярної динамiки, а також рiвняння масоперенесення
в неперервному середовищi, що включають опис перемiшування
та дифузiї по радiацiйним точковим дефектам. У деяких випад-
ках результати молекулярно-динамiчного моделювання розпилен-
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ня, атомних перескокiв i утворення точкових дефектiв у криста-
лiчнiй решiтцi пiд дiєю iонiв, що бомбардують, використовувалися
для розв’язання iнтегро-диференцiальних рiвнянь масоперенесен-
ня, що дозволяло враховувати термiчнi стадiї каскадiв зiткнень в
результуючих потоках атомiв в секундному дiапазонi реального ча-
су.

АНIМАЦIЇ знаходяться на сторiнках 19 – 21, 23, 97, 173, 211,
244, 315, 386, 421, 422, 577, 578.



ВСТУП.
СУЧАСНI НАПРЯМКИ
НАНОТЕХНОЛОГIЙ I
НАНОЕЛЕКТРОНIКИ

Вивчення характеристик ультрадисперсних i мезоскопiчних систем
викликає значний iнтерес як iз загальнонаукової точки зору, так i
в зв’язку з технiчним застосуванням. Приклади таких застосувань
дуже численнi [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 27, 28].

Об’єктами фундаментальних дослiджень в областi наноелектро-
нiки є низькорозмiрнi структури, тобто мiрностi 2, 1 i 0: 2D, 1D
(квантовi плiвки, дроти) i 0D (квантовi точки). 3D – звичайнi твердi
тiла великих розмiрiв (D – dimension).

Мета дослiджень – створення нових приладiв наноелектронiки i
методiв їх масового виготовлення. В дослiдження з нанотехнологiй
(не тiльки для наноелектронiки) розвинутi країни вкладають великi
кошти.

Нанотехнологiя для наноелектронiки – це технологiя масового
виробництва приладiв та iнтегрованих схем з мiнiмальними розмi-
рами елементiв приладiв в дiапазонi вiд 100 до 1 нм.

Головне питання: чи має наноелектронiка сьогоднi базу приладiв
i чи створена сьогоднi нанотехнологiя?

Аналiз сучасного стану бази приладiв показує, що єдиним при-
ладом наноелектронiки, який зберiгає свої вимикаючi властивостi
аж до мiнiмальних розмiрiв 6. . . 10 нм, є кремнiєвий польовий нано-
транзистор з структурою МДН.
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Для створення надвеликих iнтегрованих схем на базi нанотран-
зисторiв, на думку мiжнародних експертних груп, технологiя (з мi-
нiмальною довжиною затвору 20 нм i в подальшому – 10 нм) для
масового виробництва буде готова приблизно до 2015 року. Щiль-
нiсть розмiщення логiчних вентилiв типу КМОН на кристалi для
таких схем досягне величини 108 см−2, а розмiр кристалу – 10. . . 15
см2 при густинi розсiюваної потужностi 50. . . 100 Вт/см2 на робочих
частотах перемикання 10. . . 40 ГГц.

Масове виробництво таких схем стане можливим завдяки розви-
тку методiв проекцiйної рентгенiвської лiтографiї в областi екстре-
мального ультрафiолету (λ = 13 нм) i/або проекцiйної електронної
та iонної лiтографiй. Значний науково-технiчний наробок в передо-
вих країнах з розвитку цих методiв лiтографiї вже створений.

Другий прилад, який був детально дослiджений, – одноелектрон-
ний транзистор, iдея якого була висунута радянськими вченими.
Принципи роботи одноелектронного транзистора детально вивченi.
З’ясовано, що комп’ютернi схеми на одноелектронних транзисторах
мають серйознi недолiки, а саме:

1) гранична швидкодiя логiчного вентиля на одноелектронних тран-
зисторах не перевищує 1 ГГц через високий вихiдний опiр;

2) для схем на одноелектронних транзисторах, що працюють при
кiмнатнiй температурi, необхiдне освоєння технологiї створення
на деяких пiдшарках квантових точок дiаметром 1 нм з високою
однорiднiстю, що поки не досягнуто, i, головне, досi не прогляда-
ються реальнi шляхи для створення такої технологiї;

3) наявнiсть випадкових заряджених домiшок у пiдшарку призво-
дить до зсувiв граничних характеристик одноелектронного тран-
зистора i, отже, вiдмов деяких дiлянок схем поблизу зарядженого
центру.

Отже, для розмiрiв 10. . . 1 нм на сьогоднi поки не запропоновано
нанотехнологiї для масового виробництва приладiв та iнтегрованих
схем.

Предметом пильної уваги вчених став й iнший дiапазон мiнi-
мальних розмiрiв – субнанометровий (1. . . 0,1 нм), який вимагає те-
хнологiй атомного масштабу. Цей напрямок може бути (за аналогi-
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єю з наноелектронiкою) названий пiкоелектронiкою. Елементарним
перемикачем в пiкоелектронiцi стає окремий атом. Саме на окремих
атомах можуть бути побудованi елементи майбутнiх квантових су-
перкомп’ютерiв. Найбiльш привабливою є iдея створення твердо-
тiлого квантового суперкомп’ютера з новими можливостями вирi-
шення цiлого ряду найактуальнiших обчислювальних задач, якi не
можна виконати на класичних суперкомп’ютерах. Багато провiдних
унiверситетiв i компанiй свiту (наприклад, IВМ) вже органiзували
експериментальнi роботи у цiй областi.

Нанотехнологiя: атомарнi конструктори i програмувальна ма-
терiя. Слово “нанотехнологiя” чув кожен, хто читає науково-попу-
лярнi статтi. Але що реально стоїть за цим поняттям? Кожна на-
укова лабораторiя, яка займається дослiдженнями в цiй областi,
могла б дати своє власне визначення – настiльки широким є фронт
дослiджень у цiй областi. За визначенням, до нанотехнологiї вiдно-
сять розробки з використанням матерiалiв i систем, що вiдповiда-
ють трьом умовам:

1) принаймнi один з їх просторових вимiрiв не перевищує 100 на-
нометрiв;

2) при їх виготовленнi використовуються процеси, в основi яких
лежить фундаментальний контроль фiзичних i хiмiчних власти-
востей молекулярних структур;

3) вони можуть бути об’єднанi в бiльш великi структури.

Результатом нанотехнологiчних розробок виступають МЕМСи -
мiкроелектромеханiчнi системи. З практичної точки зору виробни-
цтво МЕМСiв подiляють на двi категорiї: по спаднiй лiнiї збiрки
(top-down) i по висхiднiй (bottom-up).

Нанотехнологiї першої категорiї припускають спочатку створе-
ння МЕМСiв - мiкроелектромеханiчних систем, здатних до са-
мовiдтворення в зменшених масштабах. За задумом, для запуску
всього процесу досить створити одну МЕМ-систему, що самовiд-
творюється, запрограмовану на виготовлення двох собi подiбних
систем у масштабi один до двох, тобто вдвiчi менше її самої. Но-
ве поколiння МЕМСiв створить уже чотири системи в чотири ра-
зи менше першої, i так далi. Отже, через тисячу поколiнь на свiт
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Рис. В.1. Схема проведення нанолiтографiї за допомогою атомного сило-
вого мiкроскопу (AFM). Метод “зануреного зонду”

повинна з’явитися вже не мiкро-, а наносистема, яка буде менше
першої у 21000 раз.

Практичнi роботи зi створення вищеописаних МЕМСiв ведуться
техаською компанiєю Зайвекс (Zyvex), яку заснував мультимiльйо-
нер Джеймс фон Ейр Другий, бiзнес якого зосереджений у виробни-
цтвi програмного забезпечення. Сьогоднi ця компанiя активно роз-
робляє “ассамблери” – мiкроелектромеханiчнi роботи-збирачi. Цi
ассамблери являють собою виготовленi лiтографiчним способом мi-
кроскопiчнi захоплювачi-манiпулятори, якi можуть збирати бiльш
дрiбнi виробничi системи, використовуючи для цього набори дета-
лей, лiтографiчно “вирiзанi” на кремнiєвих ваферах – найтонших
зрiзах напiвпровiдникiв. За прогнозами наноассамблери з’являться
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через 10–20 рокiв.
До нанотехнологiй другої категорiї – за висхiдною лiнiєю – вiдно-

сять збiрку наносистем з окремих атомiв. Батьком-теоретиком цьо-
го методу загальновизнано вважається футуролог Ерiк Дрекслер,
автор книги “Машины Созидания: грядущая эра нанотехнологии”
[29], в якiй вiн пророкує появу в майбутньому дистанцiйно керова-
них нанороботiв (чи “наноботiв”), здатних манiпулювати окремими
атомами, й у такий спосiб – створювати будь-яку речовину, будь-
якi матерiали i будь-якi предмети за лiченi секунди практично без
витрат. Щоб такi роботи були ефективними, їх повинно бути дуже
багато: якщо припустити, що нанобот буде манiпулювати мiльярдом
атомiв у секунду, для створення з окремих атомiв 30 грамiв зада-
ної речовини одиночному наноботу знадобиться 19 мiльйонiв рокiв.
З iншого боку, при тих же темпах роботи нанобот, що самовiдтво-
рюється, зможе за одну хвилину створити мiльярд мiльярдiв собi
подiбних. Настiльки величезна армiя наноботiв зможе створити за
одну секунду 50 кiлограмiв заданої речовини!

Футурологи-оптимiсти звичайно малюють райдужнi картини за-
стосування нанотехнiки: хмарочоси, що виникають за кiлька годин
iз пришляхового пилу; одяг, що змiнюється на людинi в залежно-
стi вiд погоди; нанобатисфери, що борознять кровоноснi судини в
пошуках уражених хворобою клiтин i т.п. Футурологи-песимiсти
похмуро попереджають про те, що з урахуванням воiстину скаже-
них темпiв розмноження наноботи можуть незабаром мутувати i
перетворитися iз слухняних слуг людини в його невловимих воро-
гiв, чи ж просто втратити iнтерес до всього, крiм самовiдтворення,
i тодi вся планета незабаром вкриється товстим шаром всепогли-
наючої сiрої маси, пiд яким буде похована людська цивiлiзацiя...
вiрнiше, те, що вiд неї залишиться пiсля нанопереробки.

Однак i фiзики, i хiмiки, i бiологи скептично вiдносяться як до
райдужних прогнозiв розвитку нанотехнологiї, так i до страхiтли-
вих з тiєї простої причини, що в межах мезошкали (на промiжку
вiд атомiв до молекул, тобто в полi дiї нанотехнологiй) дiють закони,
що вiдрiзняються як вiд квантової механiки, так i вiд класичної.

Один з перших оптимiстичних результатiв було отримано у 1985
роцi в групi К. Лiхарєва (Московський державний унiверситет): мо-
жна контролювати проходження одиничного електрона через так
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званий “кулонiвський острiвець” – провiдник, слабо з’єднаний з
iншим наноланцюгом [11, 20, 21, 22]. На базi цих дослiджень був
створений одноелектронний транзистор (див. гл. 5). Недолiком
цього транзистора є низька швидкодiя. В даний час К. Лiхарєв,
який працює в унiверситетi Стоунi Брук, штат Нью-Йорк, намага-
ється подолати цей недолiк шляхом сполучення одноелектронних
транзисторiв у нейромережi.

Як вiдомо, мозковi клiтки теж досить повiльнi, однак дозволяють
обробляти найскладнiшу iнформацiю. Штучнi нейромережi є впо-
рядкованим сполученням одноелектронних транзисторiв, що обмi-
нюються мiж собою надлишковими електронами. За принципом дiї
вони нагадують бiологiчнi нейросистеми, але на кiлька порядкiв
меншi їх за розмiрами.

∇∇∇∇∇∇∇
АНIМАЦIЯ: (mechanics-1) Молекулярнодинамiчне моделюван-

ня (конструювання) елементiв для наномашин [30]. Клiпи можна
знайти також на сайтi [24, 25].

АНIМАЦIЯ: (mechanics-2) Молекулярнодинамiчне моделюван-
ня роботи наномеханiзма, конструювання частин якого показа-
нi на попереднiй анiмацiї [30].
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Рис. В.2. Наномеханiзми, сконструйованi з окремих атомiв i фрагментiв
нанотрубок




Вступ 21

АНIМАЦIЯ: (mechanics-3) Молекулярнодинамiчне моделюван-
ня роботи наномеханiзма – моделi нанотрубок iз “зубцями” (бен-
зольнi кiльця), якi дозволяють передавати механiчну енергiю обер-
тання (або перемiщення). Це є важливим для створення МЕМС
(мiкроелектромеханiчних систем) i нанороботiв. Анiмацiї пока-
зують молекулярну механiку у чистому виглядi. Шестернi мо-
жуть взаємодiяти при кiмнатнiй температурi (у вакуумi або
iнертнiй атмосферi) зi швидкiстю 50-100 ГГц (по таймеру мо-
жна розрахувати робочу частоту обертання, вище якої демон-
струється “незацiплення” зубчикiв). В таких випадках систе-
ма не ламається, а просто перестає функцiонувати, i поновле-
ння нормальної роботи можливе при зниженiй температурi або
швидкостi [30].

4444444
Як би там не було, вивчення законiв мезошкали ще тiльки почи-

нається, i нiхто не береться пророкувати, як буде теоретично вигля-
дати мезовсесвiт, коли будуть хоча б загалом сформульованi його
науковi основи. Поки що зрозумiло тiльки одне: якщо зменшити на-
шi звичайнi механiзми до нанорозмiрiв, вони не будуть працювати.
Причина цього проста: при значному зменшеннi розмiрiв тiла рiзко
змiнюється спiввiдношення його поверхнi й об’єму. Уявiть, що ви
зменшили звичайний автомобiль до такого ступеня, що вiн скла-
дається з декiлькох тисяч атомiв – його об’єм при цьому буде на-
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ближатися до нуля, домiнантою його взаємодiї iз середовищем стане
його поверхня, i тому його поводження буде визначатися переважно
тертям поверхневого шару. У результатi нано-автомобiль не зможе
зрушитися з мiсця, тому що мiцно прилипне до наношляху.

Якщо узагальнити проблеми, що стоять перед нанотехнологiєю,
вони зводяться до наступного.

1. Енергетична проблема. Кожен атом мiцно зв’язаний iз сусiднi-
ми атомами. Для того, щоб вийняти конкретний атом iз “зв’язки”,
наноманiпулятору буде потрiбна значна енергiя, i додаткова енергiя
буде потрiбна для того, щоб вiдокремити атом вiд захватiв манiпу-
лятора.

2. Проблема зворотного зв’язку. Навiть якщо уявити собi, що
будуть сконструйованi прилади, якi дозволять обмiнюватися iнфор-
мацiєю мiж наносистемами i макросистемами (мiж наноботами i лю-
диною), постає теоретичне питання про вiрогiднiсть такої iнформа-
цiї. Мова йде про передачу iнформацiї вiд системи, на яку можуть
дiяти закони квантової невизначеностi, а отже i одержувана iнфор-
мацiя теоретично може бути або невизначеною, або перекрученою
в результатi дiї “ефекту спостереження”, коли подiя знаходиться у
зв’язку з впливом спостерiгача на квантову систему.

3. Проблема навколишнього середовища. Мобiльна наносисте-
ма буде пiддаватися впливу броунiвського руху – приймати на себе
поштовхи молекул, якi хаотично перемiщаються. Нi про який спря-
мований рух при цьому не може йти мови: нанобот буде постiйно
збиватися з заданого курсу пiд ударами частинок, порiвняних з ним
за розмiрами i масою.

Незважаючи на всi перерахованi проблеми, наноассамблери вже
iснують, але це не наносистема, а атомний силовий мiкроскоп (Atomic
Force Microscop): за допомогою голки (tip) цього пристрою фiзикам
удається значною мiрою манiпулювати молекулами i навiть будува-
ти монокристали з так званих “штучних атомiв” – квантових точок
[26, 27].

Квантовi точки створюються на базi звичайних неорганiчних на-
пiвпровiдникових матерiалiв i є великими молекулами, що складаю-
ться з декiлькох тисяч атомiв. Дискретний характер енергетичного
спектру носiїв заряду в напiвпровiдникових квантових точках до-
зволяє розглядати їх як штучнi атоми. На вiдмiну вiд справжнiх
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Рис. В.3. Злiва – голка тунельного мiкроскопу, справа – пiрамiдальна кван-
това точка

атомiв, якi усi строго однаковi, у квантових точок iснує неминучий
розкид за формою i розмiрами, отже “перiодична система” штучних
атомiв (аналог таблицi Мендєлєєва) має розмитi стовпцi i рядки.
∇∇∇∇∇∇∇

АНIМАЦIЯ: (molec-temper-tip) Моделювання “iнженерiї” за до-
помогою зонда (голки) тунельного мiкроскопу. У комiрцi знахо-
диться багатоатомна молекула, яка пружно взаємодiє зi стiн-
ками комiрки i зондом, який занурений у комiрку. Температура
зонда може змiнюватись. Тому пiсля зiткнень з зондом молекула
може змiнювати свою енергiю (це вiдображено на термометрi).
Змiна енергiї здiйснює мету “iнженерiї” – змiну форми молекули
[30].

4444444
Образно кажучи, квантова точка – потенцiйна яма, яка обмежує

рух електронiв за всiма трьома просторовими напрямками. За цих
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умов електрони набувають властивостi стоячої хвилi де Бройля.
Їх можна представити у виглядi хмар електричного заряду незви-
чної форми. Незвичайнiсть форми цих хмар пояснюється тим, що
в електронах зберiгається негативний заряд, i вони вiдштовхую-
ться один вiд одного настiльки далеко, наскiльки їм дозволяє їхня
енергiя. Так само електрони поводяться i в атомах, де вони утри-
муються на орбiтах, якi визначають їхнє положення вiдносно пози-
тивно зарядженого ядра. Саме цi орбiти разом з електронами, що
їх заповнюють, детермiнують хiмiчнi властивостi атома, й у кiнце-
вому рахунку – властивостi речовини, що складається з множини
подiбних атомiв.

Отже, квантова точка – це штучний атом, позбавлений ядра.
Який саме “натуральний” атом представлений штучним – визна-
чається числом надлишкових електронiв, укладених у квантовiй
точцi. I самим незвичайним є те, що незважаючи на вiдсутнiсть
ядра, штучнi атоми реагують один на одного точно так, як i нату-
ральнi, i вступають у тi ж зв’язки. Простiше кажучи, речовина, яка
створена iз штучних атомiв, будь то кисень або ртуть, теоретично
не буде вiдрiзнятися за своїми властивостями вiд природної.

Електрони також можна обмежувати в їхньому русi електро-
статично, як би використовуючи замiсть кремнiєвої “сорочки” еле-
ктричну огорожу. Варiюючи напругу, подавану на цю огорожу, ми,
в принципi, можемо регулювати число електронiв, якi попадають
усередину “зони, що охороняється”, i якi виходять з неї. Невже
тепер досить буде злегка пересунути важiлець реостата, щоб пере-
творити штучний свинець у штучне срiбло чи золото, – i навпаки?
Невже мрiя середньовiчних алхiмiкiв втiлюється у життя?

Ймовiрно, у майбутньому з’явиться програмувальна матерiя, яка
змiнюватиме свої властивостi з волi людини. Ця штучна матерiя
значно перевершить за своїми властивостями iснуючу натураль-
ну, оскiльки не буде обмежена максимально можливим числом еле-
ктронiв в атомi. В ядрах натуральних атомiв максимальне число
протонiв досягає 92 (атомарне число урану U92) – бiльше не дозволя-
ють ядернi сили. Оскiльки електрони попарно зв’язанi з протонами,
максимальне число стабiльних електронiв в атомi також дорiвнює
92. Атоми, що мiстять бiльше число електронiв, пiддаються розпа-
ду.
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У штучних атомiв немає протонiв, тому число електронiв у них
може бути як завгодно великим. Уявiть собi перiодичну таблицю
Мендєлєєва, що складається iз сотень тисяч елементiв! Важко на-
вiть уявити всю ту гаму властивостей, якими будуть володiти но-
вi речовини. Але уява – це вотчина фантастiв. Вченi, якi займаю-
ться розробкою програмувальної матерiї, волiють скромно оцiнюва-
ти свої плани. “Скромно” – це означає, що перший “чiп” програму-
вальної матерiї буде створений через 10-20 рокiв, i ще 20 рокiв пiде
на отримання речовини зi штучних атомiв.

Що очiкує людину у майбутньому, якщо всi нинiшнi розробки в
областi нанотехнологiї втiляться у життя? Фантасти малюють гран-
дiознi картини свiту, у якому людина буде повелiвати матерiєю про-
стим змахом техно-подоби чарiвної палички. Але якщо пiдiйти до
цього питання з фiлолофсько-iсторичної точки зору, наносистеми
давно вже iснують у природi. Елементарна жива клiтина є мiкро-
механiзмом, який сформувався природним шляхом за довгi роки
еволюцiї. Чи зможе штучна нанотехнологiя перевершити природну
– вiдкрите питання, яке буде вирiшене у майбутньому. Як ствер-
джують бiологи, найбiльше, що зможе зробити нанотехнологiя -
це створити подобу найпростiшої живої клiтини. Фiзики вважають
iнакше.

В IBM вимiряна сила, яка необхiдна для перенесення окремо-
го атома. З високою точнiстю уперше вдалося вимiряти силу, яку
необхiдно прикласти для того, щоб пересунути окремий атом по
площинi з мiсця на мiсце [31].

Цей успiх порiвнюється зi знаменитим досягненням 1989 року,
коли Don Eigler за допомогою атомно-силового мiкроскопу виклав
з 35 атомiв Xe на поверхнi Ni слово IBM. Тодi було доведено, що
практично можливо манiпулювати окремими атомами i створювати
з них потрiбнi структури. Зараз з’явилася можливiсть розрахову-
вати сили, якi для цього потрiбнi, i сили, якi будуть забезпечувати
стабiльнiсть структур.

Сила, яка потрiбна для перенесення атома (або молекули) сильно
залежить не тiльки вiд властивостей об’єкта, але й вiд поверхнi, на
якiй виконується дiя. Так, перенесення атома Co по поверхнi Pt
вимагає 210 пН, а по – Cu – 17 пН, 1 пН дорiвнює 10−12 Н.

Знання цих сил важливе для проектування наноструктур: тi їхнi
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частини, якi повиннi триматися мiцно, логiчно робити з атомiв, якi
складно перенести, тi ж, якi повиннi бути рухливими й ”гнучкими”,
– з атомiв, зсунути якi порiвняно легко.

Вимiрювання проводилися за допомогою того ж iнструмента,
який здiйснював перенесення атомiв: атомно-силового мiкроскопа.
Голка мiкроскопа, яка пересуває атоми, була закрiплена на мiкро-
скопiчному кварцовому камертонi. Коли голка наближалася до ато-
ма, частота осциляцiї камертона трохи змiнювалася, що дозволяло
вимiряти прикладену до атома силу.

IBM вирiшила схрестити мiкросхеми iз ДНК. Дослiдники за-
пропонували використати молекули ДНК для зменшення розмiрiв
елементiв на мiкросхемах [32]. Зараз для розташування провiдни-
кiв i транзисторiв на пiдкладцi в мiкроелектронiцi використовується
фотолiтографiя.

Нинiшня технологiя використовує свiтло для перенесення ри-
сунка схеми при виробництвi чипiв. За словами дослiдникiв, фо-
толiтографiя теоретично дозволяє досягти розмiру елемента мiкро-
схеми в 22 нм. Поки випускаються мiкросхеми, створенi з викори-
станням 45-нм технологiчного процесу.

Запропонована в [32] схема припускає укладання на Si пiдклад-
ку окремих молекул ДНК i використання їх як шаблонiв для збiрки
електронних компонентiв. Розмiри ДНК-елементiв при цьому мо-
жуть становити всього вiд 4 до 6 нм. За оцiнками доведення нової
технологiї до робочого стану потребує вiд 10 до 20 рокiв.

Рис. В.4. Лiворуч – перенесення атома кобальту голкою AFM [31], право-
руч – структура молекули ДНК (з сайта wikipedia.org)( див. також рис.

5.7)
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Шаттл для електронiв. Харкiвськi фiзики-теоретики Р. Шехтер
i Л. Горелiк, якi зараз працюють в Унiверситетi Гетеборга (Шве-
цiя), кiлька рокiв тому винайшли одноелектронний прилад, назва-
ний ними шаттлом. Фактично, вiн є варiантом одноелектронного
транзистора з рухливим центральним острiвцем (див. рис. 6.28).
Схематичне зображення шаттла: центральний острiвець перемiща-
ється мiж контактами джерела i стоку, потенцiал на ньому змi-
нюється затвором. Коли острiвець торкається лiвого берега (через
тунельний контакт), на нього сiдає електрон. Потiм цей острiвець
починає притягатися до правого берега. Причаливши до нього, еле-
ктрон висаджується на берег. Острiвець знову повертається до лi-
вого берега, i процес повторюється. Описанi коливання виникають,
природно, при певних напругах на затворi i мiж берегами (дже-
релом i стоком). Порiвняно зi звичайним одноелектронним тран-
зистором, запропонована структура змiшує одноелектроннi ефекти
кулонiвської взаємодiї з механiчним перемiщенням. Крiм захоплю-
ючої фiзики, квантовий електромеханiчний прилад, яким i є шаттл,
може мати i практичне застосування. Виявляється, частота меха-
нiчних коливань у ньому здатна досягати терагерцового дiапазону.
Вперше експериментально ефект шаттла спостерiгали у структурi,
в якiй металева гранула розмiром кiлька нанометрiв була пiдвiше-
на мiж металевими контактами за допомогою органiчних молекул,
якi виконували роль пружинок. Не виключено, що ефект шаттла
реалiзується й у нерукотворнiй природi.

Були розглянутi спiновi ефекти в цiй структурi, якi базуються
не тiльки на кулонiвськiй, але й на спiновiй блокадi. Один з варi-
антiв роботи пристрою такий. Уявiмо собi, що береги виготовленi
з феромагнетикiв певної намагнiченостi, а центральний острiвець –
з немагнiтного матерiалу. Електрон з лiвого берега висаджується
на острiвець. Далi, якщо в зазорi прикладене магнiтне поле, пер-
пендикулярне до напрямку спiна, внаслiдок перемiщення острiвця
вiдбувається прецесiя спiна. Якщо часу буде досить, то спiн встигне
перевернутися на протилежний бiк. Тодi електрон не зможе виса-
дитися на правий берег. Це i є спiнова блокада струму. У цьому
варiантi шаттл можна використовувати як чуттєвий датчик магнi-
тного поля.

Молекулярний двигун з нанотрубки. Молекулярними двигуна-
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ми називають пристрої, здатнi на молекулярному рiвнi перетворю-
вати хiмiчну, електричну чи будь-яку iншу енергiю в механiчну.
Для створення молекулярного двигуна японськi вченi запропону-
вали використовувати двостiнну вуглецеву нанотрубку, помiщену
в газоподiбний гелiй (див. рис. В.2). Теоретичнi розрахунки пока-
зують, що досить прикласти до нанотрубки змiнну напругу, i зов-
нiшня стiнка почне обертатися навколо внутрiшньої. Справа в то-
му, що через розходження хiральностi цих шарiв потенцiал взаємо-
дiї мiж ними виявляється асиметричним, i зсув теплової рiвноваги
з навколишнiм гелiєм при перiодичнiй змiнi довжини мiжатомних
зв’язкiв в електричному полi призводить до виникнення обертаючої
сили. Для роботи такого двигуна будуть потрiбнi напруги U ∼ 3 В
з частотою f ∼ 1 ГГц на довжинi ∼ 0, 1мкм.

Боротьба з корозiєю. Найбiльша задача iндустрiї покриттiв -
сповiльнити корозiю: iржа на трубах, руйнування цеглин, гниття
деревини. Вищий приз одержать покриття, якi захищають сталь
вiд корозiї. Зараз найкращi покриття не захищенi вiд дифузiї кисню
до поверхнi металу. Корозiя розвивається в перевантажених зонах,
коли починає вiдшаровуватися покриття. Руйнування починається
в мiкроскопiчних трiщинах або раковинах, якi з’являються зi зно-
сом. Саме тут нанотехнологiя може прийти на допомогу. Вченi пра-
цюють над покриттями, якi сприяють самозалiковуванню металевої
поверхнi, що пiддається корозiї. Активне окислювання дефектних
мiсць примушує наночастинки вивiльняти iони, якi уповiльнюють
корозiю. Коли дефект залiкований, покриття припиняє вивiльнення
iонiв до наступної “атаки”. Але тут є пастка. Оскiльки корозiю “роз-
пiзнають” природно провiднi полiмери, вуглецевi ланцюги, по яким
можуть рухатися заряди (як у мiкрочiпах по провiдникам), реально
сприяють корозiї, якщо умови не контролюються. Конструювання
“розумних” покриттiв, якi б зберiгали свої властивостi в непере-
дбачуваних умовах, – непроста задача. Дослiдники сподiваються
знайти замiсть хромування iншi унiверсальнi методи захисту по-
криттiв вiд корозiї. Хромати додають металевим покриттям вiдмiн-
ну стiйкiсть проти корозiї, однак при розкладаннi вони видiляють
токсичнi речовини.

Боротьба з вогнем. Наноматерiали можуть також допомогти за-
гнати в безвихiдний стан “шкiдливого кузена” iржi – вогонь. По-
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криття, якi перешкоджають поширенню полум’я, уже з 1970 ро-
ку широко використовуються, незважаючи на серйозний недолiк –
бiльш 90% смертельних випадкiв на пожежах пов’язанi не безпосе-
редньо з вогнем, а з видiленням отруйних газiв. Причому бiльшiсть
з них видiляється iз самих покриттiв, що стримують полум’я, отже
пошук альтернатив цим сполукам, що мiстять токсичнi епоксиднi
смоли чи акрилати, допомiг би зберегти життя людей. Вченi пра-
цюють над створенням нових покриттiв з наночастинками оксидiв
алюмiнiю i кремнiю, якi уповiльнюють займання. Малий розмiр ча-
стинок дозволяє вводити їх у водянi суспензiї, уникаючи токсичних
органiчних компаундiв. Залишається тiльки проблема щодо високої
температури (100 С), необхiдної для їхнього нанесення, тобто по-
кривати ними поки можна тiльки сталь i алюмiнiй, але не можна
обробляти стiни усерединi примiщень, де це особливо потрiбно.

Iнший пiдхiд – надати поверхнi здатнiсть самiй придушувати во-
гонь. Випробовуваний компаунд, що має при кiмнатнiй температурi
властивостi i зовнiшнiй вигляд звичайного лаку, у полум’ї миттєво
вибухає в шар вуглецевої пiни, яка є так званим керамiзованим ела-
стомiром. Для перевiрки його властивостей дослiдники покривали
дерев’янi сходи й вiдпалювали при 900 С протягом пiвгодини. Пiсля
такої обробки схiдцi сходiв залишилися досить мiцними, витриму-
ючи 100 кг навантаження.

Боротьба з бактерiями. Дослiдники навiть уводять цi стiйкi по-
криття у сценарiї гiрших випадкiв. Фахiвцi з молекулярної бiоло-
гiї працювали над захисним покриттям проти бiологiчної i хiмiчної
зброї. Розроблений бiореактивний пластик, наповнений антитiлами
i ензимами, що знезаражує поверхнi, як тiльки на них попадають
патогени чи отрути. Ензими розкладають рiзнi отрути на нешкi-
дливi малi молекули. Для кожного патогенного об’єкта (наприклад,
сибiрської виразки чи вiспи) вiдповiднi антитiла лежать “у засiд-
цi”, щоб захопити їх за допомогою найближчих ензимiв. Проблема
тiльки в тому, що бiлки функцiонують лише у вологому сольовому
середовищi всерединi органiзму. Але пiсля багатьох спроб бiологи
встановили, що в матерiалi, який затримує воду (наприклад, по-
лiуретанi), пiсля 20 тижнiв 60% ензимiв залишаються активними.
Можна створити самоочисну камеру, усерединi якої людина може
знаходитися у повнiй безпецi, чи наносити бiлки на зовнiшню по-
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верхню захисної оболонки. Можна також створити укриття з “три-
вожною” системою, яка попереджає про початок невидимої атаки.

Антимiкробнi покриття можуть також незабаром знайти засто-
сування в операцiйних чи для медичних приладiв, наприклад, кате-
терiв, якi тривалий час мають залишатися у тiлi людини. Головна
перешкода зараз - у високiй вартостi антибактерiальних нанопо-
криттiв. Але як тiльки вони подешевшають i доведуть свою ефе-
ктивнiсть, то стануть таким же звичайним явищем, як “що-небудь
пофарбувати”.

Розумнi нанопокриття. Одяг з комп’ютерами, вплетеними у тка-
нину... Мiкророботи, що ведуть ремонт з iнструментами розмiром з
вiрус... Немає питань: нанотехнологiя – прикладна наука про дуже
мале – створила свою сферу суперреклами (megahype). Для компа-
нiй, якi дослiджують наноматерiали, вигода (прибутковiсть) є прi-
оритетом, i не в уявному майбутньому, а негайно. Багато хто вва-
жає, що технологiя тим краща, чим тонше “шкiра”, з якою вона
працює. На конференцiї (Fourth Annual Smart Coatings Conference,
2005, Берлiн) вченi з усього свiту обмiнювалися новинами про спро-
би ввести нанотехнологiї у покриття поверхонь з новими властиво-
стями, наприклад, уже вийшли у продаж лаки з наповнювачем iз
наночастинок, якi поєднують стiйкiсть до подряпання, характерну
для неорганiчних кристалiв, iз гнучкiстю органiчних пластикiв.

Кластерний стан матерiї (рис. В.5 i В.6) в останнi роки вiдкрив
шлях до отримання принципово нових матерiалiв, наприклад, спла-
вiв металу i керамiки iз зовсiм незвичайними механiчними власти-
востями i високою корозiйною стiйкiстю. Особливостi металевих
частинок проявляються через розмiрну i температурну залежно-
стi поверхневого натягу, i якщо великi кластери не змочують пiд-
кладинку, то мiкроскопiчнi можуть її змочувати. Завдяки тому, що
дрiбнi частинки можуть мати зовсiм iншу електронну структуру,
нiж масивнi зразки тiєї ж речовини, отримання каталiзаторiв у ви-
сокодисперсному виглядi виявляється вигiдним не тiльки з точки
зору збiльшення питомої поверхнi, але й з точки зору пiдвищення
iнодi до аномально високих значень каталiтичної активностi самого
матерiалу.

Рiзнi фiзичнi явища в системах кiнцевих розмiрiв з поверх-
нею значної кривизни протiкають iнакше, нiж у масивних зразках.
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Рис. В.5. Дiаграма, яка пояснює “положення” ультрадисперсних систем
мiж атомами або молекулами i конденсованим середовищем або твердим

тiлом

Рис. В.6. Аналiтична кластерна модель, як мiсток мiж методами квантової
хiмiї й фiзики твердого тiла

Поверхневi властивостi рiдиннометалевих або твердих кластерiв в
острiвцевих плiвках, плазмi з конденсованою дисперсною фазою й
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iнших ультрадисперсних середовищах визначають найважливiшi
особливостi фiзичних процесiв (випаровування i конденсацiї, ну-
клеацiї, кристалiзацiї, термоавтоелектронної емiсiї, взаємодiї зi свi-
тловими й електронними пучками, термоядерним синтезом та iн.).

Специфiка ультрадисперсних середовищ особливо вiдбивається
на їх кiнетичних характеристиках. В нанометрових структурах при-
кладом є тунельний струм або мiж електродами, роздiленими над-
тонкою дiелектричною чи напiвпровiдниковою плiвкою, що мiстить
металевi кластери, або в системi квантових точок (0D системи), або
в квантових дротиках (1D системах) i квантових плiвках (2D си-
стемах) (див. рис. В.7 i В.8). Створення одноелектронних транзи-
сторiв на кластерних i молекулярних структурах вiдкрило шлях
до розвитку квантової схемотехнiки i до створення, в перспективi,
квантових обчислювальних машин.

Рис. В.7. Усереднена залежнiсть потенцiалу iонiзацiї IP вiд радiусу класте-
ра R; W0 – робота виходу електрона з напiвскiнченного металу (R → ∞).

Це окремий випадок рис. В.6, де G(N) ≡ IP(R)

При низьких температурах i рiзницi потенцiалiв наявнiсть ма-
лих частинок рiзних розмiрiв в композитi визначає детальний ви-
гляд вольт-амперної характеристики i залежнiсть електропровiдно-
стi вiд частоти зовнiшнього поля. В деяких технологiчних процесах
малi частинки вiдiграють роль електродiв, i густина струму зале-
жить вiд характерних розмiрiв частинок. Температурна залежнiсть



Вступ 33

Рис. В.8. Характерна дiаграма, яка пояснює розмiрнi вiдмiнностi систем
на прикладi густини станiв

роботи виходу може змiнювати емiсiйнi струми на порядки вели-
чин.

В даний час iснує ряд проблем, для вирiшення яких необхiдне
знання термодинамiчних i електрофiзичних властивостей малих
частинок, характеру поглинання ними електромагнiтного випромi-
нювання: вивчення утворення i руйнування аерозолiв пiд дiєю силь-
ного опромiнення; вплив домiшкових частинок на пороги пробою в
газах; роль кластерiв вакансiй в твердих тiлах на процеси нагрiва-
ння електронiв та їх вплив на механiзми руйнування речовин.

В слабойонiзованiй густiй плазмi концентрацiя електронiв неве-
лика, тому неiдеальнiсть зумовлена, в першу чергу, взаємодiєю за-
рядiв з нейтральними частинками i взаємодiями мiж нейтралами.
Завдяки цим взаємодiям у плазмi з’являється конденсована дис-
персна фаза у виглядi рiдких кластерiв. Поява нової фази значною
мiрою може змiнити властивостi плазми. Так експериментально ви-
явлена аномально висока електропровiднiсть густої пари цезiєвої
плазми, яка перевищує провiднiсть iдеальної плазми. Пояснюється
це наявнiстю кластерiв у плазмi. Iстотна рiзниця в потенцiалах iо-
нiзацiї атома i кластерiв призводить до зсуву хiмiчної рiвноваги в
плазмi убiк великих значень густини електронiв, чим i зумовлена
настiльки висока провiднiсть плазми. Характерний для неiдеальної
плазми високий рiвень електропровiдностi робить її перспективним
робочим тiлом магнiтогiдродинамiчних генераторiв.

В останнi роки поширились дослiдження властивостей як гу-
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стих газiв, так i конденсованих речовин методами позитронної дiа-
гностики. Аналiз часових спектрiв анiгiляцiї позитрона дає iнфор-
мацiю про властивостi речовини i характер взаємодiї з позитроном.
В розрiджених газах i рiдинах це дозволяє бiльш детально оцiнити
процеси розсiювання повiльного позитрона на атомах даної речови-
ни та дослiджувати структуру рiдкого стану. Час життя позитрона
залежить вiд концентрацiї оточуючих його електронiв, тому швид-
костi його анiгiляцiї, наприклад, в матрицi бездефектного кристала,
у вiдокремленiй вакансiї чи кластерах вакансiй, в поверхневих ста-
нах помiтно вiдрiзняються один вiд одного. Це дозволяє з високою
точнiстю розрiзняти дефекти, визначати їхню концентрацiю й енер-
гiю утворення.

Для розрахунку електронних властивостей кластерiв з числом
атомiв N < 103 з успiхом використовуються рiзнi спрощенi варiанти
методу Хартрi-Фока. Фактично кластер розглядається як складний
багатоатомний iон. Очевидно, що для великих кластерiв такий пiд-
хiд стає надзвичайно громiздким, а одержуванi результати найча-
стiше малопридатнi для аналiзу i наступного використання. Однак
малi металевi частинки великих розмiрiв уже можна розглядати
як крапельку фермi-рiдини у зовнiшньому електричному полi не-
рухомих iонiв. Наближення низьких температур дозволяє предста-
вити iонну пiдсистему металевого кластера схiдчастим розподiлом.
В найпростiшому випадку iонна пiдсистема модулюється позитив-
ним компенсуючим фоном (желе). У цьому випадку розподiл iонiв
не залежить вiд просторового розподiлу електронiв i жорстко за-
даний. Наближення низьких температур дозволяє також розгля-
дати електронну пiдсистему частинки як неоднорiдну вироджену
електронну рiдину на фонi схiдчастого желе. Єдиним параметром
задачi виявляється середня вiдстань мiж електронами rs.

Вивчення властивостей виродженої електронної рiдини металiв
є фундаментальною проблемою, вiд коректного рiшення якої зале-
жать фактично всi обчислюванi властивостi металiв в цiлому. Ре-
альнiй густинi електронiв в металi вiдповiдає параметр взаємодiї
rs ≈ 2 − 6 a0. Внаслiдок сильної взаємодiї у такiй системi необхiдне
врахування обмiнно–кореляцiйних ефектiв. Це дозволив зробити
метод функцiонала густини. Вальтер Кон (Walter Kohn) у 1998 р.
визнаний гiдним Нобелiвської премiї за створення методу функцiо-
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нала густини i внесок у розвиток квантової хiмiї1.
Обкладинка, Передмова, Вступ, Пiслямова, Гл. 1 – 7 i Практичнi

частини написанi або складенi В.В. Погосовим (Гл. 2–5 (окрiм §2.1,
3.1, 4.4, 4.5, 5.1, 5.2) – зумiсно з Є.В. Васютiним; §4.3 – зумiсно з
А.С. Багрiйчуком; §6.6.1 – §6.6.3 – зумiсно з В.П. Курбацьким; §6.7
– зумiсно з В.П. Курбацьким i А.В. Коротуном).

Гл. 10 – 12 написанi або складенi Г.В. Корнiчем (Гл. 8 – зумiсно
з К.В. Пугiною i В.I. Кiпрiчем, Гл. 9 i 14 — зумiсно з К.В. Пугiною,
Гл. 13 — зумiсно з В.I. Кiпрiчем).

Комп‘ютерний монтаж зроблено Є.В. Васютiним за участi А.В.
Бабiча, А.С. Багрiйчука i В.В. Погосова. Лiтературна редакцiя ви-
конана Т.В. Булатецькою.

Питання:
1) Що є об’єктом i метою дослiджень в областi наноелектронiки?
2) Чим вiдрiзняється виробництво мiкроелектромеханiчних систем
з практичної точки зору на категорiї?
3) В чому полягає принцип вимiрювань за допомогою тунельного
мiкроскопу? Якi iснують види тунельних мiкроскопiв?
4) Навести приклади успiхiв в нанотехнологiях.
5) Зробити огляд енергетичних властивостей у напрямку атом-
кластер-конденсоване середовище. Вказати рамки дiї методiв фi-
зики твердого тiла та рiдини, квантової хiмiї (метод Хартрi-Фока).

Корисна таблиця

Атомнi одиницi Хартрi (e = me = ~ = 1)
1) 1 a.o. заряду = заряду протона e (заряд електрона = −e)
2) 1 a.o. маси = масi електрона me

3) стала Дiрака (перекреслена стала Планка): ~ = 1

4) 1 a.o. довжини = борiвський радiус a0 ≡ ~2
mee2 = 0, 529× 10−8 см

5) 1 a.o. енергiї = mee4

~2 = 4, 36× 10−11 ерг = 27,21 еВ = 2 Ry (рiдберга);
1 еВ = 1, 6× 10−12 ерг = 11605 К

1Iнформацiю з сучасних технологiй можна знайти на сайтах: [33] – iнфор-
мацiйний бюлетень ПерсТ (перспективнi технологiї: наноструктури, надпровiд-
нiсть, фулерени), [34] а також [35, 36, 37, 38].



Корисна таблиця 36

6) 1 a.o. часу = ~3
mee4 = 2, 419× 10−17 с

7) 1 a.o. тиску = 2, 933× 108 бар; 1 бар = 105 Па
8) 1 a.o. поверхневого натягу = 1, 558× 103 Дж/м2

9) 1 a.o. швидкостi = e2

~ = 2, 188× 108 см/с
10) 1 a.o. концентрацiї = ~6

m3
ee6 = 6, 76× 1024 см−3

11) 1 а.о. напруженостi електричного поля = m2
ee5

~4 = 5, 142× 109 В/см
12) 1 а.о. одиниця провiдностi = 4, 587× 104 (Ом·см)−1



Роздiл 1

МЕТОД ФУНКЦIОНАЛУ
ГУСТИНИ I ЙОГО
ЗАСТОСУВАННЯ

Однорiдний твердий метал є складною фiзичною системою коре-
льованих електронiв та iонiв iз сильною взаємодiєю мiж ними. При
описi поверхнi металу i властивостей металевих кластерiв виника-
ють великi проблеми, оскiльки в цих випадках необхiдно розгляда-
ти дуже неоднорiднi системи.

Успiшний розвиток теорiї поверхневих властивостей металiв ви-
значає самоузгоджена теорiя рiвноважного стану неоднорiдного еле-
ктронного газу – метод функцiонала густини (МФГ) [39, 40, 41]. Те-
орiя металевої поверхнi не могла бути побудована, поки не iснувало
задовiльного опису однорiдної системи. Особливостi неоднорiдного
електронного газу виражаються у наступному:

1) в об’ємi металу дискретнiсть ґратки є причиною досить плав-
ної модуляцiї густини електронiв провiдностi, а поблизу поверхнi
металу концентрацiя електронiв спадає вiд свого об’ємного зна-
чення практично до нуля на вiдстанях близько декiлькох сталих
ґратки, що i призводить до сильної неоднорiдностi перехiдного
шару;

2) в розрахунках характеристик металевої поверхнi першорядну
роль вiдiграє самоузгоджене визначення профiлiв електронної
концентрацiї i електростатичного потенцiала.

37
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1.1 Концепцiя Хоенберга–Кона–Мермiна

В своїй пiонерськiй роботi Хоенберг i Кон показали [42], що енер-
гiя основного стану системи з Ne електронiв в зовнiшньому полi
з потенцiалом v(r) є функцiоналом неоднорiдної концентрацiї еле-
ктронiв ne(r). Цей функцiонал може бути представлений у виглядi

Ev[ne] = −
∫

dr v(r)ne(r) +
e2

2

∫∫
drdr′

ne(r)ne(r
′)

|r− r′| + G[ne], (1.1)

де G[ne] є унiверсальним функцiоналом вiд ne(r). Унiверсальнiсть
функцiонала G[ne] означає вiдсутнiсть у нього явної залежностi вiд
зовнiшнього поля v(r) (це поле формується iонами металу). Умовою
мiнiмуму функцiонала (1.1) при фiксованому числi електронiв

∫
drne(r) = Ne (1.2)

є рiвняння Ейлера-Лагранжа:

µe =
δEv[ne]

δne(r)
, (1.3)

яке визначає iстинну концентрацiю ne(r) в системi. Тут µe – мно-
жник Лагранжа, який спiвпадає з хiмiчним потенцiалом електронiв
при Ne À 1. Електростатичний потенцiал φ(r) системи визначається
рiвнянням Пуассона

∇2φ(r) = −4πe[ne(r)− Zni(r)], (1.4)

де ni(r) – концентрацiя iонiв (концентрацiя позитивного заряду до-
рiвнює концентрацiї iонiв, помноженiй на валентнiсть Z), якi ство-
рюють потенцiал v(r), e – елементарний позитивний заряд. Тодi (1.3)
можна представити у виглядi

µe = eφ(r) +
δG[ne]

δne(r)
. (1.5)

Рiвняння (1.4) i (1.5) дозволяють визначити рiвноважний розподiл
густини ne(r) i забезпечують самоузгодження для кулонiвського по-
тенцiалу φ(r).
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Узагальнення теореми Хоенберга-Кона для ненульових темпера-
тур проведено Д. Мермiним [43]. Вiн показав, що у великому канонi-
чному ансамблi за даної температури T розподiл густини ne(r) при
заданих v(r) i µe визначається мiнiмумом термодинамiчного фун-
кцiоналу

Ωv−µe [ne] = −
∫

dr {v(r)− µe}ne(r) + F [ne], (1.6)

де функцiонал вiльної енергiї неоднорiдного електронного газу си-
стеми F [ne] = E[ne] − TS[ne] не залежить вiд φ(r) явно, S[ne] – фун-
кцiонал ентропiї електронної пiдсистеми. Подальша процедура зна-
ходження ne(r) з умови мiнiмуму Ω[ne] зберiгається такою ж, як i
для нульової температури.

Система з Ne електронiв у зовнiшньому полi v(r) звичайно опи-
сується або за допомогою хвильової функцiї Ψ, або концентрацiї
частинок. У першому випадку приходиться оперувати з 3Ne змiн-
ними, а в другому – з ne(r), що залежить тiльки вiд трьох коорди-
нат. Тому за допомогою стацiонарного функцiоналу енергiї значно
простiше визначати енергiю основного стану i профiль концентра-
цiї, нiж за допомогою загальноприйнятого принципу Релея-Рiтца
для енергiї E[Ψ], оскiльки мiнiмiзацiю проводять по вiдношенню до
ne(r), а не до Ψ(r1, r2, ..., rNe

). Ефективнiсть МФГ пов’язана з наявнi-
стю цiлого ряду вдалих наближень для G[ne], що достатньо простi,
проте забезпечують необхiдну точнiсть обчислень.

У виразi (1.1) G є сумою кiнетичної, обмiнної (exchange) i ко-
реляцiйної (correlation) енергiй квазiоднорiдного електронного газу
концентрацiї ne(r), що у наближеннi локальної густини можна за-
писати як

G[ne] =

∫
g (ne) dr, (1.7)

де g (ne) = neεJ(ne), g(ne) i εJ(ne) – об’ємна густина енергiї i енергiя
на один електрон:

εJ = εt + εex + εcor. (1.8)

Квазiоднорiдне наближення будується так: спочатку отримаємо
вираз енергiї для однорiдного газу (у якому концентрацiя електро-
нiв постiйна, тобто n̄e), а потiм формально у цьому виразi робиться
замiна n̄e → ne(r).
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Внесок вiд кiнетичної й обмiнної [44, 45, 46, 47] енергiй виродже-
ного електронного газу записується як

εt =
~2

m

3

10
k2

F, εex = −3e2

4π
kF, (1.9)

де kF = (3π2ne)
1/3.

Наведемо отримання виразiв (1.9).
З урахуванням дворазового спiнового виродження число станiв

вiльних електронiв в об‘ємi V та iнтервалi iмпульсiв (p, p + dp) до-
рiвнює

dZ = 2V
4πp2dp

(2π~)3
, (1.10)

де (2π~)3 – об‘єм елементарної комiрки у фазовому просторi. Еле-
ктрони при T = 0 заповнюють усi стани з iмпульсами вiд 0 до pF у
вiдповiдностi з принципом Паулi:

Ne =

∫ pF

0

dZ. (1.11)

В результатi маємо

pF ≡ ~kF = ~
(
3π2ne

)1/3
, (1.12)

де ne = Ne/V .
Кiнетична енергiя електронної рiдини на один електрон дорiвнює

εt =
1

Ne

∫ pF

0

dZ
p2

2m
. (1.13)

Використовуючи (1.12), отримаємо перший з виразiв (1.9).
При розрахунку обмiнної енергiї необхiдно нагадати, що для

однорiдного електронного газу класична (електростатична) сумарна
кулонiвська енергiя дорiвнює нулю через наявнiсть у металi ком-
пенсуючого позитивного зарядженого фону. Згiдно принципу Пау-
лi має мiсце кореляцiя мiж електронами з паралельними та анти-
паралельними спiнами. Тому поблизу кожного електрона концен-
трацiя сусiдiв знижується, тобто виникає обмiнна (або обмiнно–
кореляцiйна) дiрка. Потенцiальну енергiю в наближеннi фермi–
дiрки можна розглядати як електростатичну взаємодiю мiж еле-
ктроном на початку координат та створюваної ним навкруги себе
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дiркою з зарядовою концентрацiєю en[g(r) − 1], де g(r) – парна ко-
реляцiйна функцiя електронiв [45]:

g(r) = 1− 9

2

[
j1(kFr)

kFr

]2

, j1(x) =
sin x− x cos x

x2
. (1.14)

Тодi

εex =
1

Ne

e2

2

∫ ∞

0

dr
n[g(r)− 1]

r
. (1.15)

В результатi iнтегрування маємо другий з виразiв (1.9).
Кореляцiйний внесок обчислювався багатьма авторами [39]. В

однорiдному випадку для металевої густини значення εcor в рiзних
апроксимацiях збiгаються з точнiстю не гiрше 1 – 2 %.

Метод функцiоналу густини базується на локальному наближен-
нi для потенцiалу обмiнно-кореляцiйної взаємодiї, i тому вiн дiйсний
для повiльно змiнної густини.

Електронний газ з повiльно змiнною густиною. В роботi Хо-
енберга i Кона розглянута апроксимацiя для системи, густина якої
мало змiнюється на вiдстанях близько k−1

F , де kF(ne(r)) – залежне вiд
координати хвильове число фермiєвського електрона. Таке “квазi-
однорiдне” наближення справедливе, якщо виконуються нерiвностi

∣∣∣∣
∇ne(r)

ne(r)

∣∣∣∣ ,

∣∣∣∣
∇2ne(r)

∇ne(r)

∣∣∣∣ ¿ kF(ne(r)). (1.16)

У цьому випадку функцiонал G можна розкласти у так званий гра-
дiєнтний ряд:

G[ne] =

∫
dr

[
g + g

(2)
2 |∇ne|2 + g

(2)
4 (∇2ne)

2 +

+ g
(3)
4 ∇2ne|∇ne|2 + g

(4)
4 |∇ne|4 + ...

]
, (1.17)

в якому всi коефiцiєнти gm є функцiями ne(r). Їх можна знайти з
умови одночасного виконання плавностi i малостi варiацiй густини
ne(r). g2 є поправкою Вейцзеккера–Кiржнiца [48, 49]:

g2 =
~2

m

1

72ne(r)
. (1.18)

Всi iншi виписанi градiєнтнi доданки в (1.17) остаточно визначенi
Ходжем [50] (ми їх не наводимо). При проведеннi якiсних оцiнок
поводження характеристик поверхнi, в принципi, можна обмежи-
тися першою градiєнтною поправкою.
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1.2 Модифiкованi методи Томаса-Фермi та
Хартрi-Фока

У практичному застосуваннi МФГ реалiзується у виглядi моди-
фiкованих методiв Томаса–Фермi i Хартрi–Фока (або Кона–Шема)
при описi багаточастинкових систем [51]. Перший з них полягає в
розв’язаннi рiвнянь Ейлера–Лагранжа.

В цiй схемi спочатку варто виписати дiю системи, що збiгає-
ться з функцiоналом Ωv−µe [ne, ni], а лагранжiан L електрон–iонної
системи, наприклад, в наближеннi iонного желе (jellium model) з
урахуванням першої градiєнтної поправки при T=0 має вигляд:

L =
e

2
φ(r)[ne(r)− Zni(r)] + g(ne) + g2|∇ne|2 − µene − µini, (1.19)

де ne(r), ni(r) i ∇ne(r) мають сенс узагальнених координат i швид-
костей. Тодi з

∂L

∂ne

−∇ ∂L

∂∇ne

= 0,
∂L

∂ni

= 0

випливають шуканi рiвняння:

µe = +eφ(r) +
∂g

∂ne

+
∂g2

∂ne

(∇ne)
2 − 2g2

(
∇2ne +

2

r
∇ne

)
, (1.20)

µi = −eZφ(r). (1.21)

Iнший шлях рiшення задачi зводиться до мiнiмiзацiї хартрi–
фокiвської енергiї. З умови мiнiмуму енергiї за аналогiєю з (1.5)
отримуємо рiвняння

µe = eφ(r) + vxc(r) +
δTs[ne]

δne(r)
, (1.22)

де

vxc(r) =
δExc[ne]

δne(r)
(1.23)

– обмiнно-кореляцiйний потенцiал (енергiя), Exc = Eex + Ecor, a Ts

– кiнетична енергiя невзаємодiючого електронного газу. Рiвняння
(1.20) i (1.22) варто розв’язувати разом з рiвнянням Пуассона (1.4). В
квантовомеханiчнiй версiї це аналогiчно самоузгодженому розв’яз-
ку системи одночастинкових рiвнянь

− ~2

2m
∇2ψj(r) + veff(r)ψj(r) = εjψj(r), (1.24)
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де

veff(r) = +eφ(r) + vxc(r), ne(r) =
Ne∑
j=1

|ψj(r)|2 .

Цi рiвняння разом з (1.4) утворюють систему так званих рiвнянь
Кона-Шема [52]. Їх розв’язок дає набагато бiльш детальну та iстин-
ну iнформацiю [53], нiж (1.22), однак є громiздким, тому при до-
слiдженнi поверхневих властивостей рiдких металiв використову-
ють наближення, якi базуються на модернiзованому методi Томаса-
Фермi. Точний розв’язок (1.20) неможливий, оскiльки неможливо
встановити весь градiєнтний ряд, тому звичайно обмежуються дру-
гим або четвертим порядком розкладання. У випадку розв’язання
(1.24) кiнетична енергiя електронiв завжди враховується точно.

1.3 Моделi металу

Функцiонал густини [54]. Енергiя основного стану E i електронна
концентрацiя ne(r) системи електронiв i ядер може бути знайдена
самоузгодженим розв’язанням рiвнянь Кона–Шема

[
− ~

2

2m
∇2 + u([ne]; r) + vxc([ne]; r)

]
ψj(r) = εjψj(r), (1.25)

ne(r) =
∑

j

|ψj(r)|2 θ(µ− εj), (1.26)

E = − ~
2

2m

∑
j

〈ψj|∇2|ψj〉θ(µ− εj) +

∫
dr ne(r)v(r)+

+
1

2

∫
dr ne(r)u([ne]; r) + Exc[ne] +

1

2

∑

α,β;α 6=β

e2Z̃αZ̃β

|Rα − Rβ| , (1.27)

де Z̃α – заряд ядра i

v(r) = −
∑

α

e2Z̃α

|r− Rα| , (1.28)

u([ne]; r) =

∫
dr′

e2n(r′)
|r′ − r| . (1.29)
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Конфiгурацiя ядер Rα повинна вiдповiдати мiнiмуму E.
Псевдопотенцiал [55]. Завдяки переходу до функцiоналу густи-

ни, багатоелектронна задача зводиться до одноелектронної. Подаль-
ше спрощення досягається введенням псевдопотенцiала. Валентнi
кон-шемiвськi орбiталi, що мають вузли, зумовленi ортогональнi-
стю до сильно локалiзованих хвильових функцiй внутрiшнiх станiв,
замiняються валентними псевдоорбiталями, iдентичними iстинним
орбiталям зовнi остова, i швидко загасаючими всерединi нього. Тодi
потенцiал зовнiшнього поля v(r) в (1.28) можна замiнити електрон-
iонним псевдопотенцiалом

∑
α

[−eZα

r
+ pα (|r− Rα|)

]
, (1.30)

де pα(r) – його короткодiюча вiдштовхувальна компонента. Тепер
валентнiсть Zα замiняє заряд ядра Z̃α в (1.27), i роль остова в (1.25)
– (1.27) значно знижується.

В найпростiшому випадку за версiєю Ашкрофта

p(r) =

{
+Ze/r, (r < rc)

0, (r > rc)
(1.31)

i в теорiю вводиться єдиний параметр для кожного металу – радiус
остова rc псевдопотенцiала.

Модель желе. Псевдопотенцiальна теорiя замiняє реальнi iони
на псевдоiони. В свою чергу, модель желе замiняє псевдоiони одно-
рiдним позитивно зарядженим фоном концентрацiї

n+(r) = n̄eθ(r), (1.32)

де функцiя θ(r) дорiвнює 1 всерединi i 0 поза поверхнею, яку мiстить
об’єм Ω:

n̄eΩ = Ne, (1.33)

Ne – число валентних електронiв у нейтральнiй системi. Потенцiал
(1.28) або (1.30) варто замiнити на

−
∫

dr′
e2n+(r′)
|r′ − r| , (1.34)

а останнiй доданок у (1.27) – на

e2

2

∫
dr

∫
dr′

n+(r)n+(r′)
|r′ − r| . (1.35)
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В такому формулюваннi – це найпростiша самоузгоджена модель,
яка взагалi має сенс: вона нехтує iонною структурою за виключен-
ням дальнодiючого притягання. Ленг i Кон використовували модель
желе як перший крок на шляху створення теорiї металевої поверхнi
[53].

Хоча в моделi желе пояснюється багато якiсних особливостей
реальних металiв, її успiхи кiлькiсного опису обмежуються одним
металом – Na. Це зумовлено тим, що об’ємна енергiя (1.8) – (1.9)
повинна бути мiнiмальною стосовно rs:

dεJ

drs

∣∣∣
r∗s

= 0. (1.36)

Мiнiмум досягається при значеннi r∗s = 4,1a0, близькому до Na (r∗s =
3,99a0). Для iнших концентрацiй модель желе призводить до такої
патологiї, як негативна поверхнева енергiя для Al (rs = 2, 07 a0), так
i до негативного модулю стискання для Cs (rs = 5, 63 a0). Навiть для
Na модель желе переоцiнює об’ємний модуль стискання приблизно
в 3 рази. Проста за структурою, але набагато бiльш реалiстична
модель (стабiльного желе) частково виправляє зазначенi артефакти.

Модель стабiльного желе [54]. Взявши за основу функцiонал
моделi желе

EJ[ne] = Ts[ne] + Exc[ne]+

+
e2

2

∫
dr

∫
dr′

[ne(r)− n+(r)][ne(r′)− n+(r′)]
|r′ − r| , (1.37)

уведемо два доданки (збурювання) з метою використання концепцiї
псевдопотенцiала. Перший з них – електростатична енергiя

e2

2

∑

α,β;α 6=β

ZαZβ

|Rα − Rβ| −
e2

2

∫
dr

∫
dr′

n+(r)n+(r′)
|r′ − r| , (1.38)

яка не впливає на концентрацiю електронiв. Другий –
∫

drδv(r)ne(r), (1.39)

δv(r) = e2
∑

α

[ −Zα

|r− Rα| + pα (|r− Rα|)
]

+ e2

∫
dr′

n+(r′)
|r′ − r| . (1.40)

Недолiки такої процедури:
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1) вимога точної конфiгурацiї iонiв не виконується;

2) нехтують впливом δv(r) на просторовий розподiл ne(r), який може
бути iстотним поблизу поверхнi;

3) трохи втрачається унiверсальнiсть моделi желе, яка потребує
тiльки одного параметру – rs.

Частково недолiки усуваються в моделi стабiльного желе. В нiй
кожен iон в об’ємi центрується в нейтральнiй сферичнiй комiрцi
Вiгнера–Зейца (Wigner-Seitz) радiусом r0. В комiрцi фiктивне еле-
ктростатичне самовiдштовхування однорiдного позитивного фону
дорiвнює 3(eZ)2/5r0, а середнє для δv(r) легко обчислюється:

〈δv〉WS =
e2

Z

∫ r0

0

dr4πr2n̄eδv(r) = − 3

10

e2Z2/3

rs

+ 〈p〉WS, (1.41)

〈p〉WS =
a

r3
s

. (1.42)

Отже, енергетичний функцiонал стабiльного желе має вигляд

ESJ[ne] = EJ[ne]− 3

5

e2Z2/3

rs

∫
dr n+(r) +

∫
dr 〈δv〉WSθ(r)ne(r). (1.43)

Об’ємна енергiя на один електрон

εSJ = εJ − 9

10

e2Z2/3

rs

+
a

r3
s

, (1.44)

а параметр вiдштовхування a фiксується умовою стабiльностi:

dεSJ

drs

∣∣∣
r∗s

= 0, (1.45)

a =

[
1

3
r4
s

dεJ

drs

+
3

10
e2Z2/3r2

s

]

r∗s

(1.46)

i тому є функцiєю Z i r∗s .
Пiдставляючи (1.46) у (1.41) i (1.42), отримаємо для потенцiалу

〈δv〉WS =
rs

3

dεJ

drs

∣∣∣
r∗s

. (1.47)

Вiн не залежить вiд Z i дорiвнює нулю при r∗s = 4,1 a0. Електронна
концентрацiя ne(r) попередньої моделi желе збурюється зовнiшнiм
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потенцiалом 〈δv〉WSθ(r), постiйним всерединi фону i рiвним нулю
зовнi. Його величина позитивна при r∗s > 4, 1 a0 i негативна при
r∗s < 4, 1 a0. Як випливає з (1.43), поверхневi властивостi стабiльного
желе залежать тiльки вiд r∗s , в той час як об’ємнi залежать також i
вiд Z.

Останнi формули доцiльно записати в iншому, еквiвалентному,
виглядi:

ε̄SJ = ε̄J + ∆ε̄, (1.48)

де

∆ε̄ = εM(n̄e) + wR(n̄e, rc), 〈δv〉WS = n̄e
∂∆ε̄

∂n̄e

= ε̃ + εM + wR. (1.49)

wR = 2πe2n̄er
2
c – усереднена по комiрцi Вiгнера–Зейца (радiусом

r0 = Z1/3rs) рiзниця мiж псевдопотенцiалом iона й електростати-
чним потенцiалом однорiдного позитивно зарядженого тла, rc – радi-
ус псевдопотенцiала Ашкрофта, εM(n̄e) = −0, 9e2Z/r0 – енергiя (Ма-
делунга) точкових iонiв з валентнiстю Z, якi зануренi в однорiдне
негативно заряджене тло, ε̃ – власна електростатична енергiя одно-
рiдного негативного фону усерединi комiрки

ε̃ = −2

3
εM. (1.50)

1.4 Характеристики поверхнi

Якщо говорити про поверхню металу, то, у першу чергу, iнтерес
викликають три її найважливiшi характеристики: робота виходу
електронiв We, питома поверхнева енергiя σ i поверхневий стрес
(або поверхневий натяг) τ . Їх визначення вимагає знання розподiлу
електронної густини i самоузгодженого потенцiалу поблизу поверх-
нi.

За визначенням, We – мiнiмальна робота, необхiдна для видале-
ння електрона з металу (рис. 1.1). Її можна представити у виглядi
поверхневої й об’ємної складових для системи з неперервним спе-
ктром, яка складається з великого числа частинок:

We ≡ −µe = −eφ̄− ∂g (n̄e)

∂n̄e

≡ −v̄eff − εF, (1.51)
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Рис. 1.1. Енергетична дiаграма напiвнескiнченного металу

Рис. 1.2. Схема визначення поверхневої енергiї
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Рис. 1.3. Результати кон-шемiвських обчислень питомої поверхневої енер-
гiї металiв (а) i роботи виходу електронiв (б) в моделi стабiльного желе
(суцiльнi лiнiї). Експериментальнi значення: N – перехiднi, • – простi ме-

тали

де n̄e, φ̄ i v̄eff – значення величин вглибинi металу вдалинi вiд його
поверхнi (вiдлiк енергiї вибирається вiд вакуумного рiвня).

Питома поверхнева енергiя σ – це незворотна робота при T = 0

з подiлу металу (наприклад, на двi частини) вздовж деякої площи-
ни, що приходиться на одиницю площi утворених поверхонь. Якщо
обидва фрагменти еквiвалентнi, то

σ =
1

2A
[2E ′ − E] , (1.52)

де A - площа роздiлу, E ′ i E – енергiї фрагментiв i початкового
зразка, вiдповiдно (рис. 1.2).

Поверхневий натяг (або стрес) визначається як зворотна робота
iз змiни вже iснуючої поверхнi на одиницю [56, 57]

τ = σ + A
dσ

dA
. (1.53)

При ненульових температурах в цих визначеннях варто замiнити
енергiю на вiльну енергiю.
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Нагадаємо, що стандартна модель желе, запропонована ще Бар-
дiним для однорiдної електронної рiдини, має iстотнi недолiки. Вона
в цiлому приводить до негативних значень як σ (для rs < 2 a0), так
i модуля стискання B (для rs > 6 a0). У цьому сенсi її ще називають
моделлю нестабiльного желе (НСЖ). Педью iз спiвавт. запропону-
вали модель стабiльного желе (СЖ), таку ж просту, як i попередня,
але доповнили її введенням псевдопотенцiальної поправки. На рис.
1.3 наведенi результати самоузгоджених обчислень властивостей
полiкристалiв цiєї моделi у версiї Кона–Шема [58, 59].

1.5 Аналiтичне розкладання енергiї

Рiвняння Ейлера–Лагранжа чисельно розв’язати дуже складно, то-
му мiнiмум E[ne(x)] простiше шукати на деякiй обмеженiй множинi
пробних функцiй. Добре вiдомо, що при використаннi прямого ва-
рiацiйного методу головним є правильний вибiр якiсного виду про-
бної функцiї, а її ускладнення i введення додаткових варiацiйних
параметрiв призводить у бiльшостi випадкiв лише до незначного
полiпшення обчислюваних величин. Однак це не так. Розмiрнi по-
правки дуже чуттєвi до варiацiйної процедури i до послiдовностi її
виконання.

Однопараметрична функцiя ne(x) вибиралася у виглядi [60] (рис.

Рис. 1.4. Схематичний розподiл концентрацiї електронiв та iонiв поблизу
поверхнi металу. Розподiл iонiв ni(x) схiдчастий. ρ(x) = Zni(x) – розподiл

позитивного заряду
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1.4)

ne(x) = n̄ef(x), f(x) =

{
1− 1

2
ebx, x < 0,

1
2
e−bx, x > 0.

(1.54)

Параметр b характеризує ширину b−1 подвiйного зарядженого
(поверхневого) шару (див. рис. 1.1), n̄e = ne(x → −∞) – значен-
ня концентрацiї в глибинi металу. Умова електронейтральностi для
плоскої поверхнi має вигляд

∫ +∞

−∞
dx [−ene(x) + eρ(x)] = 0. (1.55)

Далi там, де в цьому немає необхiдностi, ми будемо опускати нижнiй
iндекс “e”, який стосується електронної пiдсистеми.

Скористаємося функцiоналом у версiї (1.7) – (1.9), (1.18) i апро-
ксимацiєю Пайнса-Нозьєра для εcor, що виявилася бiльш зручною
для аналiтичних перетворень, нiж iншi вiдомi апроксимацiї:

εcor = −0, 0474− 0, 0155 ln[kF(x)] (1.56)

(в атомних одиницях Хартрi, ~ = e = m = 1).
Для поверхневої енергiї можна записати

σJ =

∞∫

−∞

[g + g2(∇n)2 +
e

2
φ[n(x)− ρ(x)]dx−

0∫

−∞

ḡ dx. (1.57)

За теоремою Хоенберга-Кона оптимальне значення варiацiйного
параметра b визначається з умови

dσJ(b)

db
= 0. (1.58)

Результат аналiтичних обчислень компактно може бути записа-
ний у виглядi

σJ = Cq
n̄2

b3
− 1

b

(
Ctn̄

5/3 − Cexn̄
4/3 − Ccorn̄

)
+ Cgn̄b. (1.59)

Величина b є коренем бiквадратного рiвняння, як це випливає з
(1.58) i (1.59):

b2 =
CΣ

2Cg

(
−1±

√
1 +

12CqCgn̄

C2
Σ

)
, CΣ = Ctn̄

2/3−Cexn̄
1/3−Ccor. (1.60)

Величина b−1 визначає товщину поверхневого шару (див. рис. 1.1).
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1.6 Варiацiйнi обчислення плоскої
поверхнi

Розглянемо, наприклад, внесок у σ вiд кiнетичної енергiї:

σt = −0, 228(3π2)2/3n̄5/3 1

b
.

Негативний знак σt зумовлений тим, що при виникненнi межi роздi-
лу (тобто поверхнi) частина електронiв виходить у вiльний простiр.
А збiльшення об’єму, який займають електрони (при збереженнi
їхнього числа), зменшує кiнетичну енергiю.

Результати обчислень b, σ за формулами (1.60) i (1.59) для лу-
жних металiв наведенi в таблицi 1.2. Значення σ значно меншi екс-
периментальних.

Робота виходу електронiв з напiвнескiнченного металу W0 = −µ0

визначається з рiвняння (1.51). Ми використовуємо варiацiйнi фун-
кцiї для n(r), “оптимальнiсть” яких визначається з умови (1.58).
Виявляється, що хоча функцiя n(x) i “оптимальна”, проте вона по-
рушує умову µ0(x) = const, i в залежностi вiд того, наскiльки вона
близька до iстинного розподiлу концентрацiї, ця умова виконує-
ться краще або гiрше. На рис. 1.5 зображена залежнiсть µ0(x) для
функцiї (1.54) з “оптимальним” значенням параметру b, який ви-
значається з умови (1.58).

Використаний варiант методу функцiонала густини припускає
малу неоднорiднiсть системи. Останнє означає виконання нерiвно-
стi ξ = 2b−1kF À 1, де ~kF – iмпульс фермiєвських електронiв. За
умови застосування тiльки першої градiєнтної поправки величина ξ

близька до одиницi, що, з загальних позицiй, не можна вважати за-
довiльним. Однак цi труднощi, як вiдомо, характернi для всiх робiт,
присвячених дослiдженню поверхневих ефектiв, i не є перешко-
дою для їхнього опису. Правильний шлях полягає або в урахуваннi

Табл. 1.1. Значення коефiцiєнтiв у виразi (1.59) (в ат. од.), розрахованi при
використаннi пробної функцiї (1.54).

Функцiя Cq Ct Cex Ccor × 103 Cg × 103

(1.54) 1,571 1,642 0,250 6,587 9,63
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Табл. 1.2. Величини, обчисленi за функцiєю (1.54).

Величини Cs Rb K Na Li

n̄ [a−3
0 ] 1,33 1,67 1,95 3,77 6,92

b [a−1
0 ] 1,36 1,35 1,34 1,30 1,26

σ [ерг/см2] 50,8 62,1 70,8 115,6 143,8
W0 [еВ] 2,22 2,31 2,36 2,60 2,80

Рис. 1.5. Графiчна залежнiсть −µ0(x) (в ат.од.), отримана для натрiю з
використанням функцiї (1.54)

бiльш високих градiєнтних поправок, або у використаннi розв’язкiв
рiвнянь Кона-Шема.

1.7 Поверхневий натяг нанокрапельок

Роль поверхневих ефектiв у процесах конденсацiї, випаровування
i емiсiї заряджених частинок зростає зi зменшенням розмiрiв кла-
стерiв. При цьому характеристики цих ефектiв, такi, як коефiцiєнт
поверхневого натягу, робота виходу електронiв та iонiв, теплота ви-
паровування самi починають залежати вiд розмiру кластерiв. Вiль-
на енергiя одиницi сферичної межi роздiлу двох фаз радiусом R

(кривизни C) може бути представлена в асимптотичному виглядi:

γ(R) ≈ γ0 ± γ1

R
≡ γ0(1 + δγC), C = ± 1

R
, (1.61)

де γ0 – поверхнева вiльна енергiя плоскої поверхнi.
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Питання про залежнiсть поверхневого натягу пухирцiв пари i
крапельок рiдини вiд радiуса кривизни поверхнi розриву є предме-
том численних теоретичних i експериментальних дослiджень (див.,
наприклад, [8, 17, 21, 22]). Велика кiлькiсть пiдходiв i методiв по-
ки не привела до єдностi поглядiв навiть на якiсний характер такої
залежностi.

Результати дослiдження нуклеацiї в простих рiдинах свiдчать
про те, що при температурах приблизно 0,9Tc, де Tc – температура
в критичнiй точцi, поверхневий натяг парових пухирцiв (R ' 80a0)
менше, нiж на плоскiй межi приблизно на 6 %. Цей результат пiд-
тверджується дослiдженнями розривних зусиль пiд час капiлярної
конденсацiї рiдини мiж слюдяними цилiндрами i суперечить експе-
риментам з усмоктування органiчних рiдин у мезопори [61].

Комп’ютернi експерименти з моделювання крапельок рiдини (R '
20a0) у парi свiдчать про зниження поверхневого натягу зi зменше-
нням радiуса поверхнi позитивної кривизни.

Р.С. Толмен, Дж.Г. Кiрквуд i Ф.П. Бафф [62, 63, 64] у рамках
методу подiляючих поверхонь Гiббса сформулювали наочне визна-
чення δγ як вiдстанi мiж поверхнею “натягу” Гiббса радiусом RG i
еквiмолекулярною поверхнею радiусом R. Статистичний розраху-
нок Кiрквуда–Баффа дає δγC < 0, що означає зниження поверхне-
вого натягу краплi (поверхня “натягу” для C = +1/R знаходиться
ближче до конденсованої фази, нiж до пари).

Чисельнi розрахунки величин δγ у рамках моделi Ван-дер-Вааль-
са [61] для пухирця у перегрiтiй рiдинi (C = −1/R) показали, що
величина δγ слабо залежить вiд температури i позитивна за вели-
чиною, тобто еквiмолекулярна поверхня розташовується ближче до
рiдини, нiж поверхня натягу. Це суперечить даним [66], отриманим
у рамках моделi Кiрквуда–Баффа i методу молекулярної динамiки.
У той же час результати моделi Ван–дер–Ваальса узгоджуються iз
строгою моделлю проникних сфер [66].

Спроба домогтися “потрiбного” знака зроблена в роботi [68], де
дослiджувалися кристалiчнi кластери аргону ”майже сферичної”
форми. У наближеннi найближчих сусiдiв для сферичної частинки
обчислено повну поверхневу енергiю, а потiм δγ. Характерно, що
“реальний” щiльноупакований кластер – це не сфера, а багатогран-
ник. У цьому випадку за еквiмолекулярну поверхню запропоновано
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прийняти радiус сферичної поверхнi, описаної навколо багатогран-
ника. Цей радiус бiльший попереднього приблизно на величину се-
редньої вiдстанi мiж атомами r0, тобто вводиться перенормована
величина δ′γ ≈ δγ − 2r0 < 0. У [69] цей прийом рекомендується для
розрахункiв питомої поверхневої енергiї i тиску Лапласа у твердих
кластерах.

Розмiрнiй залежностi коефiцiєнта поверхневого натягу γ(R) ме-
талевих крапельок придiлено мало уваги, що, очевидно, пов’язано,
по-перше, зi складнiстю послiдовного опису поверхнi плазми рiдко-
го металу, а по-друге, з вiдсутнiстю надiйних експериментальних
даних. У [17, 65, 67] з аналiзу швидкостi випаровування нанокра-
пельок, напилених на вуглецеву пiдкладинку, знайдена величина
δγ = −11, 4, −10, 4 0 для Pb i Au, вiдповiдно. Мiкроскопiчна модель у
[65], яка базується на традицiйному для фiзики твердого тiла пiд-
ходi, а саме, на густинi електронних станiв, може вважатися тiльки
оцiнковою, оскiльки iгнорує роль iонної пiдсистеми. Л.М. Щерба-
ков i В.М. Самсонов [67] дослiджували розмiрну залежнiсть ку-
та змочування ультрадисперсних крапельок свинцю на вуглецевiй
пiдкладинцi, отримавши значення δγ = −2, 5 a0. Цей результат пiд-
тверджує висновки термодинамiки [66] про наявнiсть негативної за
знаком розмiрної поправки до поверхневого натягу плоскої поверх-
нi, що вказує на iснування загального характеру залежностi γ(R) у
мiкроскопiчних крапельках простої рiдини (з короткодiючими си-
лами взаємодiї мiж атомами) i в металевих кластерах (кулонiвських
системах).

У [70] методом Кона–Шема помiтної розмiрної залежностi σ(R)

у твердих кластерах натрiю не виявлено. У роботi [71] величина
δγ < 0 “видiлена” з енергiї утворення вакансiї (C = −1/r0). Виявило-
ся можливим, використовуючи цi величини δγ, отримати задовiльнi
значення для енергiї сублiмацiї атома або енергiї випаровування ато-
мiв (C = +1/r0). Цей результат був протестований двома способами:
чисельним розв’язком рiвняння Ейлера-Лагранжа для електронiв i
методом Кона–Шема. В результатi знайдено δγ =1,76 i 2,76 a0 для Na
i Cs, вiдповiдно. Автори [71] дiйшли висновку, що i для металевих
кластерiв δγ > 0 (далi ми побачимо, що це не так!).

Отже, мiкроскопiчнi обчислення для малих металевих частинок
i крапельок простих рiдин, а також напiвемпiричнi оцiнки дають
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протилежнi розмiрнi залежностi γ(R).
У двокомпонентнiй моделi рiдкого металу в [72] отриманий по-

зитивний знак у δγ для iдеально гладкої сферичної поверхнi. При-
ймаючи до уваги наявнiсть шорсткостi (атомного масштабу) реаль-
ної поверхнi, еквiмолекулярна подiляюча поверхня Гiббса, очевидно,
повинна бути перенормована, що i приведе до потрiбної iнверсiї зна-
ку розмiрної поправки до поверхневого натягу.

Визначення енергiї утворення вакансiї-“пухирця”. Розглянемо
процес випаровування металу як процес створення нових повер-
хонь радiусом r0 = Z1/3rs (для рiдин iнертних газiв r0 – середня
вiдстань мiж атомами) i площею A = 4πr2

0. Тодi теплота випарову-
вання (енергiя сублiмацiї) може бути записана у виглядi [71]

q(r0) ≡ Aγ(r0) ≈ 4πr2
0γ0

(
1 +

δγ

r0

)
. (1.62)

Визначимо енергiю утворення вакансiї εvac як роботу зi створення
з малої неоднорiдностi пухирця радiусом r0 у пружному континуумi
[72]

εvac =

r0∫

a

dr4πr2P (r). (1.63)

Поточний тиск, який необхiдно створювати, має вигляд

P (r) =
2τ

r
, (1.64)

де τ – поверхневий натяг (стрес) (surface stress). Поверхнева енергiя
i натяг пов’язанi формулою Шатлворта

τ = γ + A
dγ

dA
.

Позначаючи τ0 як натяг плоскої поверхнi, отримаємо τ(r) = τ0(1 −
δγ/2r) для поверхнi негативної кривизни. Отже, маємо

εvac =

r0∫

a

dr4πr2τ0

(
1− δγ

2r

)
. (1.65)

Використовуючи також гiпотезу Гiббса про збереження малої нео-
днорiдностi радiусом a у момент зникнення (виникнення) “поверхнi
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натягу” [66], можна формально покласти a = 0 i отримати

εvac = 4πr2
0τ0

(
1− δγ

r0

)
. (1.66)

Якщо припустити, що τ0 = γ0, вираз (1.66) спiвпаде з тим, який
iнтуїтивно використовували Дж.П. Педью iз спiвавт. у [71].

Тепер величину δγ/r0 можна обчислити з визначень (1.62) i (1.66),
використовуючи експериментальнi значення q (у потрiйнiй точцi),
εvac i припускаючи для оцiнки рiвнiсть τ0 ≈ γ0:

δγ

r0

≈ β − 1

β + 1
, (1.67)

де β = q
εvac

.
Слiд зазначити, що ще в роботах Я.I. Френкеля i I. Ленгмю-

ра [73, 74] було помiчено, що для деяких матерiалiв при низьких
температурах виконується спiввiдношення, складене з експеримен-
тальних значень γ0

expt i qexpt:

ζ =
4πr2

0γ
0
expt

qexpt

≈ const. (1.68)

Для ряду елементiв значення ζ представленi в табл. 1.3. Величина
ζ приблизно дорiвнює 2/3. Якщо прийняти γ0 у (1.62) рiвним експе-
риментально обмiрюваному γ0

expt, то у вiдповiдностi з даними табл.
1.3 рiвнiсть у (1.68) виконується при

δγ

r0

≈ 1

2
. (1.69)

Перевiримо це спiввiдношення.
Останнiй стовпчик у табл. 1.3 вказує на високу чутливiсть δγ/r0

до точностi вимiрювання εvac. Однак, з огляду на умовний характер
оцiнок, величина δγ/r0 приблизно дорiвнює 1/2 для наведених у
таблицi металiв. δγ ≈ 1, 78 i 2,70 a0 для Na i Cs, вiдповiдно, що
узгоджується за знаком i величиною з δγ з [72]. Отже, отримано
позитивну за знаком величину δγ, що вiдповiдає нерiвностi γ(R) >

γ0 для крапельок.
У рамках двокомпонентної моделi для iдеально гладкої поверхнi

розмiрна поправка δγ також позитивна, що пiдтверджується наши-
ми напiвемпiричними оцiнками, а також розрахунками для вакансiї
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Табл. 1.3. Напiвемпiричнi оцiнки ζ i δγ/r0 [72]. (Експериментальнi величи-
ни q, γ0, εvac узятi з [75, 76])

Елемент q [еВ] 4πr2
0γ

0
expt [еВ] εvac [еВ] ζ δγ/r0

Li 1,60 0,75 0,34 0,60 0,65
Na 1,10 0,68 0,42(0,26) 0,63 0,44(0,62)
Cs 0,78 0,52 0,28(0,14) 0,67 0,47(0,70)
Cu 3,40 2,20 1,28 0,64 0,45
Au 3,77 2,43 0,89(0,96) 0,64 0,62(0,59)
Al 3,32 1,79 0,66 0,54 0,67
Pb 2,04 1,38 0,50(0,56) 0,68 0,61(0,57)
Fe 3,50 2,90 1,60 0,69 0,37
Ar 0,0802 0,0529 0,0559 0,66 0,18
Xe 0,156 0,10 0,0107 0,64 0,19

у твердому металi, де чисельним розв’язанням рiвняння Ейлера-
Лагранжа для електронiв знайдена δγ, а потiм результат тестував-
ся кон-шемiвськими обчисленнями. Однак експерименти для кра-
пельок [65, 67] стверджують зворотне (γ(R) < γ0).

Дiйсно, реакцiя дослiджуваної системи на зменшення розмiру
крапель вiдповiдає вiдомому принципу Ле-Шательє. З урахуван-
ням розмiрної залежностi γ(R) рiзницю тискiв для крапельки можна
представити у виглядi 2γ(R)/R, де фiгурує не γ0, а γ(R) < γ0. Отже,
зменшення γ(R) у порiвняннi з γ0 протидiє зростанню капiлярного
тиску, зумовленого зменшенням розмiру крапельки, тобто диспер-
гуванням середовища [67].

Спосiб усунення парадокса, на наш погляд, запропонований В.
Фогелсбергером iз спiвроб. [68]. Вiн полягає в тому, що реальна по-
верхня матерiалу не є гладкою. Рiвноважна форма кристала кiнце-
вих розмiрiв чи крапельки при малих температурах складається з
плоских дiлянок, ребер, вершин. На це вказують обчислення “фор-
ми поверхнi” i розподiлу мiжатомних вiдстаней у кластерах Na, Cs,
Mg. Поверхня частинки може бути апроксимована сферою тiльки
для певного набору чисел атомiв N = 13, 55, 147, 309..., яким вiдпо-
вiдають m “сферичних” атомних шарiв, m = 1,2,3,4... Такi кластери
звичайно представляють як опуклi багатогранники (див. рис. 1.6 ).
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Рис. 1.6. Щiльноупакованi кластери-багатогранники

Дiйсно, на мiкроскопiчному рiвнi розподiл зарядової густини для
ядер описується не згладженою функцiєю, а набором дельта-функ-
цiй, тому неможливо з математичною точнiстю задати положення
еквiмолекулярної поверхнi кластера з довiльним числом атомiв N .
Ця невизначенiсть має порядок розмiру комiрки радiуса r0, що по-
в’язується з тим, що мiнiмальним об’ємом, для якого можуть бути
сформульованi рiвняння механiки суцiльних середовищ, є об’єм ко-
мiрки Вiгнера–Зейца. З огляду на несферичнiсть поверхнi частин-
ки, будемо приймати за радiус поверхнi, на якiй дiє поверхневий
натяг, радiус сфери, описаної навколо кластера, R′ ≈ R + r0, що є
цiлком розумним при дослiдженнi залежностi крайового кута змо-
чування крапелькою пiдкладинки. При такiй формальнiй змiнi R

повна поверхнева енергiя частинки не змiнюється [66]:

F s = γ(R)A(R) = γ(R′)A(R′), (1.70)

де A(R) = 4πR2, A(R′) = 4πR′2, R′ = R + r0. Припускаючи, що R À r0,
з (1.70) маємо

γ(R′) = γ0

(
1− δγ

R

)
A(R)

A(R′)
≈ γ0

(
1 +

δ′γ
R

)
, δ′γ = δγ − 2r0. (1.71)
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Тепер, якщо прийняти (1.69), то

δ′γ ≈ −3

2
r0, (1.72)

що дає: δ′γ ≈ −8,2, −6,1, −5,5 i −4,5 a0 для Cs, Na, Pb i Au, вiдпо-
вiдно (тобто γ(R′) < γ0). Таким прийомом досягається змiна знаку
поправки до поверхневого натягу i спостерiгається якiсне узгодже-
ння з даними обробки експериментiв: δγ = −11,4 i −10,4 a0 для
частинок Pb i Au [65]; δγ = −2,5 a0 для Pb [67].

1.8 Вакансiйнi стани позитрона i
позитронiя

Одним з дуже чуттєвих методiв дiагностики об’ємних дефектiв i
стану поверхнi є метод анiгiляцiї позитронiв. Основною характе-
ристикою позитрона є енергiя зв’язку i час життя в середовищi
[77, 78].

Звичайно позитрони емiтуються в метал радiоактивним iзото-
пом, який випускає позитрони дуже високих енергiй – близько 1
МеВ. На його шляху встановлюють атенюатор – зразок, в якому по-
зитрон значно втрачає енергiю в непружних зiткненнях з атомами,
а потiм з енергiєю близько 103 еВ надходить в дослiджуваний ме-
тал. Далi, усього за декiлька пiкосекунд, позитрон термалiзується,
розсiюючись на фононах. Будучи античастинками, електрон металу
i позитрон можуть попарно анiгiлювати з випущенням γ−квантiв.
Швидкiсть анiгiляцiї позитрона в середовищi залежить вiд концен-
трацiї електронiв оточення. Аналiз анiгiляцiйних спектрiв показує,
що навiть при T = 10 К позитрони в металах термалiзованi. Взає-
модiя електрона i позитрона може призводити також до утворення
зв’язаних станiв – атомiв позитронiя (Ps) за аналогiєю з ексито-
ном, утвореним електроном i дiркою. Структура таких утворень
аналогiчна атомам водню. Однак приведена маса атома Ps дорiвнює
приблизно половинi електронної маси, тому енергiя зв’язку атома
позитронiя дорiвнює Ry/2, Ry = 13,6 еВ. Позитрону, який зустрiвся
з вакансiєю, може бути енергетично вигiдно локалiзуватися в нiй.
Це було вперше експериментально показано в роботi спiвробiтникiв
Iнституту металофiзики НАНУ Дехтяра I.Я., Михаленкова В.С. i
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Левiної Д.А. [79]. Механiзм резонансного розсiювання на моновакан-
сiях забезпечує дуже високi швидкостi захоплення, що призводить,
природно, до збiльшення часу його життя в зразку, що i спостерi-
гається на практицi. Часи життя в цих випадках спiввiдносяться
приблизно як 2:3.

Важливою характеристикою стану позитрона в металi є його ро-
бота виходу. Для ряду металiв робота виходу вiльних позитронiв
Wp негативна [80]. Цьому вiдповiдає iнтенсивна зворотна емiсiя iн-
жектованих позитронiв, що спостерiгається на практицi. За поверх-
нею взаємодiя позитрона i металу визначається силами зображення.
Вдалинi за поверхнею одночастинковий потенцiал має асимптотику
(−e2/4x), а поблизу вiд поверхнi реалiзує потенцiальну яму i, вiд-
повiдно, поверхневi стани для позитрона (див.рис.1.7), на яких вiн
може бути також локалiзований i надалi анiгiлювати. Вимiрювання
часу життя позитронiв, потоку вторинної емiсiї та роботи виходу
дозволяють оцiнити дефектний стан речовини.

В експериментах спостерiгалось ослаблення iнтенсивностi пози-
тронiв, що емiтують в результатi дифузiї з алюмiнiєвого зразка,
який мiстить дефекти. Поясненням цього ефекту може бути змiна
знаку роботи виходу позитрона внаслiдок його локалiзацiї в припо-
верхневiй вакансiї, звiдки вiн тунельним переходом може опинити-
ся вже в поверхневому станi i там анiгiлювати [81, 82].

Робота виходу локалiзованого у вакансiї позитрона W vac
p вiдрi-

зняється вiд Wp на величину енергiї зв’язку позитрона у вакансiї

Рис. 1.7. Енергетичнi схеми потенцiалiв взаємодiї позитрона з металами,
для яких Wp < 0 або Wp > 0
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Eb

W vac
p = Wp + Eb. (1.73)

Якщо Wp < 0, то можлива змiна знаку роботи виходу, W vac
p > 0

(рис.1.7). До числа металiв з негативними значеннями Wp вiдно-
сяться, наприклад, мiдь, алюмiнiй, залiзо, молiбден, нiкель, хром,
титан. Для них з аналiзу енергетичного спектра зворотної емiсiї
були отриманi значення Wp < 0.

Одним з каналiв фiксацiї зворотної емiсiї позитронiв є реєстрацiя
“емiсiї” атомiв позитронiя. В роботi Ходжа (див. [77]) була доведена
неможливiсть утворення Рs в об’ємi металу. Атоми Рs утворюються
на хвостi електронного розподiлу за поверхнею. Робота виходу ато-
ма Рs залежить вiд того, вiльний позитрон у металi (WPs), чи вiн
локалiзований (W vac

Ps ). За циклом Борна для того, щоб “вийняти”
iз металу атом позитронiя, потрiбно витягти електрон i позитрон
окремо, а потiм об’єднати їх в атом:

WPs = We + Wp − Ry

2
, W vac

Ps = WPs + Eb, (1.74)

де We – робота виходу електрона.
Робота виходу позитрона може бути обчислена, якщо викори-

стовувати метод функцiоналу густини.
Спочатку обчислимо енергiю утворення моновакансiї.
Енергiя утворення порожньої вакансiї. Iз мiркувань математи-

чної зручностi припустимо, що металевий зразок має форму сфери
радiусом R, в центрi якої знаходиться вакансiя радiусом комiрки
Вiгнера-Зейца r0. Електронна рiдина знаходиться в полi iонiв, роз-
подiл яких жорстко заданий у виглядi сходинок:

ni(r) =





0, r < r0,
n̄e

Z
, r0 < r < R,

0, r > R.

(1.75)

Скористаємося градiєнтною версiєю моделi стабiльного желе. Для
врахування електронних кореляцiй використовувалася апроксима-
цiя Пайнса-Нозьєра (1.56). Визначимо енергiю, необхiдну на утво-
рення вакансiї, як рiзницю енергiй неоднорiдного й однорiдного ме-
талiв:

εvac = E[ne(r)]− E[n̄eθ(r − r0)]. (1.76)
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Вигляд ne(r) i величина εvac залежать вiд того, чи є вакансiя “поро-
жньою”, чи “збуреною” локалiзованим у нiй позитроном.

Не розв’язуючи вiдповiдне рiвняння Ейлера для електронного
розподiлу ne(r), задамо його у виглядi (див. рис. 1.8)

ne(r) = n̄e

{
B1 exp [b(r − r0)], r < r0,

1−B2 exp [b(r0 − r)], r > r0,
(1.77)

де b – варiацiйний параметр, величина якого буде знайдена в ре-
зультатi мiнiмiзацiї (1.76). З умови збереження повного числа еле-
ктронiв i умови зшивання в r = r0 випливає спiввiдношення мiж
B1 i B2. Визначивши εvac = 4πr2

0σ, умову мiнiмуму енергiї можна
записати у виглядi

dσ[n̄e, b, r0]

db

∣∣∣
n̄e,r0

= 0, (1.78)

де σ – питома поверхнева енергiя поверхнi негативної кривизни. Ве-
личина параметра b(r0) для вакансiї менша, нiж у плоскому випадку.
Протилежна розмiрна залежнiсть b(R) має мiсце для поверхнi пози-
тивної кривизни – сферичного кластера радiусом R. В цiлому для
простих металiв εvac є монотонною функцiєю rs, i для лужних мета-
лiв спостерiгається непогане узгодження з експериментальними да-
ними з колекцiї [75]. Причиною iнших розходжень є експонентний
(занадто рiзкий) характер спадання електронного профiлю (1.77)
вглибину вакансiї. Це пiдтверджує порiвняння значень електронної
густини (1.77) i кон-шемiвського профiлю в моделi нестабiльного

Рис. 1.8. Просторовi профiлi електронiв, iонiв i позитронiв у вакансiї
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желе (див. [77]) в центрi вакансiї алюмiнiю: ne(0)/nKS
e (0) ≈ 1/6. Кон-

шемiвськi обчислення в моделi стабiльного желе дають εvac = 0,34,
1,02 еВ для Na, Al, вiдповiдно.

Енергiя зв’язку позитрона i позитронiя. Для обчислення робiт
виходу позитрона треба обчислити: енергiю металу з позитроном
у вакансiї E

(1)
tot , енергiю металу з “порожньою” вакансiєю i “вiль-

ним” позитроном E
(2)
tot , i енергiю металевого зразка i позитрона, що

знаходиться на вiдстанi вiд нього E
(3)
tot . Тодi:

Wp = E
(3)
tot − E

(2)
tot , W vac

p = E
(3)
tot − E

(1)
tot , Eb = E

(2)
tot − E

(1)
tot . (1.79)

Величину Etot ми визначаємо як

Etot = ESJ + Ep, (1.80)

де ESJ – енергiя металу в моделi стабiльного желе, Ep – енергiя
позитрона. За початок вiдлiку зручно прийняти E

(3)
p =0.

Величину ESJ представимо як

ESJ = Ebulk + εvac, (1.81)

де Ebulk – вiдповiдає енергiї “незбуреного” однорiдного металу. Тодi
Ebulk буде скорочуватися в усiх визначеннях (1.79).

Основному стану позитрона вiдповiдає хвильова функцiя ψ(r).
Позначаючи розподiл ймовiрностi позитрона як

np(r) = |ψ(r)|2,
∫

dr np(r) = 1,

величину Ep запишемо в такий спосiб:

Ep =

∫
dr

[
~2

2mp

|∇ψ(r)|2 − eφ(r)np(r) + np(r)ε
p−e
cor [ne(r), np(r)] +

+ E0θ(r − r0)θ(R− r)np(r)] , (1.82)

де перший доданок вiдповiдає кiнетичнiй енергiї позитрона, другий
– електростатичнiй взаємодiї позитрона з металом, третiй – вне-
сок позитрон–електронних кореляцiй, четвертий член описує не-
кулонiвську позитрон–iонну взаємодiю в кожнiй з комiрок Вiгнера-
Зейца (ця величина розрахована в псевдопотенцiальному набли-
женнi), θ(−x) – схiдчаста функцiя Хевiсайда.
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Коли позитрон вiльний у межах всього зразка i знаходиться на
вiдстанi вiд вакансiї, його хвильова функцiя (для R →∞) є плоскою
хвилею. Оскiльки об’єм вакансiї малий порiвняно з об’ємом зразка,
другий iнтеграл у (1.82) вiдповiдає величинi електричного бар’є-
ра (з протилежним знаком) на межi макроскопiчного зразка −eφ̄0,
величина якого обчислена для плоскої поверхнi. У цьому випадку

E(2)
p = −eφ̄0 + εp−e

cor [n̄e, n̄p] + E0, (1.83)

де n̄e – концентрацiя однорiдної електронної рiдини n̄e = 3/(4πr3
s ) =

k3
F/3π2, n̄p – “концентрацiя” позитрона в однорiднiй електроннiй рi-

динi, n̄p = 3/(4πR3).
Завдяки (1.83) визначення роботи виходу Wp спрощується до

Wp = ε(3)
vac −

[
ε(2)
vac + E(2)

p

]
, (1.84)

де енергiя ε
(3)
vac = ε

(2)
vac ≡ εvac вiдповiдає “порожнiй” вакансiї. Кореля-

цiйний внесок εp−e
cor [ne(r), np(r)] в енергiю E

(1)
p повинен враховувати

просторовий розподiл позитрона й електронiв у вакансiї. В цьому
випадку дуже зручною для практичного застосування є iнтерполя-
цiйна формула Р.М. Нiємiнена i Е. Боронскi [83] для кореляцiйного
функцiонала в наближеннi локальної густини.

Припустимо, що основний стан локалiзованого у вакансiї пози-
трона описується параметризованою хвильовою функцiєю

ψ(r) =

√
a3

8π
exp

(
−1

2
ar

)
. (1.85)

Тодi енергiя нульових коливань позитрона дорiвнює ~2a2/8mp (далi
будемо вважати, що mp = me). Розподiл електронiв усерединi i нав-
коло вакансiї задається, як i ранiше, у виглядi (1.77). За наявностi
позитрона у вакансiї оптимальнi профiлi ne(r) i np(r) визначаються
спiльно з умови E

(1)
tot(n̄e, a, b) → min, причому “новi” значення па-

раметра b будуть вiдрiзняться вiд тих, якi знайденi для порожньої
вакансiї, коли позитрон делокалiзований (тобто знаходиться на вiд-
станi вiд ями). У виразi для повної енергiї вiд параметрiв a i b за-
лежить тiльки та її частина, яка вiдповiдає областi неоднорiдностi
металу (вакансiї) i енергiї позитрона. Ця ж частина буде присутня
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в енергiї зв’язку позитрона при перебуваннi його у вакансiї за ви-
значенням (1.76),

Eb =
(
ε(2)
vac + E(2)

p

)− (
ε(1)
vac + E(1)

p

)
. (1.86)

У таблицi 1.4 наведенi результати обчислення роботи виходу
вiльного позитрона Wp i WPs для семи металiв. Робота виходу Wp

складається з декiлькох членiв, рiзних за знаком, i для деяких ме-
талiв близьких за величиною, i тому дуже чуттєва до обчислен-
ня кожного з них. Спрощений опис електронного профiлю побли-
зу меж металу також призводить до погрiшностей в обчисленнi φ.
В цiлому досягається узгодження за знаком теоретичних значень
Wp з iснуючими для деяких металiв експериментальними даними.
Робота виходу позитронiя WPs не залежить вiд величини поверх-
невого бар’єра i повнiстю визначається об’ємними властивостями
металу. Тому спостерiгається узгодження з експериментальними
даними не тiльки за знаком, але i за величиною.

В таблицi 1.4 також представленi результати розрахункiв енергiї
збуреної позитроном вакансiї ε

(2)
vac i вiдповiдних робiт виходу W vac

p та
W vac

Ps . Локалiзований позитрон стимулює додаткове затiкання еле-
ктронної рiдини всередину вакансiї (зменшується параметр b), тим
самим як би збiльшуючи енергiю утворення вакансiї, тому ε

(2)
vac >

ε
(1)
vac = ε

(3)
vac. При порiвняннi значень Wp i W vac

p очевидна змiна зна-
ку роботи виходу позитрона при його емiсiї з вакансiї для металiв
з Wp < 0. Для позитрона в цих металах теорiя дає енергiю зв’яз-
ку Eb > |Wp| (див. (1.73)). Для атомiв позитронiя спостерiгається
WPs < 0, W vac

Ps > 0 для всiх дослiджених 17 металiв у [81, 82].
Час життя позитрона τ у вакансiї обернено пропорцiйний швид-

костi анiгiляцiї λ. Загальноприйнятий спосiб обчислення λ дає τ =
414 пс у Nа i 196 пс в Аl.

Всi роботи з дослiдження позитронiв у вакансiї припускають ме-
тал жорстким, тобто який не пiддається деформацiї. Оцiнимо мо-
жливiсть “розбухання” вакансiї, тобто змiну її радiуса ∆r0:

∆r0

r0

=
P

3B0

.

Визначаючи тиск P позитрона на стiнки вакансiї як похiдну його
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Табл. 1.4. Розрахунковi/експериментальнi значення (в еВ) енергiї утво-
рення вакансiй, роботи виходу позитронiв i атомiв позитронiя [81, 82].

Експериментальнi значення для εvac взятi з [75]; для Wp i WPs - з [80]

εvac We0 ε
(2)
vac Wp W vac

p WPs W vac
Ps

Na 0,44/0,42 2,96/2,35 0,59 3,66/? 4,77 −0,18/? 0,93
Au 0,53/0,89 3,40/4,30 0,67 0,50/>0 4,28 −2,89/−2,24 0,88
Mg 0,94/0,90 3,57/3,64 1,04 1,76/? 4,26 −1,46/? 1,04
Al 1,31/0,66 3,75/4,25 1,44 −0,60/−0,19 3,55 −3,65/−2,78 0,50
Mo 0,51/? 3,60/4,30 1,02 −0,78/−2,4 4,34 −4,28/? 0,84
Fe 1,01/1,60 3,74/4,31 1,07 −1,44/−1,3 3,47 −4,49/? 0,41
Ni 0,93/? 3,84/4,50 1,02 −0,36/−0,9 4,32 −3,61/−2,63 1,07

кiнетичної енергiї за параметром 1/a, отримуємо

∆r0 =
~2a3

48mpπr0B
,

де B – об’ємний модуль стискання масивного металу. Для алюмiнiю i
натрiю отримуємо ∆r0 = 0,06 i 0,19 a0, вiдповiдно, що складає значну
величину – вiдсотки вiд r0.

В однiй з робiт дослiджувався вплив релаксацiї атомiв поблизу
вакансiї на енергiю зв’язку в нiй позитрона. Для молiбдену тiльки
врахування релаксацiї (без врахування тиску позитрона на атоми
стiнки вакансiї) iстотно знизило енергiю зв’язку: з 3,44 до 2,38 еВ.

1.9 Тензоемiсiйний ефект в металевих
зразках

В ультрадисперсних системах, таких, як диспергованi або острiвце-
вi плiвки, при взаємодiї кластерних i електронних пучкiв можли-
вi процеси, що призводять до руйнування (дроблення) металевих
частинок. В процесi встановлення механiчної або термодинамiчної
рiвноваги в таких середовищах ще до закiнчення релаксацiйних
процесiв частинки знаходяться в напруженому станi, який визначає
їхнi емiсiйнi властивостi. Коли механiчнi напруги в частинцi (стрес)
перевищують межу її мiцностi, вона починає дробитися. Таке дро-
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блення може виникнути й у процесах їхньої взаємної зарядки, на-
приклад, у кластернiй плазмi чи тонких плiвках. Iнший наочний
приклад – кулонiвська нестiйкiсть заряджених кластерiв.

До теперiшнього часу накопичився певний обсяг експеримен-
тальних дослiджень залежностi роботи виходу W вiд деформацiї.
Слiд зазначити, що її вивчення має важливi технiчнi застосування.
Наприклад, за цiєю залежнiстю можна оцiнити параметри напру-
женого стану металу: величину залишкових механiчних напруг,
дислокацiйну структуру i т.п. Також хiмiчна активнiсть поверхнi
чуттєва до її деформацiї. Активнiсть визначається величиною по-
верхневої енергiї або стресу, тому побудова теорiї цих величин дуже
важлива для моделювання адсорбцiї i десорбцiї.

Робота виходу електрона сильно залежить вiд стану поверхнi,
а точнiше, вiд електронної будови приповерхневих шарiв атомiв,
якi фактично здiйснюють емiсiю електронiв. Це пiдтверджують чи-
сленнi емпiричнi i напiвемпiричнi залежностi мiж роботою виходу i
фiзико-хiмiчними властивостями твердого тiла. Проте численнi до-
слiдження поверхнi не дозволяють вiдповiсти на запитання про ха-
рактер впливу механiчних напруг на роботу виходу. Для пояснення
анiзотропної польової або термоелектронної емiсiї вводиться навiть
таке поняття, як локальна робота виходу.

Раннi експериментальнi дослiдження сили, яка дiє на електрон
або позитрон, що знаходиться всерединi металевої труби в гравiта-
цiйному полi Землi, поставили питання про вплив деформацiї мета-
лу на величину роботи виходу електрона. Прямi вимiрювання, що
базуються на методi Кельвiна, показали зменшення/збiльшення
контактної рiзницi потенцiалiв (∆ϕ) розтягнутих/стиснутих мета-
левих зразкiв. В одному з експериментiв металевий хрестоподiбний
ротор обертався так, що прискорення кiнцiв ротора досягало 10 g.
За рахунок вiдцентрової сили металевий ротор неоднорiдно дефор-
мувався по довжинi i тому виникала контактна рiзниця потенцiалiв
мiж вiссю ротора i його краями. В iншiй роботi було вiдзначено змi-
ну емiсiйних властивостей диспергованої металевої плiвки пiд час
її деформацiї на вигин. Методом динамiчного конденсатора вимiря-
лася також змiна W (як змiна ∆ϕ !!!) у зразках Al, Cu, Au, латунi i
сталi при їхньому розтяганнi i стисканнi. В усiх випадках в областi
пружних деформацiй “робота виходу” зменшувалася при стискан-
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нi i зростала при розтяганнi приблизно на величину 10−4 – 10−5

еВ/МПа.
Безпосередньо вимiрювалась залежнiсть ∆ϕ у процесi одноосьо-

вої деформацiї (uxx) плоских алюмiнiєвих i нiкелевих зразкiв, а ро-
бота виходу обчислювалася (як це прийнято в методi Кельвiна)

∆WKel ≡ W (uxx)−W (0) = −e∆ϕ(uxx) (1.87)

стосовно вiдомого з лiтератури значення роботи виходу для неде-
формованого Au – еталона. В ходi експериментiв вимiрювання де-
формацiї uxx i ∆ϕ здiйснювалося одночасно.

На рис. 1.9 представленi данi, що iлюструють вплив активного
розтягання зразкiв на роботу виходу електронiв. Залежнiсть ме-
ханiчної напруги вiд деформацiї Π(uxx) при цьому носить звичай-
ний характер. Для пружнодеформованих зразкiв характернi немо-
нотоннi залежностi з тенденцiєю до росту WKel(uxx). Цi осциляцiї,
ймовiрно, пов’язанi з неоднорiднiстю деформування в мiкрооб’ємах
металу. Пiсля переходу в область непружних деформацiй (uxx ≈ 3%

для Al i uxx ≈ 1% для Ni) робота виходу при активному розтяганнi
починає зменшуватися вiдповiдно до (1.87), як це ранiше i спостерi-
галося. При активному просуваннi в пластичну область поверхня є
джерелом вакансiй, дiючи як “вакансiйний насос”. Вплив дефектiв
поверхнi на роботу виходу досить докладно дослiджений. Вплив
пружної деформацiї на роботу виходу електронiв було запропоно-
вано назвати тензоемiсiйним ефектом [58, 59, 84, 85, 86].

Несподiванi, на перший погляд, результати мають на увазi вiд-
повiдне збiльшення/зменшення величини роботи виходу при одно-
осьовому розтяганнi/стисканнi металевого зразка внаслiдок тради-
цiйного визначення (1.87) для методу Кельвiна. З iншого боку, ро-
бота виходу при зменшеннi концентрацiї електронiв в об’ємi металу
повинна зменшуватися, як це спостерiгається при переходi вiд Na
до Cs у групi лужних металiв (див. рис. 1.3). Отже, експерименти
очiкують вiд мiкроскопiчної теорiї вiдповiдi на два важливих запи-
тання:

1) чи вiдповiдає змiна ∆ϕ змiнi роботи виходу?

2) який знак будуть мати деформацiйнi градiєнти поверхневої енер-
гiї i роботи виходу для металевого зразка, розтягнутого або сти-
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Рис. 1.9. Експериментальна залежнiсть механiчної напруги Πxx(uxx) i ро-
боти виходу електронiв WKel(uxx), визначеної за (1.87), для Al

снутого уздовж деякого напрямку?

Перше запитання пов’язане iз зсувом локальної електронейтраль-
ностi в металi, внаслiдок чого геометрична поверхня металевого
зразка не є еквiпотенцiальною. Друге запитання стосується загаль-
ного положення теорiї пружностi: змiна загальної енергiї твердо-
го тiла пропорцiйна квадрату вiдносної деформацiї. Отже, енергiя
повинна зростати незалежно вiд знака деформацiї. З iншого боку,
експериментально було виявлено, що одноосьова пружна деформа-
цiя металевого зразка в середньому призводить до лiнiйної змiни
величини ∆ϕ. Тому класична теорiя пружностi не завжди дає пра-
вильнi результати, принаймнi, для диференцiальних характеристик
поверхнi. Поставленi запитання важливi й у тому випадку, коли
визначається поверхневий натяг (чи поверхневий стрес) макроско-
пiчних зразкiв i малих частинок.

Вимiрювання величини похiдної вiд поверхневого натягу твердо-
го тiла по електричнiй змiннiй (так званий “естанс”) побiчно вказує
на малу вiдмiннiсть поверхневого стресу вiд поверхневої енергiї.
Проте рiзнi розрахунки, у тому числi i з перших принципiв, де-
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монструють iстотне розходження мiж цими двома величинами. Як
простий спосiб оцiнки цього розходження порiвняємо енергiю коге-
зiї εcoh i енергiю утворення вакансiї εvac (див. §1.7).

Енергiя когезiї (“робота виходу” атома) i енергiя утворення ва-
кансiї дають, вiдповiдно, величини незворотної i зворотної робiт,
потрiбних для утворення нової сферичної поверхнi того ж радiуса
r0, що й комiрка Вiгнера-Зейца:

εcoh ≈ 4πr2
0σ0(1 + δ/r0),

де σ0 – питома поверхнева енергiя плоскої поверхнi, δ/r0 – розмiрна
поправка до неї для поверхнi позитивної кривизни 1/r0 (див. §1.7 де
q = εcoh). Зворотна робота з утворення вакансiї може бути визначена
як робота, необхiдна для “видування” маленького пухирця:

εvac ≈ 4πr2
0τ0(1− δ/r0),

τ0 – стрес плоскої поверхнi. Комбiнуючи цi вирази, отримаємо:

τ0 ≈ σ0
1 + δ/r0

1− δ/r0

εvac

εcoh

. (1.88)

Обчислення за методом Кона-Шема дають δ/r0 ' 0, 40 i 0,52
для Na i Al. Цi значення добре узгоджуються з величиною δ/r0

=1/2, отриманою на основi напiвемпiричного правила Френкеля-
Ленгмюра, а вiдношення експериментальних значень εvac/εcoh при-
близно дорiвнює 1/2 i 1/3, вiдповiдно. Звiдси випливає, що τ0 при-
близно дорiвнює чи трохи менше вiд σ0.

Експериментальнi данi i численнi модельнi уявлення поверхнi
недеформованих напiвнескiнченних кристалiв дозволяють дiйти ви-
сновку: для менш щiльно упакованих граней робота виходу бiль-
ша. Цi результати дозволили покласти в основу подальшого аналiзу
iдею про виникнення певного напрямку у випадку пружної дефор-
мацiї, що еквiвалентно створенню штучної анiзотропiї у зразку. При
цьому змiнюється щiльнiсть упакування атомних площин, вiдстань
мiж ними i концентрацiя електронного газу. Отже, необхiдно ви-
користовувати бiльш складну модель, що враховує, з одного боку,
дискретнiсть i структуру кристалiчної ґратки, а з iншого – є досить
простою за типом желеподiбних моделей.
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Про “анiзотропiю” роботи виходу. Важливо помiтити, що в усiх
експериментах ми маємо справу з кiнцевими зразками. Широко
розповсюджена точка зору: хiмiчний потенцiал електронiв у кри-
сталi металу залежить вiд iндексiв кристалографiчної гранi, тобто
має “тензорний” характер. Однак, якщо в iзольованому кристалi
гранi нееквiвалентнi, то мiж ними виникає рiзниця потенцiалiв, що
призводить до перетiкання електронiв з однiєї гранi на iншу [87].
Внаслiдок цього поблизу кристала виникає макроскопiчне неоднорi-
дне поле. Тому на вiдстанях, набагато менших за розмiри монокри-
стала поблизу кожної гранi, емiсiя електронiв залежить вiд коорди-
натного профiлю поверхневого потенцiалу, а не вiд роботи виходу.
Ми звертаємо увагу читача на той факт, що робота виходу, як i по-
тенцiал iонiзацiї (3.19), є характеристикою всього зразка в цiлому,
i нiякого “тензорного” характеру мати не може в силу визначен-
ня, даного Бардiним, як рiзницi мiж енергiєю Фермi i вакуумним
рiвнем енергiї. Ця рiзниця енергiй не залежить нi вiд координати,
нi вiд напрямку, i цiлком iлюструється визначеннями (3.19). Зра-
зок довiльної форми можна побудувати за допомогою елементарних
актiв нуклеацiї, додаючи окремi атоми один за одним. Iонiзацiї на
кожнiй стадiї нуклеацiї вiдповiдає IP одного атома, димера, тримера
i т.п., а для надзвичайно великого зразка з великою електричною
ємнiстю – робота виходу.

Опис деформацiї поверхнi Уявiмо собi гiпотетичний кристал,
що має форму прямокутного паралелепiпеда (див. рис. 1.10).

Припустимо, що в недеформованому станi всi його гранi еквiва-

Рис. 1.10. Схема деформацiї зразка.
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лентнi. При одноосьовiй деформацiї чотири його бiчнi гранi зали-
шаються завжди еквiвалентними одна однiй, але стають нееквiва-
лентними двом боковим торцям. Умова електронейтральностi для
зразка, розтягнутого чи стиснутого уздовж осi x, може бути запи-
сана у виглядi

∫
dx

∫
dy

∫
dz [ne(x, y, z)− Zni(x, y, z)] = 0, (1.89)

де −ene(r) – просторовий розподiл електронного заряду. Розподiл
iонного заряду моделюється схiдчастою функцiєю:

Zni (r) = n̄eθ (r− r′) ,

де r′ – радiус - вектор точок поверхнi; Z – валентнiсть.
За визначенням, робота виходу електронiв iз гранi напiвнескiн-

ченного кристала в моделi стабiльного желе (1.49) визначається як

Wface = −eφ̄− d

dn̄e

(n̄eεJ)− 〈δv〉face , (1.90)

Першi два члени в (1.90) є функцiями тiльки n̄e i Z. Останнiй член,
що є рiзницею δv(r) мiж псевдопотенцiалом iонної ґратки i електро-
статичним потенцiалом позитивного фону, усередненим по комiрцi
Вiгнера – Зейца, дозволяє провести розходження мiж гранями кри-
стала.

Для деформованого металу будемо мати на увазi еквiвалентнiсть
y- i z-напрямкiв, а також однорiдну анiзотропiю уздовж осi x. При
цьому створюється iлюзiя того, що значення роботи виходу з обме-
женого зразка буде рiзним для x- i z-напрямкiв. Це висновок невiр-
ний. Вiн пов’язаний iз широко розповсюдженою точкою зору: “анi-
зотропiя” роботи виходу зумовлюється рiзною електронною густи-
ною на рiзних гранях кристала. Однак, робота виходу електронiв
(скалярна величина) визначається рiзницею рiвнiв енергiї стацiо-
нарних станiв, тому не може залежати вiд напрямку в просторi i є
константою для даного металевого зразка. З огляду на обмеженiсть
зразка, висновки, зробленi Р. Смолуховським [88], Д. Ленгом i В.
Коном [53], є коректними тiльки для зразка, усi гранi якого одна-
ково упакованi. Наприклад, для кристала кубiчної симетрiї зразок
повинен мати форму паралелепiпеда, а гранi – однаковi iндекси.
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Делiкатнiсть задачi полягає у використаннi добре i звично визна-
чених величин для безмежних плоских поверхонь з рiзним атом-
ним упакуванням (наприклад, вираз (1.90) – до кiнцевих тiл). Отже,
“уявна” рiзниця значень роботи виходу Wx −Wz уздовж напрямку
осей x i z, знайдена за допомогою спiввiдношення (1.90), повинна
дорiвнювати нулю внаслiдок однакового вiдлiку енергiй для всiх
дiлянок поверхнi. Нерiвнiсть

Ax ¿ Az, Ay, (1.91)

де Ax, Ay, Az – площi граней макроскопiчного зразка, Ay = Az при-
зводить до того, що додатковий (що перетiкає з гранi на грань)
заряд на кожну грань (пропорцiйний її площi) нехтовно малий на
бiльшiй поверхнi.

Умови (1.91) означають, що бiчнi гранi слабо збуренi електро-
нами, що перетiкають, тому вимiрювання роботи виходу на цих
гранях близьке до вимiрювання, виконаного для напiвнескiнченно-
го зразка. Iстинне значення роботи виходу може бути отримано
методом Кельвiна, як не дивно, на дiлянках поверхнi, що приля-
гають до ребер. Тут змiнюється знак “надлишкового” заряду. При
фотоемiсiйному методi вимiрювання роботи виходу, як це випливає
зi спiввiдношення (1.91), реєстрацiя електронiв повинна здiйсню-
ватись на вiдстанi, що набагато перевищує лiнiйнi розмiри зразка.
Iншими словами, якщо енергiя фотона не досить велика, то еле-
ктрон, що залишив метал, не видаляється на “нескiнченнiсть”, а
переходить з однiєї гранi на iншу по великiй орбiтi.

На пiдставi висловлених мiркувань можна розрахувати стандар-
тним способом (1.90) характеристики найбiльших граней (верхньої
чи нижньої на рис.1.10) деформованого металевого кристала.

Модель деформованого металу. Будемо вважати деформацiю uxx

заданою i розглядати полiкристал як сукупнiсть деякого числа про-
стих кристалiв. Тодi задача якiсно може бути зведена до розрахунку
розтягання чи стискання окремого монокристала.

Виразимо спочатку середню електронну густину в металi через
деформацiю. Для цього розглянемо недеформовану кубiчну комiрку
з ребром a0 i об’ємом

Ω0 = a3
0 ≡ 4πr3

0/3. (1.92)
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Для комiрки, деформованої уздовж осi x, можна записати

Ω = axa
2
y ≡ 4πab2/3, (1.93)

де ax i ay = az – сторони елементарного паралелепiпеда, a i b –
довжини пiвосей еквiвалентного сфероїда, отриманого обертанням
навколо осi x. Можна також записати

ax = a0 (1 + uxx) i az = a0 (1 + uzz) = a0 (1− νuxx) , (1.94)

де ν – коефiцiєнт Пуассона для полiкристала, Ω/Ω0−1 = uxx+uyy+uzz.
З (1.92) – (1.94) випливає

a = r0 (1 + uxx) , i b = r0 (1− νuxx) . (1.95)

Вiдстань мiж площинами ґратки, перпендикулярними до осей y i z,

du = d0 (1− νuxx) , (1.96)

де d0 – значення для недеформованої ґратки (див. табл. 1.5). Зi спiв-
вiдношень (1.92) – (1.95) випливає, що середня концентрацiя

n̄ = n̄0Ω0/Ω = n̄0 [1− (1− 2ν) uxx] + O
(
u2

xx

)
, (1.97)

або електронний параметр

rsu = rs [1 + (1− 2ν)uxx]
1/3 . (1.98)

Далi ми використовуємо рiвняння (1.48)–(1.50) попередньої глави,
що дають основнi спiввiдношення для моделi СЖ.

Табл. 1.5. Залежнiсть вiдстанi мiж площинами d0 вiд кристалографiчної
орiєнтацiї гранi. n̄ = 4Z/a3 – для к.м.ц. i n̄ = 2Z/a3 – для к.о.ц. ґратки,

вiдповiдно

Грань к.м.ц. к.о.ц.
100 a/2 a/2

110 a/(2
√

2) a/
√

2

111 a/
√

3 a
√

3/4
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Для iдеального металу ν = 1/2, i тиск теж дорiвнює нулю. Це
означає, що зовнiшня сила змiнює не об’єм, а тiльки форму комiрки
або зразка.

Далi можна використовувати залежнiсть стабiлiзацiйного потен-
цiалу вiд типу гранi

〈δv〉face = 〈δv〉WS −
(εM

3
+

πn̄

6
d2

u

)
. (1.99)

Поверхневий стрес [89, 90]. Повна енергiя обмеженого кристала
може бути представлена у виглядi суми об’ємної енергiї Eb i по-
верхневої енергiї Es, де

Es = σy4Ay + σx2Ax. (1.100)

Тут σy i σx – поверхнева енергiя на одиницю площi бiчних граней
i основи, вiдповiдно. В недеформованому станi σx = σy = σz ≡ σ, а
в результатi деформацiї поверхнева енергiя (1.100) змiнюється на
величину

dEs = 4Ay

(
σδαβ +

dσ

duαβ

)
duαβ + 2Ax

(
σδαβ +

dσ

duαβ

)
duαβ, (1.101)

де iндекси α, β позначають напрямки в площинi гранi, δαβ – символ
Кронеккера. В рамках даної моделi безпосередньо обчислюється

τxx = σ + dσ/duxx (1.102)

(див. обговорення нижче). Для подальшого аналiзу результатiв зру-
чно розглядати замiсть (1.90) еквiвалентний запис:

Wface = −v̄eff(face) − εF. (1.103)

Об’ємне значення ефективного потенцiалу v̄eff(face) < 0 дає повну ви-
соту бар’єра на межi метал–вакуум i εF > 0 – енергiя Фермi.

Результати кон–шемiвських розрахункiв. Для перевiрки теорiї
попереднього роздiлу були розв’язанi рiвняння Кона–Шема в рам-
ках моделi стабiлiзованого желе. Результати обчислень представле-
нi на рис.1.11 i в табл. 5.2. Тiльки потiм для деяких площин техно-
логiчно важливих металiв були розрахованi σ i W (див. табл. 1.7), а
потiм їхнi деформацiйнi залежностi (див. табл. 1.8, як приклад для
Al).
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Рис. 1.11. Результати самоузгоджених обчислень електронного профiлю
i потенцiалiв для двох металевих поверхонь (111). Енергетичнi величи-
ни наведенi в рiдбергах. Ефективний потенцiал зсунутий угору по шкалi
енергiй на величину енергiї Фермi. Для Na профiль veff(face)(z) виходить на

насичення (0.2112 Ry) при z = 30.6 a0

Величина 〈δv〉face, уведена в ефективний потенцiал, дозволила
побудувати профiлi електронних концентрацiй для площин з рi-
зними iндексами, якi були використанi для розрахунку величин,
що спостерiгаються. Усi обчислення були виконанi для найбiльших
за площею (верхнiх) граней монокристалiв (див. рис.1.10). При цьо-
му використовувався “полiкристалiчний” коефiцiєнт Пуассона (його
значення наведенi в табл. 1.7). Як видно з таблицi, найбiльша по-
верхнева енергiя i найменша робота виходу вiдповiдають гранi 〈110〉
к.м.ц.
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Табл. 1.6. Розрахунковi/експериментальнi значення поверхневої енергiї σ

i роботи виходу W для полiкристалiчної плоскої поверхнi [59]. Експери-
ментальнi величини σ – [93, 94, 95], W – [92, 96]. Данi з [96] позначенi – †.
Для одновалентних атомiв наведенi експериментальнi значення атомного

потенцiалу iонiзацiї IP [97] i енергiї прилипання електронiв EA [98]

Z rs σ W IP EA

[a0] [ерг/см2] [еВ] [еВ] [еВ]

Cr 6 1,47 1134/1590 4,81/4,58
H 1 1,58 1226/? 4,70/?
Ni 3 1,81 1144/1810 4,51/4,50
Ti 4 1,92 1059/2220 4,42/3,95
Al 3 2,07 926/1160 4,30/4,25(4,28†)
Au 3(1) 2,09(3,01) 912/1134 4,28/4,30(5,10†) 9,23 2,1
Cu 2 2,11 892/1351 4,26/4,40(4,65†) 7,73 1,42
Pb 4 2,30 746/465 4,11/4,00(4,25†)
Mg 2 2,65 533/569 3,82/3,64(3,66†)
Ca 2 3,27 304/490 3,36/2,80(2,87†)
Li 1 3,28 302/398 3,36/2,38(2,90†) 5,39 0,1
Sr 2 3,56 237/410 3,18/2,35(2,59†)
Ba 2 3,71 213/370 3,09/2,49(2,70†)
Na 1 3,99 171/191 2,93/2,35(2,75†) 5,14 0,26
K 1 4,96 89,3/121 2,48/2,22(2,30†) 4,34 0,17
Rb 1 5,23 75,2/98 2,38/2,16(2,16†) 4,18 0,14
Cs 1 5,63 59,8/79 2,25/1,81(2,14†) 3,89 0,24

У межах деформацiй −0, 01 ≤ uxx ≤ +0, 01 для Ni i −0, 03 ≤ uxx ≤
+0, 03 для Al, Au, Cu, Ti змiни поверхневих характеристик зали-
шаються лiнiйними. Позитивна/негативна деформацiя uxx означає
зменшення/збiльшення середньої концентрацiї електронiв n̄, розтя-
гання/ стискання верхньої гранi зразка, тобто зменшення/збiльшення
щiльностi упакування атомiв на цiй сторонi i мiжплощинної вiдста-
нi в напрямку, перпендикулярному осi z. Як приклад, результати
обчислень для Al наведенi в таблицi 1.8. В процесi деформацiї спо-
стерiгається лiнiйне збiльшення поверхневої енергiї. Це означає, що
величина dσ/duxx позитивна i для uxx > 0, i для uxx < 0. Рiвнян-
ня (1.101) дає величину поверхневого стресу τxx трохи бiльшу, нiж
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Табл. 1.7. Розрахунковi значення об’ємного модуля стискання B (через
косу риску данi експериментальнi значення), поверхневої енергiї σface, ро-
боти виходу Wface. Для Au розрахунки зробленi як для тривалентного, так

i для одновалентного (у дужках) металу

B Грань σface Wface Y ν

[Мбар] [ерг/см2] [еВ] [ГПа]

(100) 1087 3,806 62,5
Al 1,565/0,722 (110) 1683 3,643 71,4 0,34

(111) 939 4,119 75,1
(100) 1069(395) 3,792(3,318) 43,5

Au 1,519(0,202)/0,722 (110) 1652(440) 3,630(3,148) 81,3 0,42
(111) 924(383) 4,105(3,478) 115,0
(100) 1376 4,010 138,0

Ni 2,567/1,860 (110) 2224 3,858 215,0 0,32
(111) 1162 4,325 262,0
(100) 979 3,855 65,8

Cu 1,113/1,370 (110) 1295 3,647 131,0 0,35
(111) 899 4,123 194,0
(0001) 1081 4,205 145,0
(100) 1355 3,865 96,1

Ti 1,565/0,722 (110) 2456 3,774 96,1 0,30
(111) 1081 4,205 27,8
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σ(uxx = 0). Для uxx > 0 величина τxx також трохи бiльша, нiж для
uxx < 0.

Диференцiали площин мають вигляд:

dy = (1− ν)Ayduxx i dAx = −2νAxduxx. (1.104)

Це означає, що при uxx > 0 площа Ay збiльшується, а Ax зменшує-
ться. Пiдставляючи (1.104) у (1.101), отримуємо

τy = σy +
1

1− ν

dσy

duxx

, τx = σx − 1

2ν

dσx

duxx

. (1.105)

З (1.105) випливає нерiвнiсть τx i τy у випадку ν < 1/2.
Отриманi результати узгоджуються з оцiнкою τ < σ, даною по

(1.88), а також з результатом

τ

σ
=

3ν − 1

1− ν
,

що випливає з теорiї пружностi [59]. При ν = 1/2 ця формула дає
τ/σ = 1 i τ < σ для ν < 1/2. Помiтимо, що при розрахунку τzz i τyy

для зразка, розтягнутого уздовж осi x, ми повиннi використовувати
dσ/duxx, взяте для uxx < 0, тодi як для стиснутого зразка – для uxx >

0. Причина в тому, що розтягання уздовж напрямку x призводить
до стискання зразка в ортогональних напрямках.

Величина роботи виходу убуває лiнiйно з ростом uxx i вiдно-
сною змiною менше 1% (див. таблицю 1.8). Виявилося, що домiную-
чою причиною зменшення W з ростом uxx є змiна 〈δv〉face. В цiлому,

Табл. 1.8. Розрахунковi значення поверхневої енергiї σ [ерг/см2], робо-
ти виходу W [еВ], похiдної dσ/duxx [ерг/см2], стресу τxx [ерг/см2], змiни
роботи виходу ∆W i ефективного потенцiалу за поверхнею ∆veff(z = z0)
[еВ] для пружно деформованої верхньої гранi Al (rs = 2, 06a0, uxx = ±0, 03)

(рис.1.10) [84]. Позитивна i негативна деформацiї позначенi (+) чи (−)

Грань σ W uxx dσ/duxx τ ∆W ∆veff(z0)

(111) 946 4,096 + 460 1406 −0, 032 −0, 103

− 400 1346 +0,033 +0,106
(100) 1097 3,780 + 833 1930 −0, 025 −0, 064

− 810 1907 +0,016 +0,069
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Рис. 1.12. Результати обчислень похiдної dσ/duxx для iснування поверхне-
вого стресу (1.105) [59]. Лiва i права частини рисунка вiдповiдають макси-
мальним значенням стискання uxx < 0 i розтягання uxx > 0, вiдповiдно: ¤

– м.ц.к. (100), 4 – м.ц.к. (110), • – м.ц.к. (111), ♦ – м.б.ц. (0001)

при розтяганнi ∆W визначається негативними змiнами у величинi
обмiнно-кореляцiйної vxc i електростатичної eφ компонент ефектив-
ного потенцiалу veff = vxc + eφ + 〈δv〉face, а також позитивною змiною
величини 〈δv〉face. Домiнуючу роль вiдiграє змiна 〈δv〉face, у той час
як змiна енергiї Фермi зовсiм незначна.

На перший погляд, розрахована змiна величини роботи виходу
при деформацiї суперечить експериментальним результатам: робо-
та виходу зростає/убуває при розтяганнi/стисканнi зразка. Цей ви-
сновок спочатку був зроблений на пiдставi аналiзу результатiв вимi-
рювання ∆ϕ i застосування формули (1.87). Виявилося, що це про-
тирiччя удаване. Справа в тому, що методом Кельвiна фiксуються
змiни потенцiалу поверхнi, тому трактування таких вимiрювань по-
винно будуватися не на змiнi величини роботи виходу, а на аналiзi
змiни ефективного потенцiалу veff поблизу поверхнi пiд впливом
деформацiї. Метод Кельвiна фiксує потенцiал за геометричною по-
верхнею тiла на уявнiй площинi, щодо якої будується електроста-
тичне зображення (image plane), тобто в координатi z = z0 > 0 (нага-
даємо, що z = 0 – координата верхньої гранi). На вiдмiну вiд роботи
виходу W (в яку 〈δv〉face дає прямий внесок, оскiльки його значення
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вiдмiнне вiд нуля тiльки всерединi зразка) ефективний потенцiал у
точцi z = z0 “вiдчуває деформацiю” за допомогою процедури само-
узгодження у розв’язку рiвнянь Кона-Шема. Обчислення, виконанi
для Al (111) (при uxx = 0,±0, 03), привели до дуже цiкавого резуль-
тату

∆veff(z = z0)

∆veff(z = −∞)
' −3.

Виявляється, в процесi деформацiї положення дна потенцiалу в об’-
ємi i його значення за поверхнею зсуваються в протилежнi боки по
шкалi енергiй.

Результати обчислення ∆veff(z0) наведенi в табл. 1.8. Розрахованi
змiни ефективного потенцiала для Al мають той же знак, що й обмi-
рюванi змiни значення ∆ϕ. Для полiкристалiчних зразкiв Al, що пiд-
даються деформацiї uxx = 0, 03, значення ∆ϕ складає (−0, 025±0, 002)
В. Як експеримент, так i обчислення ∆veff(z0)/e дають негативну рi-
зницю значень поверхневого потенцiалу ∆ϕ < 0. Це означає, що
загальноприйнятий спосiб вимiрювання

∆W = −∆ϕ(uxx) ≡ −∆veff(z0) > 0

дає невiрний результат! Оскiльки полiкристалiчний зразок може
бути представлений сукупнiстю довiльно орiєнтованих монокриста-
лiтiв, значення, отриманi нами, повиннi бути усередненi для порiв-
няння з експериментом. Якiсна вiдповiдь при цьому не змiниться,
оскiльки виявленi ефекти однаковi для рiзних кристалографiчних
граней i металiв.

Результати вiдповiдають прямому спостереженню зсуву значен-
ня контактного потенцiалу: значення ефективного потенцiалу поза
гранями зразка зсувається вбiк негативних/позитивних значень,
коли прикладена сила, яка розтягає/стискає. Результат не зале-
жить вiд сорту металу i кристалографiчного напрямку: змiна зна-
чення роботи виходу має ту ж тенденцiю, що i ∆ϕ. Виходячи iз
сказаного, результати, наведенi в табл. 1.8 i на рис.1.13, демонстру-
ють, що робота виходу зменшується з ростом uxx, а вимiрювання,
виконанi методом Кельвiна, дають не змiну величини роботи виходу
при пружнiй деформацiї, а змiну потенцiалу поверхнi.

Якi можливi причини анiзотропiї електронної емiсiї з рiзних гра-
ней монокристала, яка спостерiгається?
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Рис. 1.13. Результати обчислень змiни роботи виходу i контактної рi-
зницi потенцiалiв [59]. Позначення такi же, як i на попередньому ри-
сунку. Експериментальнi величини ∆ϕ (позначенi як ×) для стиснутих
(uxx = −0.03) полiкристалiчних Au, Cu, Al – зразкiв i для розтягнутих

зразкiв Al (uxx = +0, 03) i Ni (uxx = +0, 01)

Густина струму з нагрiтого зразка

j = CT 2 exp {−W/kBT} , (1.106)

де константа C слабо залежить вiд сорту металу. Експерименти
вказують на анiзотропний характер польової емiсiї. Пояснення зво-
дяться до введення, безперечно, зручного поняття “анiзотропiї” ро-
боти виходу (наприклад, при дослiдженнi поверхнi тунельним мi-
кроскопом 1), що не має такої властивостi принципово. Можливо
“анiзотропiя” виявляється завдяки ефекту Шотткi, рiзного для рi-
зних дiлянок неоднорiдної поверхнi. Наприклад, цим можна поясни-
ти спостереження “рiзної” роботи виходу для бiчних поверхонь i
торцiв одношарових нанотрубок.

Робота виходу нанотрубки є важливим параметром при вико-
ристаннi вуглецевих нанотрубок в електронних польових емiтерах.
У лiтературi наводяться рiзнi значення цього параметра для нано-
трубок рiзної структури в широкому дiапазонi вiд 1,0 до 6 еВ. Цi

1Встановлено, що збурювання поверхнi, внесенi скануючим тунельним мiкро-
скопом, призводять навiть до вiдриву атомiв.
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вимiрювання виконанi пiд час дослiджень емiсiйних характеристик
нанотрубок, а невизначенiсть пов’язана з труднощами точного ви-
значення структури нанотрубки, яка визначає коефiцiєнт збiльше-
ння електричного поля поблизу емiтуючої поверхнi. Недавно обмi-
рянi роботи виходу для одношарових нанотрубок методом фотоеле-
ктронної спектроскопiї. Нанотрубки виготолялись методом лазерної
абляцiї, очищенi фiльтрацiєю у присутностi ультразвукового опро-
мiнення i нанесенi методом розпилення на GaAs пiдкладинку. ЯМР
дослiдження вказують на випадковий характер розподiлу нанотру-
бок за хiральностями, а вiдношення числа металевих нанотрубок до
напiвпровiдникових складає приблизно 1:2. Фотоемiсiйнi вимiрюва-
ння проводилися за кiмнатної температури. Роботу виходу автори
оцiнювали з порiвняння спектрiв вторинних фотоелектронiв для
графiту i нанотрубок. Виявилося, що робота виходу одношарових
нанотрубок перевищує вiдповiдне її значення для графiту i складає
4,8 еВ. Отриманий в експериментi результат вiдноситься скорiше
до бiчної поверхнi, у той час як для електронної емiсiї iстотним є
значення роботи виходу з областi торця.

Зауваження. Для кiнцевих кристалiв крайовi ефекти у першу
чергу приводять до еквiпотенцiальностi поверхнi. За визначенням
потенцiалу iонiзацiї обмеженого зразка електрон потрiбно вiддали-
ти на нескiнченну вiд нього вiдстань. З цiєї точки зору його IP (як
“гiгантської молекули”) не повинен залежати вiд напрямку “вихо-
ду” електрона через поверхню, оскiльки кластер може бути пред-
ставлений “точкою”, яка, однак, має внутрiшню структуру. У цьому
випадку тензоемiсiйна частина IP переважно залежить тiльки вiд
змiни електронної густини в об’ємi кластера, яка визначається зна-
ченням рiзницi потенцiалiв. Тому пiд час iзотропного розширення,
тобто iз зменшенням електронної густини, робота виходу зменшує-
ться, як це i спостерiгається пiд час переходу вiд металу до металу
лужної групи, наприклад вiд Na до Cs.

Зробимо тепер оцiнки для однозаряджених кластерiв Al у вiд-
повiдностi з виразом

IP = W (uxx) + e2/2R = W (0) + ∆W (uxx) + e2/2R, (1.107)

де R – радiус сфери об’єму, еквiвалентного вихiдному кристалу.
Виявляється, що пiд час iзотропного розширення (uxx = +3%) роз-
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мiрний кулонiвський i тензоемiсiйний ефекти компенсують один
одного, якщо число атомiв у кластерi N ' 300, а при стисканнi во-
ни, навпаки, пiдсилюють один одного.

Кластери (частинки) можуть бути деформованi при напилюван-
нi на пiдкладинку або в процесi взаємного зарядження в ультра-
дисперснiй системi при вирiвнюваннi їхнiх хiмiчних потенцiалiв за
рахунок електрострикцiї. У наступному параграфi буде дослiджу-
ватися питання про граничнi заряди, якi можуть вмiстити металевi
частинки, i якi визначають їх “кулонiвський вибух”.

Практична частина

Розрахунок роботи виходу електронiв i поверхневої енер-
гiї металiв прямим варiацiйним методом

Використовується атомна система одиниць.
Звернемося до розгляду моделi однорiдного тла для поверхнi ме-

талу (модель нестабiльного желе, Jellium model). Це поверхневий
аналог моделi, яка широко використовується для вивчення об’єм-
них властивостей простих металiв, зона провiдностi яких формує-
ться з s− i p− атомних рiвнiв.

Розглянемо випадок нескiнченного кристала у припущеннi, що
заряд ґратки iонiв рiвномiрно розмазаний по усьому об’єму i утво-
рює однорiдне позитивне тло iз густиною n̄, що рiзко обривається
на координатнiй площинi ZY.

Густина n̄ - це середня густина позитивного заряду iонної ґратки;
зручною одиницею її вимiрювання є радiус rs, зумовлений форму-
лою:

4

3
π r3

s ≡ n̄−1.

rs змiнюється вiд 2 до 6 a0 (a0 – борiвський радiус).
Для однорiдного металу повна неелектростатична енергiя

G = ḡV,
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де V – об’єм металу, ḡ - об’ємна густина неелектростатичної енергiї
однорiдного електронного газу, що виглядає як:

ḡ ≡ g(n̄).

У наближеннi локальної густини повна енергiя металу з ураху-
ванням поверхнi є

E = G + Eq = S

∞∫

−∞

dx g(n(x)) + Eq,

де Eq - електростатична енергiя взаємодiї електронiв та iонiв.
Об’ємна густина енергiї складається з наступних складових:

g(n) = gt(n) + gex(n) + gcor(n) + gg(n),

де gt(n) - об’ємна густина кiнетичної енергiї електронiв; gex(n) - об’-
ємна густина обмiнної енергiї електронiв; gcor - об’ємна густина ко-
реляцiйної енергiї електронiв; gg(n) - градiєнтна поправка Вейцзек-
кера для кiнетичної енергiї електронiв.

Eq = S
1

2

∞∫

−∞

dxϕ(x) (n(x)− ρ(x)) = S σq,

де ϕ(x) - електростатичний потенцiал. Електростатичний потенцiал
визначається рiвнянням Пуассона.

Рiвняння Пуассона записується як

∇2ϕ(r) = −4π e

ε0

(n (r)− ρ (r)) .

Розглядається одномiрна задача, у якiй вiсь x нормальна до по-
верхнi, а початок координат знаходиться на межi металу. Викори-
стовується модель желе:

ρ (x) = n̄ θ(−x),

θ(−x) – одинична сходинкова функцiя Хевiсайда.
Для потенцiала межовими умовами будуть

dn (x)

dx

∣∣∣∣
x=±∞

= 0,



Практична частина 87

i
dρ (x)

dx

∣∣∣∣
x=±∞

= 0,

n (x)|x=−∞ ≡ n(−∞) ≡ n̄,

ϕ (−∞) = ϕ̄,

ϕ (∞) = 0,

dϕ (x)

dx

∣∣∣∣
x=±∞

= 0.

Уведемо константу

C =
4πe

ε0

в системi СI, у атомнiй системi одиниць C = 4π.
Одномiрне рiвняння Пуассона:

∆ϕ (x) = −C (n (x)− ρ (x)) ,

де ∆ = ∂2/∂x2 + ∂2/∂y2 + ∂2/∂z2 – оператор Лапласа.
Проiнтегруємо обидвi частини рiвняння вiд −∞ до x′:

x′∫

−∞

d2ϕ (x)

dx2
dx = −C

x′∫

−∞

(n (x)− ρ (x)) dx.

Перетворимо спочатку лiву частину:

x′∫

−∞

d2ϕ (x)

dx2
dx =

x′∫

−∞

d

dx

(
dϕ (x)

dx

)
dx =

x′∫

−∞

d

(
dϕ (x)

dx

)
=

dϕ (x)

dx

∣∣∣∣
x′

−∞
=

dϕ (x)

dx
,

i проiнтегруємо її другий раз:

x′∫

−∞

dϕ (x)

dx
dx =ϕ (x)− ϕ̄.

Проiнтегруємо тепер праву частину. Її iнтегрування проведемо
по частинам. Отримуємо:

ϕ(x) = ϕ̄− C

x∫

−∞

dx′ (x− x′) (n (x′)− ρ (x′)),
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ϕ̄ = −C

+∞∫

−∞

dx [n(x)− ρ(x)].

Це розв’язок одномiрного рiвняння Пуассона для плоскої металевої
поверхнi.

У такий спосiб

σj = σq + σt + σg + σex + σcor.

Для кiнетичної енергiї можна записати

gt(n) =
3

10
k2

F n,

де kF = (3π2n)
1
3 - iмпульс Фермi, EF = k2

F /2 (в атомних одиницях
Хартрi).

σt =

0∫

−∞

dx [gt(n(x)− gt(n̄)] +

∞∫

0

dxgt(n(x)),

для градiєнтної поправки

gg =
1

72

|∇n|2
n

,

σg =
1

72

∞∫

−∞

dx
|∇n|2

n
,

для обмiнної енергiї

gex = − 3

4π
kF n,

σex =

0∫

−∞

dx [gex(n(x)− gex(n̄)] +

∞∫

0

dxgex(n(x)),

для кореляцiйної енергiї

gcor = −[0.0474 + 0.0155 ln(kF )]n,

σcor =

0∫

−∞

dx [gcor(n(x)− gcor(n̄)] +

∞∫

0

dxgcor(n(x)).
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Для знаходження оптимального виду функцiї n(x) застосуємо ва-
рiацiйний метод. Вiн полягає в завданнi n(x) параметричним рiвнян-
ням iз варiацiйним параметром b, а потiм iз наступною мiнiмiзацiєю
повної енергiї по цьому параметру.

Нехай

n(x) = n̄

{
1− 1

2
ebx, x ≤ 0

1
2
e−bx, x > 0

де величина b−1 приблизно дорiвнює товщинi поверхневого шару.
Тодi для електростатичного потенцiалу маємо:

ϕ(x) = −4π n̄

b2

{
(1− 1

2
ebx), x ≤ 0

1
2
e−bx, x > 0

,

σq = Cq
n̄2

b3
.

Для кiнетичної енергiї

σt = Ct
n̄5/3

b
.

Для градiєнтної поправки

σg = Cgn̄ b.

Для обмiну

σex = Cex
n̄4/3

b
.

Для кореляцiї

σcor = Ccor
n̄

b
.

Варiацiйний параметр b знаходиться з принципу мiнiмiзацiї поверх-
невої енергiї. При оптимальному розподiлi густини n(x) значення
менше, нiж при будь-якому iншому розподiлi густини електронiв.
Для цього потрiбно побудувати залежнiсть σj(b).

У моделi стабiльного желе (Stabilized Jellium model) поверхнева
енергiя є

σsj = σj + 〈δV 〉WS

0∫

−∞

dx [n (x)− n̄],
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де

〈δV 〉WS = −n̄
dεj (n̄)

dn̄
,

де εj = gj/n̄ – енергiя на 1 електрон. Потенцiал 〈δV 〉WS враховує дис-
кретнiсть iонiв i електрон-iонну взаємодiю в псевдопотенцiальному
наближеннi.

g(n̄) = gt(n̄) + gex(n̄) + gcor(n̄) + gg(n̄).

Потiм потрiбно побудувати залежнiсть σsj(b).
Якщо визначити роботу виходу W як мiнiмальну, необхiдну для

видалення електрона з об’єму металу на нескiнченнiсть, то з ура-
хуванням поверхневого й об’ємного компонентiв її можна записати
в моделi нестабiльного желе:

Wj = −ϕ̄− d ḡ

d n̄
.

У моделi стабiльного желе:

Wsj = Wj − 〈δV 〉WS .

Для розрахункiв роботи виходу потрiбне значення параметра b,
яке вiдповiдає мiнiмуму залежностей σj(b) i σsj(b), вiдповiдно.

Пiдказка:
Використовуючи рiвняння

σj = Cq
n̄2

b3
− Ct

n̄
5/3

b
+ Cex

n̄
4/3

b
+ Ccor

n̄

b
+ Cg n̄ b,

знайти мiнiмум залежностi σj(b) i σsj(b) при заданому n̄ для кожного
варiанта. Коефiцiєнти Cq,t,ex,corr,g легко розрахувати у Mathcad.

Значення σj(b) i σsj(b) у мiнiмумi порiвняти з експерименталь-
ними значеннями поверхневого натягу. Побудувати графiк σj, sj(b)

при заданому n̄. Значення параметру b, який вiдповiдає мiнiмуму
(мiнiмальне значення σ) i є тим, яке необхiдно порiвнювати з екс-
периментом) необхiдно для розрахунку роботи виходу, яку теж не-
обхiдно порiвняти з експериментом.

Програма розрахункiв “Surface.mcd” додається:
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Розрахунок для Cs, у якого r := 5.63.
Густина iонiв:

n :=
1

4
3
· π · r3

n = 1.338 · 10−3

Розподiл електронної густини:
nn (x) :=

∣∣(n · (1− 1
2
· ex

))
ifx < 0∣∣(n · 1

2
· e−x

)
otherwise

kf (x) := (3 · π2 · nn (x))
1
3 - iмпульс Фермi

gt (x) := 3
10
· kf (x)2 · nn (x) - об’ємна густина кiнетичної енергiї еле-

ктронiв
Кiнетична енергiя електронiв:

st :=

(∫ 0

−∞

(
gt (x)− 3

10
· (3 · π2 · n)

2
3 · n

)
dx +

∫∞
0

gt (x) dx
)

n
5
3

st = −1.642

Градiєнтна поправка:

sg :=

1
72
· ∫∞−∞

(| d
dx

nn(x)|)2

nn(x)
dx

n

sg = 9.627 · 10−3

gx (x) := −3
4·π ·kf (x) ·nn (x) - об’ємна густина обмiнної енергiї електро-

нiв
Обмiнна енергiя електронiв:

sx :=

(∫ 0

−∞

(
gx (x) + 3

4·π · (3 · π2 · n)
1
3 · n

)
dx +

(∫∞
0

gx (x) dx
))

n
4
3

sx = 0.2502

gcor (x) := −nn (x) · (0.00474 + 0.0155 · ln (kf (x))) - об’ємна густина ко-
реляцiйної енергiї електронiв
Кореляцiйна енергiя електронiв:



Практична частина 92

scor :=
−0.0052 · n · ∫ 0

−∞ ln
(
1− 1

2
· ex

)
dx + 0.0026 · n · ∫ 0

−∞ ln
(
3 · π2 · n · (1− 1

2
· ex

)) · exdx

n
−

−
∫∞

0
0.0026 · n · ln

(
3·π2·n

2
· e−x

)
· e−xdx

n

scor = 6.632 · 10−3

Електростатична енергiя електронiв:

sqq :=
1
2
· ∫ 0

−∞−4 · π · n · (1− 1
2
· ex

) · (−n
2
· ex

)
dx + 1

2
· ∫∞

0
−4 · π · n · 1

2
· e−x · nn (x) dx

n2

sqq = 1.571

Розрахунок поверхневої енергiї електронiв:

σt (b) := −st · n
5
3

b

σg (b) := sg · n · b

σex (b) := sx · n
4
3

b

σcor (b) := scor · n

b

σq (b) := sqq · n2

b3

Енергiя нестабiльного желе:

σj (b) := σt (b) + σg (b) + σex (b) + σcor (b) + σq (b)

σs (b) := −n

b
·
(

0.0026 +
1

8 · π ·
(
3 · π2

) 1
3 · n 1

3 − 1

10
· (3 · π2

) 2
3 · n 2

3

)

Енергiя стабiльного желе:

σsj (b) := σj (b) + σs (b)

Знаходимо мiнiмум поверхневої енергiї - це нуль похiдної по-
верхневої енергiї. Похiдна поверхневої енергiї:
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F (b) := st · n
5
3

b2
+ sg · n− sx · n

4
3

b2
− scor · n

b2
− sqq · 3 · n2

b4
+

+
n

b2
·
(

0.0026 +
1

8 · π ·
(
3 · π2

) 1
3 · n 1

3 − 1

10
· (3 · π2

) 2
3 · n 2

3

)

Знаходимо графiчно нуль похiдної...

b2 := 0, 0.01..4

Рис. 1.14. MathCard-Surface

Знаходимо чисельно нуль похiдної...
b := 2 - початкове наближення

b1 := root (F (b))

b1 = 2.24

Поверхнева енергiя при знайденому параметрi:

σsj (b1) = 5.872 · 10−5
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Робота виходу електронiв:

Wsj :=

(
0.095− 2 ·

(
0.0026 +

1

8 · π ·
(
3 · π2

) 1
3 · n 1

3 − 1

10
· (3 · π2

) 2
3 · n 2

3

))
·27.21

Wsj = 2.338

Основнi питання до роздiлу:

1) Яка загальна концепцiя методу функцiоналу густини неоднорi-
дного електронного газу (концепцiя Хоенберга-Кона-Мермiна)?
2) В чому полягають удосконалення методiв Томаса-Фермi та Хартрi-
Фока?
3) Дати визначення питомої поверхневої енергiї та роботи виходу
електронiв.
4) Описати протирiччя експериментальних i теоретичних дослi-
джень розмiрної залежностi поверхневого натягу краплi.
5) Дати визначення енергiї утворення вакансiї та теплоти випаро-
вування атомiв.
6) Сформулювати правило Френкеля-Ленгмюра. Дати визначення
способу Фогельсбергера для перевизначення еквiмолекулярної по-
верхнi краплi.
7) Дати визначення роботi виходу позитрона з металу. Вказати на
вiдмiнностi вiд роботи виходу електронiв.
8) У чому полягає суть позитронної дiагностики?
9) У чому полягає проблема вимiрювання методом Кельвiна роботи
виходу електронiв?
10) Пояснити помилковiсть поняття анiзотропiї роботи виходу.



Роздiл 2

Загальнi вiдомостi про
квантовi точки i кластери

2.1 Утворення острiвцiв за допомогою
тунельного мiкроскопу

Iнтерес до дослiджень нанорозмiрних структур викликаний загаль-
ною тенденцiєю, спрямованою на мiнiатюризацiю електронних при-
строїв. Однак iснує i фундаментальна причина, пов’язана з еле-
ктронними властивостями наноструктур, якi вiдрiзняються вiд вла-
стивостей об’ємних матерiалiв наявнiстю ефектiв просторового кван-
тування.

Залежнiсть зонної структури об’єкта вiд його розмiру може бути
використана для iстотного розширення областi застосування мате-
рiалiв в електронних i оптичних схемах. Змiна положення енер-
гетичних рiвнiв може супроводжуватися змiною умов електрон-
них переходiв i, отже, впливати на ефективнiсть оптичної емiсiї.
Просторове квантування створює добре вираженi дискретнi енер-
гетичнi рiвнi в структурах розмiром близько 10 нм i менше. Та-
кi структури, так званi квантовi точки, формують елементну базу
для виготовлення одноелектронних транзисторiв, нових фотоеле-
ктронних приладiв, а також квантових комп’ютерiв. Серед способiв
створення напiвпровiдникових наноструктур найбiльш поширени-
ми є методи з використанням процесiв самоорганiзацiї, що вiдбува-
ються при релаксацiї напружених гетероструктур, а також методи,

95
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якi модифiкують поверхню для змiни початкових стадiй росту. В
основi природних механiзмiв, якi використовують цi методи, ле-
жать спонтанне зародження i зростання, якi дозволяють варiювати
геометричнi розмiри наноструктур тiльки в певних межах. Цi мето-
ди є ефективними для створення масивiв наноструктур. Для ство-
рення ж одиночних нанооб’єктiв у заданому мiсцi розташування
потрiбен пошук методiв адресної модифiкацiї морфологiї поверхнi з
використанням додаткових технiчних засобiв, таких, як сканування
поверхнi за допомогою електронних пучкiв i мiкрозондiв.

Численними дослiдженнями було показано, що скануючий ту-
нельний мiкроскоп (СТМ) є ефективним iнструментом не тiльки
для дослiдження морфологiї й атомної структури поверхонь, але
також i для прямого створення нанорозмiрних структур [101]. Унi-
кальнi можливостi СТМ були продемонстрованi при модифiкацiї по-
верхонь металiв, а саме при створеннi таких структур, як “кванто-
вий корал”(рис. 2.1).

Особливiстю цих експериментiв є використання дуже низьких
температур зразка. Це пов’язано з рухливiстю адатомiв при бiльш
високих температурах. Перенос атомiв здiйснюється як уздовж по-
верхнi – латеральне перемiщення, так i мiж зразком i зондом СТМ
– вертикальне перенесення.

Експеримент i теорiя з латерального перемiщення вказують на
виникнення “пiдстроювання” хiмiчних зв’язкiв мiж зондом i ада-

Рис. 2.1. Зображення “квантового коралу” – сукупностi квантових точок
(або домiшкових атомiв) на поверхнi. Показано також хвилi де-Бройля
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томом, тодi як при вертикальному перенесеннi важливу роль вi-
дiграє порушення вiбрацiї зв’язкiв адатом-пiдкладинка за рахунок
непружного електронного тунелювання. Поверхнi напiвпровiдникiв
завдяки ковалентним зв’язкам є термiчно бiльше стiйкими, що до-
зволяє проводити їхню модифiкацiю при кiмнатнiй температурi.

∇∇∇∇∇∇∇
АНIМАЦIЯ: (STM, AFM) Схеми роботи скануючого тунельно-

го мiкроскопу (STM) та атомного силового мiкроскопу (AFM).

4444444
Ямки або опуклостi (острiвцi) були сформованi на поверхнi зраз-

кiв за допомогою зонда СТМ при прикладеннi мiж ними iмпульсiв
напруги, звичайно мiлiсекундної тривалостi. Iмпульси подаються в
моменти, коли зонд СТМ пiдводиться до поверхнi зразка до вiд-
станi в 3Å. Пiд дiєю iмпульсу напруги величиною ≈ 3 В поверхня
модифiкується завдяки хiмiчнiй i механiчнiй взаємодiї атомiв зонда
i зразка. При подачi бiльш високих напруг в iнтервалi 4−6 В в режи-
мi постiйного тунельного струму СТМ, коли вiдстань мiж зразком i
зондом становить величину приблизно 0, 6− 0, 8 нм, спостерiгається
видалення атомiв з поверхнi зразка кремнiю. Видалення вiдбува-
ється через утворення i перенесення позитивних або негативних
iонiв пiд дiєю сильного електричного поля СТМ. Цей процес був
використаний для створення канавок шириною кiлька нанометрiв
на поверхнi кремнiю.
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Крiм переносу атомiв мiж зразком i зондом СТМ вiдбувається i
перемiщення адатомiв уздовж поверхнi зразка вслiд за рухом зон-
да. Таке перемiщення зумовлене наявнiстю градiєнта електричного
поля i вiдбувається у напрямку до мiсця бiльш сильного поля, тобто
до центру взаємодiї зразка i зонда. Модифiкацiя поверхнi зразка за
допомогою зонда СТМ може здiйснюватися i без подання напруги,
тобто при механiчному контактi зонда i зразка.

Рис. 2.2. Зонд тунельного мiкроскопу i напiвпровiдниковий острiвець

Зонд СТМ автоматично наближається до зразка на близьку вiд-
стань (рис. 2.2) в режимi роботи СТМ при нульовiй напрузi зсуву i
заданих бiльших величинах тунельного струму. Бажана модифiка-
цiя поверхнi при використаннi останнiх методiв вiдбувається тiль-
ки з деякою ймовiрнiстю через можливу змiну хiмiчного складу
i форми вiстря зонда пiсля кожного акту взаємодiї. Безперервний
перенос атомiв вiдбувається пiд дiєю сильного електричного поля
СТМ при подачi пiдвищеної стацiонарної напруги зсуву мiж зондом
i зразком. Результат взаємодiї зразка i зонда залежить вiд поляр-
ностi прикладеної напруги.

При негативнiй напрузi на вiстрi поверхневi атоми зразка пере-
мiщуються до “центру” взаємодiї, створюючи тривимiрний острi-
вець розмiром близько 10 нм. На вiдмiну вiд методiв, що базую-
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ться на прикладеннi iмпульсiв напруги, при яких за iмпульс пе-
реноситься невеликий кластер атомiв, методи, що використовують
пiдвищенi стацiонарнi напруги зсуву, створюють процес безперерв-
ного переносу атомiв з постiйною швидкiстю. Швидкiсть перемiще-
ння визначається величиною як заданого тунельного струму, так i
прикладеної напруги. Скануванням поверхнi зондом СТМ у режимi
безперервного перемiщення атомiв можуть бути створенi лiнiї на
поверхнi зразка. Процес перемiщення атомiв може бути описаний
розмiрним спiввiдношенням мiж швидкiстю перемiщення, величи-
ною напруги зсуву i ефективним дипольним моментом атомiв на
поверхнi. Це спiввiдношення дозволяє зробити оцiнку величин ефе-
ктивних дипольних моментiв, а також енергiй взаємодiї мiж цими
дипольними моментами i прикладеним електричним полем.

Додаткову iнформацiю про механiзм переносу атомiв отримують
при вивченнi взаємодiї зразка й зонда СТМ у рiзних експеримен-
тальних умовах. Цiкавий ефект дає опромiнення областi взаємодiї
зонда i зразка зовнiшнiм електронним пучком. Пiд дiєю опромiне-
ння атоми iз зразка переносяться на вiстря зонда у випадку, коли
поверхня кремнiю вкрита плiвкою оксиду кремнiю. У перенос втя-
гуються не тiльки атоми шарiв, нанесених на оксид, але й атоми
самого оксиду, а також атоми кремнiю пiсля видалення оксиду. Да-
ний ефект дозволяє створювати вiкна кремнiю в оксидi кремнiю за
допомогою зонда СТМ при кiмнатнiй температурi зразка.

Наведенi в [101] експериментальнi данi отриманi на унiкаль-
нiй надвисоковакуумнiй установцi, камера молекулярно-променевої
епiтаксiї якої мiстить СТМ, надвисоковакуумну пушку скануючо-
го вiдбивного електронного мiкроскопа, детектор вторинних еле-
ктронiв i детектор дифракцiї швидких електронiв. Розташування
зонда СТМ i електронної пушки дозволяло використовувати їх для
одночасного сканування поверхнi зразка i спостереження на екранi
стану вiстря зонда i його манiпуляцiй на поверхнi зразка.

Утворення острiвцiв Si. Взаємодiя зразка Si(111) i зонда СТМ у
режимi постiйного тунельного струму призводить до перемiщення
атомiв зразка в напрямку до центра взаємодiї. Перемiщення вiдбу-
вається при пiдвищенiй негативнiй напрузi зсуву в дiапазонi 5, 5−10

B, прикладенiй до зонда, i при вiдносно малих тунельних струмах
< 1 нА. У результатi перемiщення на поверхнi зразка утвориться
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тривимiрний острiвець, розмiр якого залежить вiд часу взаємодiї,
що звичайно становить вiд 1 до 60 с. Пiсля створення острiвця його
форма i розмiр фiксуються записом зображення поверхнi зразка за
допомогою СТМ.

На рис. 2.3 наведенi данi для острiвцiв кремнiю, вирощених при
рiзних електричних напругах. Кожен острiвець має iндивiдуальну
форму, що трохи вiдрiзняється вiд форми iнших острiвцiв. Хоча
утворення острiвцiв спостерiгалося в широкому дiапазонi напруг
5, 5 − 10 B, острiвцi приблизно однiєї форми виходили тiльки при
7− 10 B. Як видно з рис. 2.3, розкид острiвцiв за висотою становив
менше 20 %. Острiвцi, вирощенi при −9 В, мали висоту близько 3
нм i дiаметр основи ∼ 9 нм. Такi параметри вiдповiдають геометри-
чному фактору ∼ 0, 3, зумовленому як вiдношення висоти острiвця
до розмiру його основи. Ця величина приблизно у два рази бiльша,
нiж в острiвцiв кремнiю, створених за допомогою високотемпера-
турного СТМ. При взаємодiї зонда i зразка Si(111) при пiдвищених
температурах утворювався острiвець у формi скошеної пiрамiди iз
гранями {311} на бокових сторонах. Цiкаво вiдзначити, що така ж
пiрамiдальна форма острiвцiв спостерiгається й у випадку гетерое-
пiтаксiї германiю на поверхнi Si(111) при покриттях германiю вище
покриттiв переходу вiд двовимiрного до тривимiрного росту. Вели-
ке розходження у формi острiвцiв свiдчить про рiзний механiзм їх
утворення на зразках при кiмнатнiй i при пiдвищенiй температу-
рах. Вiдпал зразка при 700 С на протязi 5 хвилин призводив до
зменшення острiвцiв (рис. 2.3в), але при 900 С острiвцi повнiстю
розтiкалися по поверхнi.

Розмiр острiвця зростає зi збiльшенням тривалостi взаємодiї зраз-
ка i зонда СТМ. Висота острiвцiв досягала 12 нм при тривалостi
взаємодiї 100 с. Помiтимо, що для зображення форми острiвця за
допомогою СТМ зонд повинен бути гострiшим, нiж острiвець. При
цьому вимiрювання висоти острiвця не залежить вiд форми зон-
да СТМ. СТМ-зображення виявили, що поверхня навколо острiв-
цiв має розупорядковану атомну структуру, у якiй вiдсутня части-
на атомiв поверхневого шару. Цi данi показують, що кремнiй для
утворення острiвцiв береться iз широкої областi навколо них, а вiд-
сутнiсть бiльших змiн морфологiї поверхнi свiдчить про перенос
кремнiю переважно за допомогою окремих атомiв.
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Зростання острiвцiв кремнiю пiд дiєю зонда СТМ залежить вiд
величини тунельного струму. Добре вiдтворене зростання острiв-
цiв спостерiгається при порiвняно малих тунельних струмах (< 0, 5

нA). При бiльших тунельних струмах висота острiвцiв у середньо-
му збiльшується з ростом тривалостi взаємодiї мiж зразком i зон-

Рис. 2.3. (а) Острiвцi кремнiю, вирощенi на поверхнi Si(111) при постiй-
ному тунельному струмi величиною 0,3 нА i трьох напругах: -9; -9,5 i -10
B. Кожен острiвець створювався протягом 7 с. (б) Збiльшене зображення
двох острiвцiв з лiвого ряду. (в) Зображення тiєї ж дiлянки поверхнi, що i
на (а) пiсля вiдпалу зразка протягом 5 хв при 700 С. (г, д) Профiлi поверхнi
уздовж бiлих лiнiй, що проходять по острiвцях на рис. а i б, вiдповiдно
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дом, однак це збiльшення не є монотонним. Зворотний зв’язок СТМ
спрямований на пiдтримку постiйної величини тунельного струму
через змiну вiдстанi мiж зондом i зразком. В умовах роботи зворо-
тного зв’язку виникнення флуктуацiй тунельного струму викликає
появу механiчних вiбрацiй зонда СТМ у напрямку до поверхнi зраз-
ка. Така вiбрацiя зонда спостерiгалася за допомогою скануючого
електронного мiкроскопу. Вiбрацiя може призвести до механiчного
контакту зонда i зразка, а потiм i до утворення ямки на поверхнi
зразка. Вiдзначимо, що перенос матерiалу при механiчному кон-
тактi розглядався авторами декiлькох робiт для пояснення появи
горбкiв i ямок на поверхнi зразка пiсля прикладеннi iмпульсної на-
пруги мiж зондом, виготовленим iз Au, i зразком Si.

У випадку негативної напруги (на зондi) на поверхнi зразка спо-
стерiгається утворення острiвця, як описано вище, тодi як при по-
зитивнiй напрузi на поверхнi утвориться невелике поглиблення – в
цьому випадку в результатi переносу атомiв iз зразка на вiстря зон-
да на ньому рiс острiвець. Цi факти дозволяють розмежувати роль
таких процесiв, як випаровування атомiв у виглядi iонiв i поверх-
нева дифузiя, спрямована до центру взаємодiї. Утворення острiвця
на зразку при негативнiй напрузi, а також рiст голки на поверхнi
вiстря зонда при позитивнiй напрузi свiдчать про те, що швидкiсть
переносу негативних iонiв вища, нiж позитивних. Таке ж явище
виявлено при вивченнi поводження атомiв ксенону в електричному
полi СТМ, де напрямок переносу ксенону завжди збiгався з на-
прямком потоку електронiв мiж зразком i зондом. Вiдзначимо, що
утворення наноструктур пiд дiєю зонда СТМ при використаннi та-
кого газу, як силан, вiдбувається стабiльно при негативних напру-
гах зсуву зонда.

Утворення острiвцiв Ge. Зростання острiвцiв германiю за до-
помогою зонда СТМ дослiджено на двовимiрних шарах германiю
на поверхнi Si(111). Острiвцi германiю утворюються при негатив-
них напругах зсуву зонда в дiапазонi вiд 7 до 10 В. При однаковiй
тривалостi взаємодiї мiж зразком i зондом розмiр острiвцiв був бiль-
шим при бiльших напругах зсуву. Острiвцi Ge мають геометричний
фактор близько 0,2. Ця величина приблизно у два рази вище, нiж
геометричний фактор тривимiрних острiвцiв германiю, що утворю-
ються при гетероепiтаксiї германiю на поверхнi Si(111) при покри-
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ттях германiєм бiльших, нiж покриття, достатнє для переходу вiд
двовимiрного до тривимiрного росту. Значне розходження у формi
острiвцiв показує, що їхнє утворення не є результатом релаксацiї
напруженого епiтаксiйного шару германiю на поверхнi Si(111) пiд
дiєю електричного поля СТМ, а вiдбувається, ймовiрно, за таким
же механiзмом, як у кремнiї. Про це також свiдчать й iншi експе-
риментальнi данi.

2.2 Експериментальнi методи отримання i
дослiдження кластерiв

На сьогоднiшнiй день фiзика кластерiв є одним з перспективних на-
прямкiв сучасної фiзики. Пiд термiном “кластер” розумiють атомну
агрегацiю, яка мiстять вiд декiлькох одиниць до декiлькох деся-
ткiв i сотень тисяч атомiв. Кластери часто називають “новою фа-
зою речовини”, оскiльки завдяки дискретнiй структурi енергети-
чних рiвнiв i великому значенню вiдношення поверхня/об’єм, вони
виявляють новi властивостi, вiдмiннi як вiд властивостей окремих
атомiв, з яких вони складаються, так i вiд властивостей масивної
речовини. Фiзичнi властивостi кластерiв залежать вiд типу i вiд
кiлькостi складових атомiв [9]. Зменшення iнтенсивностi розмiрних
залежностей зi збiльшенням кiлькостi атомiв у кластерi свiдчить
про перехiд матерiалу з кластерного стану в масивний. Розумiння
закономiрностей цих залежностей дозволяє не лише отримувати
фундаментальнi знання, але й використовувати цi знання в при-
кладних цiлях.

Серед кластерiв простих речовин особливе мiсце займають кла-
стери металiв, що пояснюється особливостями їх електронної стру-
ктури i вiдносною простотою отримання. При цьому дослiдження
їх електронних i оптичних властивостей, процесiв утворення, вза-
ємодiї i розпаду супроводжується застосуванням до них досить на-
очних теоретичних моделей i вже iснуючих методiв розрахункiв. В
металевих кластерах з декiлькох атомiв може реалiзовуватися як
ковалентний, так i металевий зв’язок. Металевi кластери є важли-
вим прикладом кiнцевої Фермi-системи i за своїми властивостями
багато в чому аналогiчнi атомним ядрам [10].
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Металевi кластери мають перспективи використання в якостi
ключового елемента в приладах нано- i оптоелектронiки, масиви
розмiрно-селективних кластерiв представляють iнтерес для бiоте-
хнологiй, гетерогенного каталiзу. З точки зору практичного вико-
ристання цiкавими також є кластернi пучки та їх застосування в
процесах напилення тонких плiвок, обробки поверхонь, отримання
нових матерiалiв, зокрема, композитiв з упровадженою кластерною
фазою.

2.2.1 Методи отримання кластерних пучкiв

За умов термодинамiчної рiвноваги газ або пара завжди мiстить
певну кiлькiсть кластерiв. В основному, це кластери малого розмiру,
переважно димери. Частка кластерiв бiльшого розмiру експонен-
цiйно зменшується зi зростанням розмiру кластера, якщо енергiя
зв’язку в кластерi є функцiєю його розмiру. На сьогоднi застосо-
вуються рiзнi методи отримання кластерних пучкiв, класифiкацiя
яких має умовний характер, оскiльки доволi часто використовує-
ться їх комбiнацiя.

Агрегацiя газу. Суть методу агрегацiї газу наступна: твердий
або рiдкий матерiал випаровується в середовище, яке представляє
собою холодний газ. Речовина випаровується або в спецiальних пе-
чах, або в дуговому розрядi, використовуються також iмпульснi
розряди. Атоми або молекули випаровуваної речовини охолоджую-
ться за рахунок зiткнень з частинками холодного газу. Як результат
має мiсце конденсацiя випаровуваних частинок i утворення класте-
рiв. Методом агрегацiї газу отримують кластери великого розмiру
(N 6 10000). N – число атомiв, з яких складається кластер.

Кластер металу визначимо як MeN (“Me” – вiд слова “Мetal”).
Ерозiя поверхнi. В цьому методi застосовується видалення ато-

мiв або молекул з поверхнi твердого тiла або рiдини за рахунок зi-
ткнення з поверхнею важких iонiв, впливу iнтенсивного лазерного
випромiнювання, iмпульсного дугового розряду або електричного
поля високої напруги.

Iонне розпилення. В основi методу розпилення лежать процеси,
якi мають мiсце при зiткненнi важких високоенергетичних iонiв з
твердою мiшенню. В якостi мiшенi використовується твердий (за-
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морожений) газ або рiдина. Зiткнення високоенергетичного iона з
поверхнею викликає розпилення мiшенi. Потiк розпиленої речовини
разом iз атомами i молекулами мiстить деяку частину нейтральних
або iонiзованих кластерiв. Методом розпилення переважно отри-
мують кластери невеликого розмiру, якi характеризуються досить
широким розкидом за енергiєю (приблизно до 10 еВ).

Iмпульснi дуговi розряди. У цьому методi для випаровування
частинок з поверхнi електроду використовується iмпульсний дуго-
вий розряд. Кластери, отриманi цим методом, переважно iонiзованi.
В комбiнацiї з методом агрегацiї газу можна отримати iнтенсивнi
пучки кластерiв.

Агрегацiя кластерiв. Метод полягає в тому, що кластери iнер-
тних газiв конвертуються в кластери металiв за рахунок захоплен-
ня атомiв металу великими кластерами iнертних газiв. Процес за-
хоплення атомiв або молекул великими кластерами iнертних газiв
також успiшно застосовується для отримання змiшаних кластерiв.

Отримання кластерних пучкiв в соплових джерелах. На сьо-
годнi однорiдна конденсацiя газу при розширеннi в процесi витоку
з сопла є одним з найбiльш поширених методiв отримання класте-
рiв. Вiн дає можливiсть отримати достатньо щiльнi пучки кластерiв
з невеликим розкидом за швидкостями. Газ спочатку знаходиться
над соплом в рiвноважному станi при температурi T0 i тиску p0.
Коли через отвiр у соплi цей газ витiкає у вакуумну камеру, вiн
розширюється, прискорюється i адiабатично охолоджується. Коли
за рахунок охолодження газ стає пересиченим, починається утво-
рення кластерiв. В результатi у потоцi речовини утворюється сумiш
кластерiв i газу.

Для отримання заряджених кластерiв надзвуковий потiк газу,
що мiстить нейтральнi кластери рiзного розмiру, опромiнюється по-
током електронiв або ультрафiолетовим випромiнюванням, що ви-
кликає фотодисоцiацiю нейтральних кластерiв. Кластери рiзного
розмiру i заряду, якi утворюються при цьому, детектуються за до-
помогою мас-спектрометра.

Лазерний метод отримання металевих кластерiв. Цей метод ви-
користовується для отримання кластерiв металiв, напiвпровiднико-
вих матерiалiв, фулеренiв, а також кластерних i атомних пучкiв
тугоплавких елементiв.
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Iснує декiлька варiантiв iмпульсних лазерних джерел, але всi
вони базуються на лазерному випаровуваннi матерiалу, з якого по-
тiм формуються атомнi або кластернi пучки. На рис. 2.4 наведений
поперечний перерiз iмпульсного джерела для отримання кластер-
них пучкiв.

2.2.2 Методи дослiдження кластерiв

Всi вище розглянутi методи дозволяють отримувати пучки класте-
рiв рiзного розмiру, що пов’язано з суто статистичним характером
процесу формування кластерiв. Найбiльш поширеним методом дiа-
гностики кластерних пучкiв є мас-спектрометричний аналiз.

В даному методi кластерний пучок пропускається через iонне
джерело, де кластери iонiзуються електронним ударом або фото-
нами. Мас-аналiз продуктiв iонiзацiї дозволяє отримати розмiрний
розподiл кластерiв, iонiзованих в iонному джерелi. Важливо врахо-
вувати, що внаслiдок фрагментацiї, яка має мiсце в iонному джере-
лi, в мас-спектрi спостерiгаються не тiльки пiки, вiдповiднi первин-
ному кластеру, але й пiки, якi вiдповiдають його фрагментам. Ти-
повi розмiрнi залежностi потенцiалу iонiзацiї наведенi на рис. 2.5.
Фрагментацiя кластерiв є результатом двох причин: структурної
релаксацiї i надлишку енергiї, яка передається кластеру в процесi
iонiзацiї. Перехiд в основний стан iонiзованого кластера, що вима-

Рис. 2.4. Iмпульсне джерело для отримання кластерних пучкiв металiв
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гає мiнiмальної енергiї збудження, є адiабатичним (форма кластера
не змiнюється). Вертикальний потенцiал iонiзацiї реалiзує принцип
Франка–Кондона (тобто викид електрона здiйснюється без супу-
тньої змiни геометрiї) i завжди перевищує адiабатичний, що по-
в’язано зi збудженням коливальних ступенiв вiльностi. На рис. 2.6
наведена дiаграма фотоiонiзацiйного процесу MeN ≡Na9 → Na+

9 +e−.
Тобто з 9-ти атомного кластеру пiсля iонiзацiї вилетiв вiльний еле-
ктрон1 (e−). Залишився 9-ти атомний одноразово позитивно заря-
джений кластер (кластерний iон).

За визначенням, потенцiал iонiзацiї (або адiабатичний потенцiал
iонiзацiї (AIP)) кластера вiдповiдає рiзницi енергiй нейтрального й
iонiзованого кластерiв в їх основних станах. Iнформацiю про AIP
можна отримати при дослiдженнi фотоiонiзацiї.

При фотоiонiзацiї фотон викликає перемiщення електрона. Це
– безпосередньо електронний процес, який не змiнює положення
iонних ядер: при видаленнi електрона вiдбувається лише корекцiя
електронної системи. Якщо припустити, що на початку процесу фо-
тоiонiзацiї кластер знаходиться в основному станi, i нульова точка
коливального руху iгнорується, то мiнiмальна енергiя фотона, зда-
тного iонiзувати кластер, вiдповiдає вертикальному потенцiалу iо-
нiзацiї (VIP).

1 В лiтературi позитрон (антиелектрон) визначається як e+

Рис. 2.5. Експериментальнi розмiрнi залежностi потенцiалу iонiзацiї кла-
стерiв Na, K i Au [9]
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Як правило, геометрiя нейтрального кластера в основному станi
й в iонiзованому вiдрiзняються, оскiльки iонiзований кластер вiд-
разу пiсля iонiзацiї отримує коливальне збудження. Отже, вимiрю-
вання фотоiонiзацiї охолоджених кластерiв дає VIP, а не AIP. Для
великих кластерiв вiдмiнностi форми нейтрального й iонiзованого
кластера незначнi, тому адiабатичний i вертикальний потенцiали
iонiзацiї практично iдентичнi. Для малих кластерiв вiдмiннiсть мiж
VIP i АIP може бути суттєвою.

Зупинимося коротко на експериментi з вимiрювання IP(R) лу-
жних металiв. У пiч, нагрiту до 1075 K, помiщався лужний метал,
наприклад, натрiй, i нагнiтався буферний газ (Ne, Ar, Xe), тиск
якого пiдтримувався постiйним (∼ 105 Па). В пiчнiй стiнцi розташо-
вувався малий отвiр (сопло), який з’єднував пiч iз камерою, тиск
газу в якiй був набагато нижчим. Так досягався надзвуковий ви-
тiк пари натрiю i буферного газу в камеру. В процесi фотоiонiзацiї
нейтральнi комплекси NaN втрачали електрони i, будучи позитив-
но зарядженими, потрапляли в квадрупольний мас–аналiзатор, де
одночасно вимiрювалося вiдношення M/(e∆N) i струм (M – маса
кластера, e∆N – його заряд). Розмiрнi залежностi IP(N) вимiрянi
для: KN (N < 40), LiN (N < 25), MgN (N < 25), ZnN (N < 25); AlN
(N < 70); BiN (N < 60).

AIP
VIP

kT=0.03 eV

= 0 3. eV

Рис. 2.6. Енергетична схема, яка демонструє вiдмiннiсть адiабатичного
(AIP) i вертикального (VIP) потенцiалiв iонiзацiї молекули Na9 [9]
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2.3 Задача Релея: Кулонiвська нестiйкiсть
зарядженої краплi

Сформований кластерний пучок, як правило, перетинається з пу-
чком електронiв або iнших енергетичних частинок, в результатi
чого має мiсце розпад кластерiв. Дисоцiацiя на фрагменти протi-
кає спонтанно, коли кластер є настiльки збудженим, що змiна його
вiльної енергiї перевищує енергiю зв’язку фрагментiв. Символьно
цей процес можна позначити так:

Me∗N → Me∆N + Me(N−∆N),

де Me∗N – кластер MeN у збудженому станi. Канал дисоцiацiї з ∆N =

1 має назву “випаровування” атому. Продукти розпаду, як i пер-
виннi кластери, є переважно збудженими, тому iснує висока ймо-
вiрнiсть реалiзацiї ланцюга послiдовного випаровування. Послiдовнi
акти випаровування призводять до появи сукупностi гарячих кла-
стерiв, якi зумовлюють комплексний мас-спектр.

Для багатозаряджених кластерiв можливим є механiзм розпаду
через вiддiлення заряджених фрагментiв. Для двократно iонiзова-
них кластерiв цей процес позначається як

(Me2+
N )∗ → Me+

∆N + Me+
(N−∆N).

Вiддiлення фрагментiв може бути викликане впливом свiтла, зi-
ткненнями, або вiдбуватися спонтанно.

Iснує так звана задача Релея, в якiй показано, що при наданнi
краплi достатньо великого заряду, вона втрачає стабiльнiсть i роз-
падається (вибухає) на дрiбнi фрагменти. За вiдомих значень радiу-
су краплi та енергiї поверхневого натягу потрiбно визначити заряд,
при якому крапля ще залишається стабiльною.

Для вирiшення цiєї задачi Релей порiвняв енергiї сферичної i де-
формованої краплi, яка має форму витягнутого сфероїда [102] (див.
рис. 2.7). Потенцiальну енергiю зарядженої краплi Релей записав у
виглядi:

U =
Q2

2C
+ τS, (2.1)

де C – ємнiсть краплi-сфероїда, Q – заряд краплi, τ – поверхневий
натяг, S – площа поверхнi краплi.
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Рис. 2.7. Якiсна схема деформацiї зарядженої сферичної краплi у витя-
гнутий або сплющений сфероїди. Схема деформацiї для iдеальної сфери

не залежить вiд знаку (однойменнi заряди вiдштовхуються)

Ємнiсть краплi залежить вiд її форми. Електрична ємнiсть кла-
стерiв сферичної форми визначається тривiально: C = εR ( в атом-
них одиницях), де ε – дiелектрична проникнiсть середовища, у яко-
му знаходиться сфера.

Ємнiсть i площа поверхнi сплюснутого елiпсоїда обертання –
сфероїда (a = b > c) дається виразами [102]:

C =
ε
√

a2 − c2

arccos(c/a)
, S = 2πa

(
a +

b2

2ap
ln

1 + p

1− p

)
. (2.2)

Для витягнутого сфероїда (a > b = c):

C =
ε
√

a2 − b2

ln
(

a+
√

a2−b2

b

) , S = 2πb
(
b +

a

p
arcsin p

)
, (2.3)

a2 − p2a2 = a2 − c2 = b2, p−ексцентриситет[102, 103].
Виконуючи в цих виразах перехiд b = a = R, отримуємо формулу

для ємностi сфери C = εR i площi поверхнi сфери S = 4πR2.
Застосовуючи описану модель, розглянемо змiну ємностi кластера-

диска при змiнi його форми вiд сильно сплюснутої до сильно витя-
гнутої, маючи, таким чином, на початку диск одноатомної товщини,
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а в кiнцi – одноатомну нитку. Об’єм кластера на протязi такої ево-
люцiї залишається незмiнним. З рисунку 3.6 видно, що розмiрна
залежнiсть ємностi C вiд висоти H (пiвосi a еквiвалентного сфе-
роїда) має мiнiмум у точцi, яка вiдповiдає еквiвалентнiй сферi; в
граничних випадках диска i нитки ємностi приблизно в 2 i 5 разiв,
вiдповiдно, бiльшi.

Рис. 2.8. Залежнiсть ємностi кластера-цилiндра Au248 у вакуумi при змiнi
його форми вiд диска до нитки при фiксованому об’ємi 1 нм3

Пiдставляючи (2.2) i (2.3) у (2.1) маємо для сфероїда

U(p) =
Q2 3

√
1− p2

4Rεp
ln

(
1 + p

1− p

)
+ 2πR2τ

(
3
√

1− p2 +
arcsin(p)

p 6
√

1− p2

)
. (2.4)

Через параметр p позначено ексцентриситет, який виражає ступiнь
вiдхилення сфероїда вiд сфери:

p =

√
1− b2

a2
,

де a, b – пiвосi сфероїда (a > b = c – витягнутий, a = b > c –
сплющений сфероїд). Якщо об’єм сфери дорiвнює об’єму сфероїда,
то

4

3
πR3 =

4

3
πa2b ⇒ a2b = R3,

де R – радiус сфери.
Для вiдповiдi на запитання про стабiльнiсть зарядженої краплi

потрiбно з’ясувати характер залежностi (2.4) при малих значеннях
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ексцентриситету. Вираз (2.4) необхiдно розкласти у ряд за малим
значенням параметру p ¿ 1. Розкладання залежностi U(p) (2.4) до
4-го порядку за p виглядає так:

U(p) =
Q2

2εR
+ 4πR2τ +

p4

45

(
8πR2τ − Q2

2εR

)
. (2.5)

Поняття критичного заряду краплi QR, при якому крапля втра-
чає стабiльнiсть, вперше було введене Релеєм (Rayleigh).

Змiнюючи Q до критичного заряду QR, при якому вираз у скобцi
рiвняння (2.5) дорiвнює нулю, маємо

QR = ±
√

16πεR3τ . (2.6)

Для Q < QR при малих деформацiях крапля прагне повернутися
до сферичного стану,

dU(p)/dp ≥ 0

i мiнiмум залежностi U(p) знаходиться при p = 0, тобто крапля є
стiйкою сферою.

При Q > QR крапля є нестабiльною

dU(p)/dp ≤ 0,

i мiнiмум залежностi U(p) знаходиться при p → ∞, тобто крапля
розпадається на декiлька дрiбних стiйких сферичних крапель.

Нестабiльнiсть багаторазово заряджених кластерiв [9]. У ре-
зультатi фотоiонiзацiї кластерного пучка утворюються як однора-
зово, так i дворазово зарядженi кластери. В усiх експериментах
через деякий час пiсля iонiзацiї проводиться вторинний мас-аналiз
кластерiв. Отже, вимiрюється кiлькiсть iонiзованих фракцiй кла-
стерiв, якi за цей час встигли дисоцiювати або розпастися. За їх
iнтенсивнiстю визначалась ймовiрнiсть розпаду i коефiцiєнт дро-
блення.

Для дворазово заряджених кластерiв натрiю виявлено два ефе-
кти. Суть першого полягає в тому, що найменшим дворазово за-
рядженим кластером є Na2+

27 . Також виявлено, що Na2+
27 може роз-

падатися на Na+
13+Na+

14, або дисоцiювати на Na2+
26 +Na. Цi процеси

вiдбуваються з приблизно однаковою ймовiрнiстю. Для кластерiв з
бiльшою кiлькiстю атомiв бiльш ймовiрним стає другий процес. За
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допомогою простих аргументiв було показано, що для Na2+
27 бар’єр

розпаду приблизно дорiвнює енергiї з видалення одного атома.
В однiй з робiт дослiджувалась нестабiльнiсть бiльш нiж двора-

зово заряджених кластерiв натрiю. Кластери формувалися в газо-
агрегацiйному джерелi, пiсля чого багаторазово iонiзувалися екси-
мерним лазером ArF (6,4 еВ). Iонiзованi кластери нагрiвалися для
зменшення впливу процесiв випаровування. Кiнцевий мас-спектр
показав наявнiсть стабiльних кластерiв Naz+

N , заряд яких z вiдпо-
вiдав критичному “розмiру” Nc. Критичнi розмiри для z = 2, 3, 4, 5, 6

i 7 приблизно дорiвнюють 27, 64, 123, 208, 321 i 448, вiдповiдно.
Саундерс дослiджував розмiрно-селективнi пучки багаторазово

заряджених кластерiв золота. Iонiзованi фрагменти кластерiв, якi
зiткнулися з атомами iнертного газу, аналiзувалися за масою. Ана-
лiз фрагментiв з первинних кластерiв в дiапазонi вiд Au2+

9 до Au2+
18

продемонстрував наступнi закономiрностi:
1) розпад кластера на фракцiї є бiльш ймовiрним, нiж випаровува-
ння, якщо кластер мiстить парне число атомiв;
2) зi зменшенням розмiру початкового кластера ймовiрнiсть розпа-
ду порiвняно з ймовiрнiстю випаровування збiльшується.

Крiм того, модель, яка використовується для опису процесiв роз-
паду в ядернiй фiзицi, адаптована для опису розпаду кластерiв.
Аналiз повної енергiї як функцiї вiд форми кластера показує, що
для реалiзацiї розпаду необхiдне подолання енергетичного бар’єру.
Показано, що у випадку, якщо значення z2/N перевищує деяке кри-
тичне значення z2/Nc = 40πr3

sτ/3e2, бар’єр обнулюється i має мiсце
спонтанний розпад кластера. Тут τ – поверхнева енергiя. Для дво-
разово заряджених кластерiв Au розраховане значення критичного
розмiру дорiвнює Nc = 5, що досить добре узгоджується з експе-
риментальним значенням N = 9. Для заряджених кластерiв натрiю
виявлено, що вони є стiйкими при z2/N 6 0, 125.

Незважаючи на непогане узгодження з експериментальними да-
ними, необхiдно мати на увазi, що iснуюча модель не враховує
оболонкової структури кластерiв, хоча процеси розпаду кластерiв
включають не лише деталi електронної, а й геометричної структу-
ри. Вивчення механiзмiв розпаду є важливим напрямком розвитку
фiзики металевих кластерiв.
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2.4 Сучаснi методи розрахунку енергетичних
властивостей кластерiв

На перший погляд, за вiдсутностi поля рiдкi частинки повиннi ма-
ти сферичну форму. Однак у металевих частинок сферична форма
є нестiйкою, оскiльки поверхнева енергiя частинок сферичної фор-
ми має особливостi, пов’язанi з високим ступенем виродження еле-
ктронних рiвнiв. Дiйсно, для рiдких металiв, як правило, успiшно
застосовується наближення вiльних електронiв. Згiдно цiєї моделi,
кожен електронний рiвень є 2l(l+1)-разово виродженим за проекцi-
єю моменту m, а з урахуванням того, що радiус частинки R пере-
вищує довжину електронної хвилi ∼ k−1, типове орбiтальне число l

має порядок kR. Тому можливим є зменшення електронної енергiї
частинки з частково заповненим верхнiм рiвнем через зниження її
симетрiї.

Модель желе. Строгi квантово-хiмiчнi розрахунки з урахуван-
ням конфiгурацiї iонної ґратки виконувалися тiльки для дуже ма-
лих кластерiв (з кiлькiстю атомiв N ≈ 10). Результати розрахункiв
пiдтвердили залежнiсть електронної структури вiд геометрiї iонно-
го остову. Однак для великих N рiшення багатоцентрової задачi з
точним урахуванням взаємного розташування iонiв потребує вико-
ристання наближених методiв теорiї багатьох тiл, якi б адекватно
описували основнi властивостi кластерiв.

Однiєю з основних моделей, якi використовуються для розрахун-
кiв електронних властивостей металевих кластерiв, є модель желе.
Суть цiєї моделi [10, 54] полягає в тому, що кластер, який мiстить N

атомiв, розглядається як система двох квазiнезалежних пiдсистем:
системи валентних електронiв i системи позитивних iонiв остову.
Узагальненi валентнi електрони рухаються в усередненому полi, яке
створюється всiма iонами кластера. У першому наближеннi можна
не враховувати складну iонну структуру, замiнивши позитивнi iони
остову усередненим тлом заряду, вважаючи його розподiл n(r) одно-
рiдним i сферично-симетричним. Основним спрощувальним припу-
щенням в даному випадку є використання адiабатичного наближен-
ня, згiдно якого ядра атомiв, що входять до складу кластера, можна
вважати нерухомими.
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Незважаючи на зробленi спрощення для проведення розрахун-
кiв, модель все ще залишається дуже складною, оскiльки потре-
бує розв’язання багатоелектронного рiвняння Шредiнгера. Насту-
пним кроком до спрощення моделi є розгляд одноелектронної за-
дачi з ефективним одноелектронним потенцiалом, який обирається
так, щоб врахувати максимальну кiлькiсть експериментальних па-
раметрiв (варiанти метода Хартрi-Фока). Цей пiдхiд має аналог у
ядернiй фiзицi, коли багаточастинковий потенцiал замiнюється на
ефективний одночастинковий в оболонковiй моделi ядра.

В рамках моделi желе виконанi численнi розрахунки електрон-
ної структури металевих кластерiв, у тому числi з урахуванням
взаємодiї мiж валентними електронами [10]. Розрахунки в рамках
моделi желе вперше дозволили пояснити той факт, що найбiльш
стiйкими є кластери лужних металiв з магiчною кiлькiстю атомiв,
при якiй енергiя зв’язку кластера зростає. Цi магiчнi числа, що
дорiвнюють N = 8, 18, 20, 34, 40, 58, 68, 90, вiдповiдають заповнен-
ню електронних оболонок [6]: 1s2, 1p6, 1d10, 2s2, 1f 14, 2p6, 1g18, 2d10,
1h22, де числа 1, 2,... позначають радiальне квантове число nr, букви
s, p, d, f, g, h вiдповiдають орбiтальним числам l = 0, 1, 2..., а числа
над буквами показують можливу кiлькiсть електронiв в оболонцi.
При цьому виявилося, що основнi властивостi металевих класте-
рiв задовiльно описуються сферичною моделлю iонного остову, хоч
форма багатьох з них i вiдрiзняється вiд сферичної.

Важливим етапом у теоретичному дослiдженнi кластерних стру-
ктур є вибiр конфiгурацiї рiвноважного основного стану системи.
Для врахування цiєї обставини в рамках моделi желе вводиться
складна функцiя розподiлу густини позитивного заряду, параме-
три якої варiюються для знаходження функцiї, вiдповiдної мiнiму-
му повної енергiї кластера.

Для перевiрки результатiв розрахункiв необхiдне знання асим-
птотичної поведiнки дослiджуваних величин при великих радiусах
кластерiв. Для цього використовується теорема Купменса.

Теорема Купменса [104]. Розглянемо велику систему, в якiй всi
власнi функцiї ψj, що вiдповiдають енергiї εF вищого зайнятого
одночастинкового стану, є делокалiзованими. Покажемо, що рiзни-
ця енергiй N- i (N + m)-частинкового стану (m ¿ N) у першому
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порядку за m дорiвнює mεF. Оскiльки вираз

Ev[n
′
e(r)] = Ts[n

′
e(r)] +

∫
v(r)n′e(r)dr +

e2

2

∫
n′e(r)n

′
e(r

′)
|r− r′| drdr′ + Exc[n

′
e(r)]

є стацiонарним по вiдношенню до змiни δne, що зберiгає число ча-
стинок, для дiйсного основного стану ne має мiсце рiвнiсть

δEv[ne]

δne(r)
= µe, (2.7)

де µe – константа, яка не залежить вiд r, тобто хiмiчний потенцiал.
Покладемо

δne(r) =
N+m∑

i=N+1

|ψj(r)|2, (2.8)

де m ¿ N , оскiльки всi ψj делокалiзованi, величина δne(r) є малою.
Тодi

δEv[ne(r)] = Ts[ne(r) + δne(r)]− Ts[ne(r)]+

+

∫
drδne(r)

[
v(r) +

∫
ene(r′)
|r− r′|dr

′ +
δExc

δne(r)

]
=

N+m∑
i=N+1

εj = mεF.

Згiдно (2.8) ∫
δne(r)dr = m,

i з (2.7) маємо результат, який шукаємо:

µe = εF < 0.

Тут εF вiдлiчується вiд вакуумного рiвня, як i εj < 0.
Розмiрнi залежностi потенцiалу iонiзацiї, енергiї прилипання i

поверхневої енергiї визначаються, як правило, чисельними мето-
дами. Однак для великих металевих кластерiв можливим є аналi-
тичне вирiшення задачi. Аналiтичний метод виявився ефективним
при формулюваннi правил сум сферичної поверхнi, а використання
градiєнтного розкладу функцiоналу дозволило отримати детальнi
критерiї внутрiшнього самоузгодження розрахункiв характеристик
поверхнi [21, 22]. В цьому випадку розмiрний ефект потенцiалу iо-
нiзацiї є переважно класичним. Що стосується розмiрного кванту-
вання рiвнiв, яке визначає специфiку електронних станiв в малих
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Рис. 2.9. Кон–шемiвськi розрахунки спектру i потенцiального поля в кла-
стерах натрiю [107]: а – Na60, б – Na+

60, в – Na198

частинках, акцентується слабке квантування δεF ¿ |µe|, де δεF – се-
редня вiдстань мiж енергетичними рiвнями поблизу фермiєвського.

В обчислювальнiй фiзицi малих металевих частинок пiонерською
була робота М. Чiнi [105], в якiй з урахуванням кривизни поверх-
нi було обчислено iонiзацiйний потенцiал IP i енергiю прилипання
електронiв EA за допомогою багатопараметричної пробної функцiї.
Результати порiвнювалися з вимiрюваннями фотоiонiзацiйних по-
рогiв натрiєвих кластерiв. Робота [106], як i [105], мiстить лише
результати чисельних розрахункiв IP. В роботi [70] основна увага
придiлялася квантовим розмiрним ефектам, якi вiдiграють важли-
ву роль у випадку малих частинок, що мiстять до 100 атомiв. В [70]
шляхом чисельного розв’язку самоузгоджених рiвнянь Кона–Шема
вперше отриманi магiчнi числа атомiв i досить сильнi осциляцiйнi
залежностi IP(N) i EA(N), якi були сприйнятi авторами як нефi-
зичнi через неможливiсть, на їх думку, орбiтального виродження
рiвнiв в реальному кластерi. Експериментально отриманi осциляцiї
були набагато слабшi.
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Сучаснi уявлення про рiвноважну форму металевих кластерiв
свiдчать про можливiсть її апроксимацiї сферою тiльки при повному
заповненнi електронних оболонок (магiчнi числа атомiв [108]). При
частковому заповненнi оболонок повинна вiдбуватися елiпсоїдна де-
формацiя частинки. Бiльш того, зi зменшенням розмiрiв кластери
втрачають свої металевi властивостi [110]. Але в цiлому кластер є
стиснутим силами поверхневого натягу [111].

На рис. 2.9 наведенi потенцiальнi профiлi i спектри нейтральних
(N = 60, 198) i одноразово iонiзованого (N = 60) кластерiв натрiю,
розрахованi В. Екардтом методом Кона–Шема. Зсув одноелектрон-
ного потенцiала для Na+

60 порiвняно з Na60 є досить близьким до
величини e2/R.



Роздiл 3

Модельнi розрахунки хiмiчного
потенцiалу, енергiї прилипання
електронiв i потенцiалу
iонiзацiї кластерiв

Вiдомо, що вимiрювання потенцiалу iонiзацiї IP (Ionization Potenti-
al) i енергiї прилипання електронiв EA (Electron Affinity) [9, 21, 22]
демонструють немонотонну залежнiсть вiд кiлькостi атомiв, з яких
складається металевий кластер. Це робить актуальним дослiджен-
ня еволюцiї енергетичних властивостей обмежених систем в зале-
жностi вiд їх розмiру i форми поверхнi.

Даний роздiл присвячено вивченню розмiрних залежностей IP,
EA i хiмiчного потенцiалу µe [112]. Аналiтичний вираз, отриманий
в рамках методу функцiоналу густини через розкладання енерге-
тичного функцiоналу за малим параметром, розповсюджено на ви-
падок квантованих систем. Це дозволяє описувати як класичнi, так
i квантовi розмiрнi залежностi, не вдаючись при цьому до складних
самоузгоджених схем розрахунку. Вивчається поведiнка потенцiа-
лу iонiзацiї кластера при змiнi його форми вiд пластини до нитки
при постiйному об’ємi, розраховується температурна залежнiсть хi-
мiчного потенцiалу. Енергетичний спектр кластерiв розраховується
в прямокутнiй, цилiндричнiй i сферичнiй симетрiях. Розглядається
вплив форми кластера на температурнi i розмiрнi залежностi IP, EA

i µe.

119
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3.1 Функцiональне розкладання енергiї
зарядженого кластера

Розглянемо iзольований нейтральний металевий кластер, який скла-
дається з Ne/Z = Ni = N – атомiв, повна енергiя якого дорiвнює ENe

(Z – валентнiсть металу). Будемо вважати, що кластер має сфери-
чно симетричну форму i радiус R. Зарядка, як результат додавання
або видалення ∆Ne електронiв, призводить до змiни енергiї класте-
ра на величину

∆E(∆Ne) = ENe±∆Ne − ENe .

Зокрема, ∆E(−1) визначає перший потенцiал iонiзацiї IP, а ∆E(+1)

– енергiю прилипання електронiв до кластера, отже

IP = ∆E(−1) = ENe−1 − ENe , EA = ∆E(+1) = ENe+1 − ENe .

Для плоскої поверхнi IP = EA = We0 = −dE/dNe, We0− робота виходу
електронiв з плоскої поверхнi. Для обмеженої системи IP, EA i We0

є рiзними величинами.
Отримаємо вираз для енергiї зарядженого кластера. Розглянемо

не дуже великi заряди:
|∆Ne|
4πR2L

¿ n̄e. (3.1)

Це означає малiсть концентрацiї незкомпенсованого заряду, зосере-
дженого всерединi тонкого шару товщиною L (L ≈ b−1 на рис. 1.1,
див. також §1.5), порiвняно з концентрацiєю власних електронiв
частинки.

Позначимо через ENe [n
0
e(r)] функцiонал енергiї нейтральної ме-

талевої частинки, яка мiстить Ne електронiв:

ENe

[
n0

e(r)
]

= Ts

[
n0

e(r)
]
+ Exc

[
n0

e(r)
]
+ Eq

[
n0

e(r)
]
, (3.2)

де Ts, Exc – функцiонали кiнетичної й обмiнно-кореляцiйної складо-
вих повної енергiї виродженого електронного газу. n0

e(r) – профiль
концентрацiї електронiв провiдностi, який вiдповiдає нейтральнiй
частинцi. Вiн пiдпорядковується умовi електронейтральностi

∫
dr n0

e(r) = Ne.
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Складова Eq представляє собою електростатичну енергiю взає-
модiї електронiв та iонiв (хартрiєвий внесок):

Eq

[
n0

e(r)
]

=
e

2

∫
dr φ(r)

[
n0

e(r)− Zni(r)
]
, (3.3)

де ni(r) – концентрацiя iонiв (концентрацiя позитивного заряду до-
рiвнює концентрацiї iонiв, помноженiй на валентнiсть Z). Викори-
стовується модель желе, в якiй iони замiненi позитивним тлом одно-
рiдного позитивного заряду густиною Zni(r). Електростатичний по-
тенцiал системи φ(r) визначається рiвнянням Пуассона

∇2φ(r) = −4πe
[
n0

e(r)− Zni(r)
]
, (3.4)

при цьому
φ(r),∇φ(r)|rÀR → 0.

Для однорiдної системи Eq дорiвнює нулю. Пiд радiусом R частин-
ки слiд розумiти радiус “еквiмолекулярної” роздiляючої поверхнi
Гiббса.

Iнтегруванням (3.4) отримаємо:

φ(r) = e

∫
dr′

[
n0

e(r
′)− Zni(r

′)
]

| r− r′| . (3.5)

Пiдставимо (3.5) в (3.3):

Eq =
e2

2

∫∫
drdr′

[
n0

e(r)− Zni(r)
][

n0
e(r

′)− Zni(r
′)
]

| r− r′| . (3.6)

За наявностi на частинцi надлишкового заряду −e∆Ne електрон-
на густина змiнюється на δne(r)

ne(r) = n0
e(r) + δne(r)

за умови ∫
dr δne(r) = ∆Ne. (3.7)

Для розрахунку ∆E(∆Ne) скористаємося розкладанням енерге-
тичного функцiоналу ENe [n

0
e] в ряд за малим параметром

δne(r)/n
0
e(r) ¿ 1, (3.8)
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тобто ∆Ne/Ne ¿ 1. Розкладання енергiї частинки з ∆Ne недостатнi-
ми електронами має вигляд:

ENe−∆Ne [ne(r)] = E [ne(r)]
∣∣∣
ne=n0

e

+

∫
dr

δg[ne(r)]

δne(r)

∣∣∣∣
ne=n0

e

· δne(r) +

+
1

2!

∫
dr

(
δ2gs [ne(r)]

δn2
e(r)

+
δ2gxc [ne(r)]

δn2
e(r)

)∣∣∣∣
ne=n0

e

· (δne(r)
)2

+

+
e2

2

∫∫
drdr′

δne(r)δne(r
′)

| r− r′ | + O

(
∆N3

N3

)
, (3.9)

тут g, gs i gxc – значення об’ємної густини повної, кiнетичної й обмiнно-
кореляцiйної енергiї, вiдповiдно. У цьому виразi другий доданок мо-
жна записати так:

∫
dr

(
δgs [ne(r)]

δne(r)
+

δgxc [ne(r)]

δne(r)

)∣∣∣∣
ne=n0

e

· δne(r) +

+
e2

2

∫∫
drdr′

δne(r)
[
ne(r

′)− Zni(r
′)
]

| r− r′ | =

=

∫
dr

(
δgs [ne(r)]

δne(r)
+

δgxc [ne(r)]

δne(r)
+ eφ(r)

)

︸ ︷︷ ︸
δE/δne=µe

∣∣∣∣
ne=n0

e

· δne(r) = µe∆Ne. (3.10)

З класичної електродинамiки вiдомо, що макроскопiчний надли-
шковий заряд, який помiщено на металеву кулю, розтiкається по її
поверхнi, не проникаючи вглиб кулi. Останнiй доданок в (3.9) фа-
ктично представляє електростатичну енергiю “самодiї” надлишко-
вого заряду (−e∆Ne). Його значення в електростатицi зводиться до
суми

1

2

∆Ne∑

k=1

φk(−ek) ⇒ 1

2

∆Ne∑

k,p =1
k 6=p

ekep

C
=

(−e∆Ne)(−e∆Ne)

2C
,

де C – ємнiсть кластера. Чи є правомiрним цей результат для оди-
ничних зарядiв?

Спочатку зсув електронної концентрацiї представимо у виглядi

δne(r) = AδD(r −R), (3.11)
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де δD – дiракiвська (Dirac) дельта-функцiя
∫

drδD(r) = 1. Враховую-
чи сферичну симетрiю задачi, запишемо умову нормування

4πA

∫ ∞

0

dr r2δD(r −R) = ∆Ne,

з якої знаходимо

4πR2A = ∆Ne ⇒ A =
∆Ne

4πR2
.

Фактично A вiдповiдає поверхневiй густинi заряду.
Пiдставляючи (3.11) у останнiй доданок (3.9), отримаємо

A2e2

2

∫∫
dr dr′

δD(r −R)δD(r′ −R)

| r− r′ | =

=
∣∣∣ враховуючи, що | r− r′ | =

√
r2 + r′2 − 2rr′ cos ϑ отримаємо

∣∣∣ =

=
A2e2

2

∫
dr δD(r −R)

∫ ∞

0

dr′ δD(r′ −R)r′2
∫ 2π

0

dϕ×

×
∫ π

0

dϑ sin ϑ
1√

r2 + r′2 − 2rr′ cos ϑ
= | cos ϑ = x; dx = − sin ϑdϑ | =

=
A2e2

2

∫
dr δD(r −R)

∫ ∞

0

dr′ δD(r′ −R)r′2
∫ 2π

0

dϕ×

× (−1)

∫ −1

1

dx√
r2 + r′2 − 2rr′x

=

∣∣∣∣ r2 + r′2 − 2rr′x = y,
−1

2rr′
dy = dx

∣∣∣∣ =

=
A2e2

2

∫
dr δD(r −R)

∫ ∞

0

dr′ δD(r′ −R)r′2
∫ 2π

0

dϕ
1

2rr′

r2+r′2+2rr′∫

r2+r′2−2rr′

dy√
y

=

=
A2e2

2

∫
dr δD(r −R)

∫ ∞

0

dr′ δD(r′ −R)r′×

×
∫ 2π

0

dϕ
2

2rr′

{√
(r + r′)2 −

√
(r − r′)2

}
=

=
A2e2

2

∫
dr δD(r −R)2

2π

2r

∞∫

0

dr′ δD(r′ −R)r′
{√

(r + r′)2 −
√

(r − r′)2
}

=

=
A2e2

2

∫
dr δD(r −R)

2π

r
·R {|r + R| − |r −R|} =

=
A2e2

2
R2π2π

∫ ∞

0

dr
r2

r
δD(r −R)R

{
|R + R| − |r −R|

} ∫ π

0

dϑ sin ϑ

︸ ︷︷ ︸
2

=



Роздiл 3. Модельнi розрахунки характеристик кластерiв 124

=
A2e2

2
R28π2 {|R + R| − |R−R|} =

(
∆Ne

4πR2

)2

e28π2R3 =
(−e∆Ne)

2

2R
.

(3.12)

Оцiнимо внесок доданкiв, якi залишилися в (3.9):

∫
dr

δ2gs+xc[ne(r)]

δn2
e(r)

(
δne(r)

)2
= A24π

∫ ∞

0

dr r2 δ2gs+xc[ne(r)]

δn2
e(r)

(
δD(r−R)

)2
=

= 4πA2R2 δ2gs+xc[ne(r)]

δn2
e(r)

∣∣∣∣∣
r=R

' (∆Ne)
24πR2

16π2R4

1

2

δ2gs+xc[ne(r)]

δn2
e(r)

∼ (∆Ne)
2

8πR2
.

(3.13)

Видно, що порiвняно з електростатичною поправкою (−e∆Ne)2

2R
при

R → ∞ цi члени бiльш високого порядку малостi, тому їх внеском
можна знехтувати. Отже, вираз (3.9) наближено можна записати
так:

ENe−∆Ne ' ENe + µe∆Ne +
(−e∆Ne)

2

2R
. (3.14)

Використання зсуву електронної концентрацiї у виглядi (3.11)
зручне з математичної точки зору, але має недолiки: на поверхнi в
r = R порушується нерiвнiсть (3.8). Бiльш реалiстичним може бути
вибiр δne(r) у виглядi прямокутного “сплеску”:

δne(r) =





0, 0 6 r 6 L− r,

%, L− r 6 r 6 R,

0, R > 0,

(3.15)

де % – концентрацiя однорiдного електронного газу у вузькому шарi
(шириною L) поблизу поверхнi, в якому розподiлений надлишковий
заряд. Тодi з (3.15) i умови нормування (3.7) витiкає, що

% =
∆Ne

V (−3y + 3y2 − y3)
, (3.16)

де V = 4πR3/3, y = L/R ¿ 1 . Пiдставляючи (3.16) в (3.15), а потiм в
останнiй доданок (3.9), отримаємо

e2

2

∫∫
drdr′

δne(r)δne(r′)
| r− r′| =

(e∆Ne)
2

2R

(
1 +

L

3R
+ O

(
L2

R2

))
. (3.17)
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З порiвняння (3.12) i (3.17) можна зробити висновок, що головнi роз-
мiрнi поправки принципово не залежать вiд величини параметру
L/R ¿ 1, тому отриманий результат є вiльним вiд помилок варiа-
цiйного методу. Фактично це вiдповiдає теоремi Купменса [104, 39]:
власнi значення (одноелектроннi енергiї) ефективного гамiльтонiа-
на є потенцiалами iонiзацiї в наближеннi заморожених орбiталей,
тобто вважається, що в результатi iонiзацiї електронної оболонки
видаляється один електрон разом з його одноелектронною хвильо-
вою функцiєю, в той час як iншi одноелектроннi стани залишаються
незмiнними.

Однак енергiю зарядженого кластера в наближеннi L/R ¿ 1 мо-
жна записати у тому ж виглядi, що i (3.14). Беручи до уваги за-
лежнiсть хiмiчного потенцiалу нейтральної частинки вiд радiусу i
враховуючи вплив дiелектричного середовища на електростатичну
складову, вираз (3.14) перепишеться як

ENe−∆Ne ' ENe + µe(R, ε)∆Ne +
(−e∆Ne)

2

2Rε
. (3.18)

Тут величина ε – дiелектрична стала середовища, в якому знаходи-
ться кластер. Дiелектрична проникнiсть усерединi кластера спiв-
падає з дiелектричною сталою металу εmet (в iдеальному випадку
εmet = 1).

Використовуючи отриманий вираз (3.18), перший потенцiал iо-
нiзацiї кластера IP (адiабатичний) i енергiю прилипання електрона
EA можна визначити як

IP = ENe+∆Ne−1 − ENe+∆Ne = −µe(R, ε) +
e2

2Rε
,

EA = ENe+∆Ne − ENe+∆Ne+1 = −µe(R, ε)− e2

2Rε
.

(3.19)

При цьому завжди виконується спiввiдношення

IP− EA =
e2

C
. (3.20)

Потенцiали iонiзацiї вищих порядкiв, пов’язанi iз зарядкою, розгля-
даються у наступних параграфах.

Таке визначення IP i EA справедливе лише у квазiкласичному
наближеннi, для якого µe = µe0 +µe1/R, де −µe0 = We0 – робота вихо-
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ду електрона з плоскої поверхнi, µe1/R – перша поправка на криви-
зну поверхнi хiмiчного потенцiалу виродженої електронної рiдини у
випадку сфери радiусу R = N1/3r0, r0 – середня вiдстань мiж iонами.
Для дослiджуваних металiв µe1 ' 1, 9 еВ× a0 [113, 21, 22].

Дж.П. Педью [114] запропонував альтернативне [115, 116] визна-
чення потенцiалу iонiзацiї кластера у виглядi

IP = We0 +
e2

2(R + δ)
, (3.21)

де R – радiус iонного желе, а (R+δ) – ефективний радiус електронної
хмари, величина δ ∼ 1−2 a0. Очевидно, що така процедура є переви-
щенням точностi даного наближення: врахування малої величини в
знаменнику означає початок пiдрахунку поправки∼ 1/R2. Такий за-
пис враховує тiльки хартрiєвський (електростатичний) внесок, але
не враховує внески вiд кiнетичної та обмiнно–кореляцiйної енергiї
[21, 22]. Незважаючи на це, формула (3.21) широко використовує-
ться для iнтерпретацiї експериментiв.

У квантовому випадку потрiбно врахувати, що iонiзацiя електро-
на вiдбувається з верхнього зайнятого рiвня εHO (Highest Occupied
Level), тодi як у випадку прилипання електрон займає нижнiй не-
зайнятий рiвень εLU (Lowest Unoccupied Level). Тому потенцiал iо-
нiзацiї i енергiю прилипання, згiдно теореми Купменса, шукаємо у
виглядi:

IP = −εHO +
e2

2C
, EA = −εLU − e2

2C
. (3.22)

У загальному випадку значення енергiй, якi вiдповiдають цим рiв-
ням, не спiвпадають.

Для кластерiв малих розмiрiв квантування спектру стає суттє-
вим, тому застосування квазiкласичного наближення стає недоста-
тнiм. Використання виразу (3.22) передбачає знання енергетичного
спектру, розрахунок якого для кластерiв рiзної геометрiї представ-
лений у наступному пiдроздiлi.
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3.2 Енергетичний спектр електронiв.
Теорiя збурень

Для знаходження енергетичного спектру потенцiальний профiль
електронiв кластера моделюємо прямокутною потенцiальною ямою
(particle-in-a-box model) так, щоб її глибина всерединi кластера до-
рiвнювала

U0 = −We0 − εF0, (3.23)

а за його межами – нулю. Вiдлiк енергiї здiйснюється вiд рiвня
електрона у вакуумi, тому U0 < 0. εF0 – енергiя Фермi виродженої
електронної рiдини (тут вiдраховується вiд дна ями U0),

εF0 =
~2

2me

(3π2n̄e)
2/3,

де me – маса електрона, n̄e = 3/(4πr3
s), rs – середня вiдстань мiж

електронами у металi. Вираз (3.23) вiдповiдає положенню дна зо-
ни провiдностi в напiвнескiнченному металi. Розмiрною залежнiстю
положення дна ями нехтуємо [112]. Ширина потенцiальної ями за-
дається геометричними розмiрами модельного кластера. Металевий
кластер може розглядатися як молекула, а з iншого боку – стати-
стично, в якостi двох пiдсистем: iонної та електронної.

Сучаснi методи обчислювальної фiзики, у тому числi i ab initio,
дозволяють бiльш-менш точно визначати вид потенцiального поля в
металевих кластерах. Виявляється, що розрахований профiль еле-
ктронного розподiлу осцилює i не обривається поблизу поверхнi, як
у випадку прямокутного потенцiалу. Однак, застосовуючи теорiю
збурень, якiсно можна показати, що при «закругленнi» країв ями
всi енергетичнi рiвнi зсуваються угору. Незважаючи на простоту,
модель прямокутної ями успiшно використовувалася для дослiдже-
ння електронних властивостей нескiнченних i напiвнескiнченних
кристалiв, тонких плiвок i кластерiв простих металiв. До переваг
такої моделi слiд вiднести простоту i наочнiсть.

Внаслiдок мiнiмiзацiї поверхневої енергiї вiльна металева ча-
стинка намагається прийняти сферичну форму. Однак рiвноважну
форму кластера можна (не завжди!) апроксимувати сферою тiльки
при повному заповненнi електронної оболонки. При її частковому
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заповненнi повинна мати мiсце елiпсоїдна деформацiя [9]. Крiм то-
го, навiть для магiчних сферично симетричних кластерiв при нену-
льових температурах з’являються частково заповненi (незамкнутi)
електроннi оболонки, i система втрачає сферичну симетрiю.

На форму зв’язаних кластерiв впливає також навколишнє сере-
довище i метод отримання, прикладом чого є iснування на пiдкла-
динках, виготовлених з одного матерiалу, кластерiв золота рiзної
форми: майже сферичної в роботах [117, 118, 119] i дископодiбної
в експериментах [120, 121]. В реальних умовах iснування нерiв-
новажної форми можливе завдяки тому, що час релаксацiї до рiв-
новажної форми набагато перевищує решту характерних часiв. В
такому разi можна говорити про часткову термодинамiчну рiвнова-
гу частинки при її заданiй формi, тому досить часто використання
симетрiї нижчої, нiж сферична, дає краще узгодження з експери-
ментом.

Найбiльш простим, з математичної точки зору, є випадок прямо-
кутної симетрiї.

3.2.1 Кластер – паралелепiпед.

Представимо кластер у виглядi паралелепiпеда об’ємом Lx×Ly×Lz.
Для даної геометрiї успiшним є використання декартової системи
координат [122].

У цьому випадку рiвняння Шредiнгера для частинки у триви-
мiрному потенцiалi довiльної форми має вигляд:

{
− ~2

2me

∇2 + V (x, y, z)

}
Ψ(x, y, z) = εpΨ(x, y, z), (3.24)

де вiдлiк енергiї здiйснюється вiд рiвня вакууму, а p – номер одно-
електронного енергетичного стану у порядку зростання енергiї.

Для ями з плоским дном потенцiал завжди може бути записаний
у виглядi суми одновимiрних потенцiалiв

V (x, y, z) = U0θ(x± Lx/2)θ(y ± Ly/2)θ(z ± Lz/2), (3.25)

де за початок координат обрано центр ями, ступiнчаста функцiя
θ(ξ ± Lξ/2) дорiвнює 1 на промiжку −Lξ/2 < ξ < +Lξ/2 i нулю зов-
нi ями. Рiвняння Шредiнгера в декартових координатах дозволяє
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роздiлення змiнних, тому розв’язок (3.24) шукаємо у виглядi

Ψ(x, y, z) = ψ(x)ψ(y)ψ(z). (3.26)

Тодi, враховуючи (3.25) i (3.26), маємо

[
− ~

2

2m

(
∂2

∂x2
+

∂2

∂y2
+

∂2

∂z2

)
+ V (x, y, z)

]
×

× ψ(x)ψ(y)ψ(z) = εpψ(x)ψ(y)ψ(z). (3.27)

Далi, представляючи εp як суму εp = εj + εs + εi, з рiвняння (3.27)
отримуємо три iдентичнi рiвняння для кожної з компонент, так,
наприклад, для z−компоненти

− ~2

2me

[
ψ(x)ψ(y)

∂2ψ(z)

∂z2

]
+ ψ(x)ψ(y)V (x, y, z)ψ(z) = ψ(x)ψ(y)εiψ(z).

(3.28)
При скороченнi на ψ(x)ψ(y) для потенцiальної ями постiйної глибини
U0 < 0 i вертикальними стiнками рiвняння (3.28) набуває вигляду

− ~2

2me

∂2ψ(z)

∂z2
+ U0θ(z ± Lz/2)ψ(z) = εiψ(z), (3.29)

де εi−U0 = ~2k2
i /2me, тобто вiдлiк енергiї здiйснюється вiд рiвня еле-

ктрона у вакуумi. Аналогiчнi рiвняння можна записати i для iнших
осей координат. При цьому передбачається, що долею об’єму i по-
верхнi поблизу ребер i кутiв можна знехтувати. Справа в тому, що
на ребрах похiднi хвильових функцiй є невизначеними, i граничнi
умови для зшивання функцiй неможливо виконати.

Граничнi умови далеко вiд ребер i кутiв приводять до рiвняння:

kαL = απ − 2 arcsin(kα/k0), (3.30)

розв’язком якого визначаються компоненти хвильових векторiв. Тут
L ≡ Lx, Ly, Lz, α ≡ j, s, i – цiлi числа, ~k0 =

√
2me|U0|. Щоб вiдрiзни-

ти реальнi рiвнi вiд вiртуальних, у квантових точках рiзної форми
необхiдно ввести критерiй

kα/k0 < 1. (3.31)
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Для кластера–паралелепiпеда iз сторонами Lx, Ly, Lz i потенцi-
альним профiлем з нескiнченно високими стiнками вираз для енер-
гетичного спектру зводиться до вигляду

~2k2
p

2me

=
~2π2

2me

(
j2

L2
x

+
s2

L2
y

+
i2

L2
z

)
.

Використовуючи теорiю збурень [123] розв’язок рiвнянь (3.30)
можна звести до розв’язку для нескiнченно глибокої ями. Для цього
kα представимо у виглядi

kα = k∞α + ∆kα, ξ ≡ |∆kα/k∞α | ¿ 1, (3.32)

де k∞α = πα/Lx – рiшення, яке вiдповiдає k0 → ∞. Пiдставляючи
(3.32) в (3.30), для куба з ребром Lx = Ly = Lz ≡ a отримаємо:

(k∞α + ∆kα)a

2
− απ

2
= arcsin

(
k∞α + ∆kα

k0

)
;

sin

(
πα

2
− παa

2a
− ∆kαa

2

)
=

k∞α + ∆kα

k0

,

оскiльки |∆kα/k∞α | ¿ 1 , отже

sin

(
−∆kαa

2

)
' k∞α

k0

, або sin

(
−∆kαa

2

)
' πα

ak0

;

для довiльного a, але для таких α, щоб виконувалася нерiвнiсть
πα/ak0 < 1. Останнiй вираз перепишемо у виглядi

−∆kαa

2
' arcsin

(
πα

ak0

)
.

Розклавши праву частину в ряд Тейлора

∆kα ' −2

a

∞∑
m=0

(2m)!

22m(m!)2(2m + 1)

(
πα

ak0

)2m+1

i обмежившись доданками нульового порядку, отримуємо

∆kα ' − 2πα

a2k0

⇒ ξ ≡ |∆kα/k∞α | = − 2

ak0

.
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Отже, пiдставляючи (3.32) в (3.30) в першому наближеннi ξ = −2/ak0,
спектр для кластера-куба наближено визначається як

εp = U0 +
~2π2

2mea2
[1 + 2ξ + O(ξ2)](j2 + s2 + i2). (3.33)

Другий альтернативний вираз безпосередньо витiкає з (3.30). За
умови (3.31) для знаходження kα можна обiйтись без застосування
теорiї збурень, безпосередньо розклавши лiву частину виразу

sin

(
απ

2
− kαa

2

)
=

kα

k0

у ряд Тейлора, обмежившись при цьому лише першим доданком:

απ

2
− kαa

2
' kα

k0

⇒ kα =
απk0

2 + ak0

.

Спектр в цьому випадку визначатиметься як

εp ' U0 +
~2π2

2me

(
k0

2 + ak0

)2

(j2 + s2 + i2). (3.34)

Енергетичнi спектри металевих кластерiв розглянемо на при-
кладi кластерiв одновалентного золота [96] (We0 = 5, 13 еВ, rs =

3, 01 a0, a0 – борiвський радiус).
На рис. 3.1 представлено розрахований енергетичний спектр клас-

тера-куба Au39. Сторона куба задається рiвнiстю L = rs(4πZN/3)1/3,
Z – валентнiсть. Тут слiд вiдмiтити деякi особливостi розрахунку
спектру за (3.30). Результуючий терм є комбiнацiєю рiшень трьох
одновимiрних задач i виникає необхiднiсть вiдбору тих комбiнацiй,
якi реалiзують мiнiмальнi значення енергiї цього терма.

Вже для сотнi атомiв обчислення за наближеними виразами (3.33)
i (3.34) дають досить задовiльнi результати. Однак їх неточностi
призводять до iншої систематики рiвнiв, нiж та, яку реалiзують
розв’язки (3.30). В якостi однiєї з iлюстрацiй цього для значення N

поблизу N = 95 показанi вiдмiнностi спектрiв (рис. 3.2). Наприклад,
в ямi кiнцевої глибини (рис. 3.2а) рiвень (jsi = 333) виявляється
розташованим поблизу рiвня (jsi = 115), тодi як використання тео-
рiї збурень (рис. 3.2б) призводить до виродження цих рiвнiв в один.
Подiбна проблема зникає, якщо скористатися теорiєю збурень, ада-
птованою для випадку наявностi двох близько розташованих енер-
гетичних рiвнiв.
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Рис. 3.1. Енергетичний спектр кластера-куба Au39 iз немагiчною кiлькiстю
атомiв N = 39, розрахований за виразом: а – (3.30); б – (3.33); в – (3.34). У

дужках проставленi числа заповнення енергетичних рiвнiв

3.2.2 Сферично симетричнi кластери

Якщо кластер є сферою радiусом R, зручно скористатися сферични-
ми координатами (див., наприклад [122]). Використання сферично
симетричного потенцiалу V (r), який залежить тiльки вiд модуля
радiус-вектора r = |r|, проведеного з центру сфери, дозволяє, вва-
жаючи

Ψ(r, ϑ, ϕ) = ψ(r)Y (ϑ, ϕ), (3.35)

роздiлити змiннi рiвняння Шредiнгера
{
− ~2

2me

∇2 + V (r)

}
Ψ(r, ϑ, ϕ) = εΨ(r, ϑ, ϕ) (3.36)

на радiальну i кутову складовi. Для цього роздiлимо обидвi частини
(3.36) на Ψ i врахуємо явний вид оператора Лапласа у сферичних
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Рис. 3.2. Частина енергетичного спектра немагiчного кластера-куба Au95,
розрахованого за виразом: а – (3.30); б – (3.33)

координатах ∇2:

1

ψ(r)

d

dr

(
r2dψ(r)

dr

)
+

2mer
2

~2

[
ε− V (r)

]
=

= − 1

Y (ϑ, ϕ)

[
1

sin ϑ

∂

∂ϑ

(
sin ϑ

∂Y (ϑ, ϕ)

∂ϑ

)
+

1

sin2 ϑ

∂2Y (ϑ, ϕ)

∂ϕ2

]
. (3.37)

Лiва частина (3.37) залежить тiльки вiд r, а права – тiльки вiд ϑ

i ϕ, звiдки витiкає, що вони повиннi дорiвнювати деякiй сталiй λ.
Отже, з (3.37) отримуємо радiальне хвильове рiвняння

1

r2

d

dr

(
r2dψ(r)

dr

)
+

{
2me

~2

[
ε− V (r)

]− λ

r2

}
ψ(r) = 0 (3.38)

i кутове рiвняння

1

sin ϑ

∂

∂ϑ

(
sin ϑ

∂Y (ϑ, ϕ)

∂ϑ

)
+

1

sin2 ϑ

∂2Y (ϑ, ϕ)

∂ϑ2
+ λY (ϑ, ϕ) = 0. (3.39)

Розв’язком хвильового рiвняння є сферична функцiя

Ylm(ϑ, ϕ) = AlmP
|m|
l (cos ϑ)eimϕ(ϕ), (3.40)
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яка має фiзично допустимi значення тiльки при λ = l(l + 1), де
l – позитивне цiле число або нуль (орбiтальне квантове число).
P
|m|
l (cos(ϑ)) – приєднанi полiноми Лежандра; Alm – сталi нормува-

ння для приєднаних полiномiв Лежандра; m – число, яке приймає
будь-якi цiлi значення вiд −l до l (квантове магнiтне число).

Дозволенi значення енергiї повнiстю визначаються радiальним
рiвнянням Шредiнгера (3.38), яке не залежить вiд m. Кожному зна-
ченню енергiї вiдповiдають стiльки незалежних хвильових фун-
кцiй, скiльки при даному l є можливих значень магнiтного кван-
тового числа, тому в цьому випадку енергiя, окрiм виродження за
спiном, має (2l + 1)-разове виродження за магнiтним квантовим чи-
слом m.

Якщо в (3.38) пiдставити ψ(r) = χ(r)/r, i врахувати, що оператор

1

r2

∂

∂r
r2 ∂

∂r
=

1

r

∂2

∂r2
r,

для нової радiальної хвильової функцiї χ(r) отримаємо

− ~2

2me

d2χ(r)

dr2
+

[
V (r) +

l(l + 1)~2

2mer2

]
χ(r) = εχ(r). (3.41)

Для прямокутного потенцiалу U0θ(r − R) умова неперервностi
функцiї χ(r) та її логарифмiчної похiдної в точцi r = R призводить
до рiвняння:

knl
j′l(knlR)

jl(knlR)
= iκnl

h
(1)′
l (iκnlR)

h
(1)
l (iκnlR)

, (3.42)

де k =
√

k2
0 − κ2

nl, ~k0 =
√

2me|U0|, ~κnl =
√

2me|εnl|, i =
√−1, h

(1)
l i jl

– сферичнi функцiї l-го порядку Ханкеля першого роду i Бесселя,
штрих позначає похiдну по всьому аргументу; me – маса електрона;
εnl – енергетичний спектр; n – радiальне квантове число (n = 1, 2, 3...

нумерує коренi рiвняння (3.42) для заданого значення l). З рiвняння
(3.42) неважко отримати значення енергiї зв’язаних станiв, якi саме
нас цiкавлять, εnl = U0 + ~2k2

nl/2me < 0.
Для потенцiального профiлю з нескiнченно високими стiнками

рiвняння (3.38) набуває вигляду

jl(k
∞
nl R) = 0. (3.43)
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На рис. 3.3 представленi розрахованi енергетичнi спектри для
сферичних кластерiв. Енергетичнi рiвнi, розрахованi за допомогою
теорiї збурень (3.43), лежать вище рiвнiв, розрахованих за допомо-
гою (3.42). Вiдмiннiсть мiж рiвнями збiльшується iз збiльшенням
орбiтального квантового числа.

Розподiляючи електрони за рiвнями, знаходимо верхнiй зайня-
тий εHO < 0 i нижнiй незайнятий εLU < 0 рiвнi. У сферичному кла-
стерi Au39 цi рiвнi спiвпадають. Адже при T → 0 на енергетичному
рiвнi 2p, число заповнення якого дорiвнює 6, знаходиться 5 електро-
нiв. Отже, рiвень 2p зайнятий не повнiстю.

Фундаментальною характеристикою металевих кластерiв є їх
магiчнi числа. Магiчне число кластера вiдповiдає загальнiй кiль-
костi валентних електронiв, при якiй повнiстю заповнена верхня
енергетична оболонка кластера, що робить його бiльш стабiльним
порiвняно з кластерами, верхнi оболонки яких залишаються час-
тково незаповненими (за аналогiєю iз заповненням оболонок прото-
нами i нейтронами в атомному ядрi). Кластери з частково зайнятою
зовнiшньою оболонкою будемо називати немагiчними.

У кластерi Au40 валентнi електрони повнiстю заповнюють рiвень

а ба б

Рис. 3.3. Енергетичнi спектри немагiчного Au39 i магiчного Au40 кластерiв-
сфер, розрахованi за виразом: а – кiнцева яма (3.42); б – теорiя збурень
(3.43); штрихова лiнiя демонструє положення хiмiчного потенцiалу µe при
T → 0. Букви s, p, d, f, g, h вiдповiдають орбiтальним квантовим числам

l = 0, 1, 2, 3, 4, 5
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2p, тому вiн буде магiчним i бiльш стiйким порiвняно з Au39 i Au41.
Якщо до такого кластера додати ще один атом, його електрон буде
вже займати наступний 1g рiвень. В цьому випадку мiж рiвнями
εHO i εLU iснує енергетична щiлина.

Таблиця 3.1 демонструє вiдмiннiсть значень εHO, отриманих за
описаною методикою для сферичних кластерiв NaN , вiд результа-
тiв, в яких енергетичний спектр електронiв розраховувався в само-
узгодженому сферичному потенцiалi, форма якого далека вiд пря-
мокутної [107]. Видно, що розбiжнiсть не перевищує значень близь-
ко 0,3 еВ. Значення N , при яких кластер стає магiчним, близькi до
експериментальних значень [9], а значення стацiонарних електрон-
них станiв чергуються як коренi сферичної функцiї Бесселя iз зро-
станням їх величини, i повнiстю повторюють це чергування в бiльш
складних моделях:

1s21p61d102s21f 142p61g182d101h223s22f 141i263p61j302g183d104s2 . . .

Табл. 3.1. Енергiя верхнього зайнятого рiвня εHO сферичних кластерiв
NaN , розрахована в [107] (другий рядок) i в моделi прямокутної потенцi-

альної ями (третiй рядок)
N 20 34 40 58 68 90 92 106 132

−εHO [еВ] 2,77 3,07 2,71 3,10 2,68 3,12 2,67 3,09 2,81

−εHO [еВ] 2,49 2,76 2,45 2,77 2,42 2,77 2,78 2,41 2,77

3.2.3 Кластери дископодiбної форми

Оскiльки кластер дископодiбної форми має цилiндричну симетрiю,
рiвняння Шредiнгера доцiльно розв’язувати в цилiндричнiй системi
координат , вiсь z якої спiвпадає з аксiальною вiссю системи. Поча-
ток координат оберемо в центрi ями. Для ями цилiндричної форми
(радiусом R i висотою H) постiйної глибини U0 < 0 i вертикальними
стiнками рiвняння Шредiнгера має вигляд

{
− ~2

2me

∇2 + U0θ(ρ−R)θ(z ±H/2)

}
Ψ(ρ, ϕ, z) = εΨ(ρ, ϕ, z). (3.44)
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Добуток ступiнчастих функцiй означає вiдмiннiсть вiд нуля потен-
цiальної енергiї тiльки всерединi ями–цилiндра. Розв’язок рiвнян-
ня (3.44) простiше шукати у виглядi

Ψ(ρ, ϕ, z) =
1√
ρ
u(ρ)

1√
2π

eimϕψ(z). (3.45)

Нехтуючи областями поблизу ребер основи, де зшивання хвильових
функцiй всерединi i поза ямою є неможливим, оскiльки поверхня
не є гладкою i похiдної хвильовiй функцiї за нормаллю до поверхнi
не iснує (аналогiчна проблема виникає i при розрахунку спектру в
кубiчнiй ямi, див. § 3.2.1), представимо

ε = ε⊥ + ε‖. (3.46)

Тодi змiннi в рiвняннi (3.44) роздiляються, i необхiдно окремо розв’я-
зувати два рiвняння: для радiального i подовжнього руху. Для радi-
альної хвильової функцiї рiвняння має вигляд: (ε⊥ − U0 = ~2k2

⊥/2me)

− ~2

2me

d2u(ρ)

dρ2
+

[
m2 − 1/4

ρ2
+ U0θ(ρ−R)

]
u(ρ) = ε⊥u(ρ), (3.47)

а для подовжньої – (3.29), де Lz → H; (ε‖ − U0 = ~2k2
‖/2me).

Граничнi умови неперервностi логарифмiчної похiдної хвильової
функцiї на межах ями приводять до рiвняння (k⊥ → knm):

knm
I ′m(knmR)

Im(knmR)
= κnm

K ′
m(κnmR)

Km(κnmR)
. (3.48)

Тут де knm =
√

k2
0 − κ2

nm, ~k0 =
√

2me|U0|, Im – функцiя Бесселя,
Km – функцiя Макдональда, m = 0,±1,±2... (азимутальне квантове
число), головне квантове число n = 1, 2, 3... нумерує коренi рiвняння
(3.48) для заданого значення m. Чисельним розв’язанням рiвняння
(3.48) можна знайти електронний спектр.

Скористаємося теорiєю збурень [112]:

knm = k∞nm + ∆knm, |∆knm/k∞nm| ¿ 1,

де в якостi нульового наближення k∞nm взято спектр нескiнченно
глибокої цилiндричної ями. Числа k∞nm визначаються розв’язком рiв-
няння

Im(k∞nmR) = 0.



Роздiл 3. Модельнi розрахунки характеристик кластерiв 138

Поправка першого порядку, знайдена в [112], має вигляд:

∆knm =
k∞nmKm(κ∞nmR)

Rκ∞nmK ′
m(κ∞nmR)

,

де κ∞nm =
√

k2
0 − k∞nm

2.
Розрахунки для вищенаведених параметрiв приводять до ре-

зультату ∆knm < 0, 07 k∞nm, що пiдтверджує достатню точнiсть теорiї
збурень для даної задачi.

Квантування компоненти хвильового вектора вздовж осi цилiн-
дра (k‖ → ki) визначається розв’язком рiвняння (3.30) з α → i, L →
H, де i – цiлi числа. Спектр електронiв в кластерi дископодiбної
форми розраховується як (3.46). Треба вiдзначити, що крiм виро-
дження за спiном, в цьому випадку також має мiсце дворазове ви-
родження за знаком iндекса m, оскiльки kn,m = kn,−m.

Розрахованi спектри для кластерiв дископодiбної форми у ви-
падку H = 2R наведенi на рис. 3.4. Спектри, розрахованi за допомо-
гою теорiї збурень, зсунутi вниз вiдносно спектрiв, розрахованих за
(3.48) поза теорiї збурень. Крiм того, дещо змiнюється систематика
термiв. Наприклад, в кластерi Au39 рiвень (nmi = 211) лежить мiж
рiвнями (113) i (140) у випадку ями кiнцевої глибини, i мiж рiвнями
(131) i (122) - у випадку нескiнченної ями.

Порiвняємо спектри кластерiв рiзної форми. Найменша вiдстань
мiж енергетичними рiвнями спостерiгається у випадку цилiндри-
чної симетрiї, найбiльша – для сферичних кластерiв. Це пов’язано
з тим, що ступiнь виродження енергетичних рiвнiв збiльшується зi
збiльшенням порядку симетрiї (вiд цилiндричної до сферичної). Зi
збiльшенням розмiру кластерiв рiзниця в систематицi рiвнiв стає
менш помiтною через збiльшення густини станiв.

На рис. 3.5 представлена залежнiсть величини ∆ε = εLU − εHO

вiд розмiру кластера. Значення ∆ε = 0 у випадку, коли рiвнi εHO i
εLU збiгаються, тобто знаходяться на однiй енергетичнiй оболонцi.
Коли ∆ε 6= 0, рiвнi εHO i εLU мають рiзнi значення, а кластер з таким
числом N є магiчним. З розмiрної залежностi ∆ε видно, що навiть
для достатньо великих кластерiв AuN поблизу N = 1000 величина
дискретностi рiвнiв досягає близько 0, 1 еВ. Для невеликих класте-
рiв ця величина становить приблизно 1, 2 еВ. Значення N , при яких
кластер стає магiчним, залежить не лише вiд його розмiру, але й
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Рис. 3.4. Енергетичнi спектри немагiчного Au39 i магiчного Au40 кластерiв-
дискiв, розрахованi для ями кiнцевої глибини (3.48); штрихова лiнiя де-
монструє положення хiмiчного потенцiалу µe при T → 0. Квантовi числа

nm i (число електронiв).

вiд його форми (вставка на рис. 3.5). Магiчнi числа кластерiв AuN

(рис. 3.5) i AlN (рис. 3.7) вiдрiзняються через рiзнi значення вален-
тностi. Отриманi магiчнi числа близькi до тих, якi спостерiгаються
в експериментах з вiльними кластерами (сферична форма) [9].

3.3 Електрична ємнiсть кластерiв рiзної
форми

Електрична ємнiсть кластерiв сферичної форми визначається три-
вiально: C = εR, де ε – дiелектрична проникнiсть середовища, у яко-
му знаходиться сфера. При визначеннi ємностi кластерiв кубiчної i
цилiндричної форми виникають складнощi, пов’язанi iз неможли-
вiстю аналiтично описати ємнiсть об’єктiв iз негладкою поверхнею.
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Рис. 3.5. Розмiрна залежнiсть величини ∆ε для кластерiв AuN сферичної
форми. На вставцi: ¥ – прямокутна, • – сферична i ¨ – цилiндрична симе-

трiї

Будемо апроксимувати ємнiсть таких кластерiв ємнiстю елiпсоїда,
виходячи з умови LxLyLz = 4πabc/3 – для кластера-паралелепiпеда
i πR2H = 4πabc/3 – для кластера-цилiндра. a, b, c – пiвосi елiпсоїда.
Досить доцiльним буде наближення, в якому енергетичний спектр
будемо розраховувати, як i ранiше, для куба, сфери i цилiндра.

Ємнiсть сплюснутого елiпсоїда обертання – сфероїда (a = b > c)
дається виразом [102]:

C =
ε
√

a2 − c2

arccos(c/a)
.

Для витягнутого сфероїда (a > b = c)

C =
ε
√

a2 − b2

ln
(

a+
√

a2−b2

b

) .

Виконуючи в цих виразах перехiд b → a, отримуємо формулу для
ємностi сфери C = εR.

Застосовуючи описану модель, розглянемо змiну ємностi кластера-
диска при змiнi його форми вiд сильно сплюснутої до сильно витя-
гнутої, маючи, таким чином, на початку диск одноатомної товщини,
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а в кiнцi – одноатомну нитку. Об’єм кластера на протязi такої ево-
люцiї залишається незмiнним. З рисунку 3.6 видно, що розмiрна
залежнiсть ємностi C вiд висоти H (пiвосi a еквiвалентного сфе-
роїда) має мiнiмум у точцi, яка вiдповiдає еквiвалентнiй сферi; в
граничних випадках диска i нитки ємностi приблизно в 2 i 5 разiв,
вiдповiдно, бiльшi.

Рис. 3.6. Залежнiсть ємностi кластера-цилiндра Au248 у вакуумi при змiнi
його форми вiд диска до нитки при фiксованому об’ємi 1 нм3

3.4 Еволюцiя потенцiалу iонiзацiї зi змiною
форми кластера

Спершу розглянемо аналiтичнi наближення попереднього роздiлу
на прикладi кластерiв тривалентного алюмiнiю (We0 = 4,25 еВ, r0 =
2,99 a0). На рис. 3.7 наведенi розрахованi розмiрнi залежностi по-
тенцiалiв iонiзацiї (3.22) кластерiв AlN кубiчної форми. При цьому
використовувалися спектри, розрахованi за (3.30), (3.33) i (3.34). На
вставцi продемонстрована ситуацiя, коли застосування теорiї збу-
рень призводить до пропуску близько розташованих один до одного
енергетичних рiвнiв, що, в свою чергу, позначається на поведiнцi IP

[112].
Розмiрнi залежностi IP(N) i EA(N) кластерiв NaN (We0 = 2,75

eV, r0 = 3,99 a0) сферичної i цилiндричної форми представленi на
рис. 3.8. Для кластерiв-кубiв цi залежностi носять аналогiчний ха-



Роздiл 3. Модельнi розрахунки характеристик кластерiв 142

Рис. 3.7. Розмiрна залежнiсть потенцiалу iонiзацiї (3.22) кластерiв-кубiв
AlN : суцiльна лiнiя – розв’язок (3.30), штрихова – (3.33), штрихпунктирна

– (3.34). Зверху проставленi числа атомiв у кластерi

рактер, а амплiтуда їх осциляцiй лежить посерединi мiж залежно-
стями для кластерiв-цилiндрiв i кластерiв-сфер.

Навiть для великих кластерiв значення потенцiалу iонiзацiї силь-
но вiдрiзняється вiд роботи виходу з об’ємного матерiалу, при-
чому цей внесок не пов’язаний з квантуванням рiвнiв, оскiльки
зi збiльшенням розмiру вплив квантових осциляцiй (∆ε ∝ N−2/3)
зменшується значно швидше, нiж вплив електростатичної поправ-
ки (∝ N−1/3). Квазiкласичнi залежностi (3.19) лежать дещо вище
залежностей (3.22), розрахованих з урахуванням дискретностi спе-
ктру. На пiдставi порiвняння з бiльш точними самоузгодженими
розрахунками [112] можна зробити висновок, що ця вiдмiннiсть по-
в’язана з використанням моделi прямокутного потенцiального ящи-
ка.

I все ж, розрахунки, виконанi для дiапазону N = (10, 1000), вка-
зують на те, що навiть для дуже великих кластерiв впливом кван-
тування нехтувати не можна. Осциляцiї IP i EA вiдповiдають запов-
ненню енергетичних рiвнiв. Амплiтуда квантових розмiрних осци-
ляцiй пов’язана з дискретнiстю енергетичних рiвнiв поблизу εHO i
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змiнюється в межах вiд 0,1 до 1,2 еВ. Максимуми IP (мiнiмуми EA)
вiдповiдають повному заповненню чергового терма. Отже, кластери
з магiчним числом атомiв характеризуються бiльш високим iонiза-
цiйним потенцiалом, нiж кластери, що за кiлькiстю атомiв близькi
до магiчних. Потенцiал iонiзацiї асимптотично наближається до ро-
боти виходу електронiв з напiвнескiнченного металу We0 зверху,
тодi як енергiя прилипання наближається до неї знизу.

На наступному етапi дослiджується поведiнка потенцiалу iонiза-
цiї при змiнi форми кластера. Передбачалося, що форма кластера–

Рис. 3.8. Розмiрна залежнiсть потенцiалу iонiзацiї (а) кластерiв NaN i енер-
гiї прилипання електронiв (б) (3.22): цилiндрична (суцiльна лiнiя) i сфе-
рична симетрiї (пунктирна лiнiя). Штрих-пунктирнi лiнiї – квазiкласичнi

залежностi (3.19)
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паралелепiпеда змiнюється вiд сильно сплюснутої до сильно витя-
гнутої так, що на початку ми маємо пластинку одноатомної товщини
L ≡ Lx, а в кiнцi – одноатомну нитку довжиною L. Об’єм на протязi
такої еволюцiї вважався постiйним. Iнтервал L розбивався на 1000
промiжкiв, для кожної геометрiї розв’язанням (3.30) розраховував-
ся спектр. При розрахунку потенцiалу iонiзацiї (3.22) за ємнiсть
паралелепiпеда приймалася ємнiсть еквiвалентного сфероїда.

Розрахованi залежностi для кластера натрiю представленi на
рис. 3.9, а. Пунктиром показанi дно U0 i We0 – робота виходу еле-
ктронiв з плоскої поверхнi. Мiнiмуму залежностi ε0(L) – енергiї ни-
жнього зайнятого рiвня вiдповiдає форма кластера–куба. Аналогi-
чна “еволюцiя” для кластерiв цилiндричної форми продемонстро-
вана на рис. 3.9, б. Малий крок по L забезпечує отримання плавних
кривих, однак реальнi металевi кластери мають дискретний набiр
L через те, що вiн упакований окремими атомами. Внаслiдок змi-
ни структури енергетичного спектра вiдбувається змiна магiчностi
кластера. З рис. 3.10 видно, що при певних значеннях H ≡ L кла-
стер перестає бути магiчним, i рiзниця εLU−εHO = ∆ε перестає бути
рiвною нулю.

Еволюцiя потенцiалу iонiзацiї кластерiв Al1000 рiзної форми пока-
зана на рис. 3.11. Як i в попередньому випадку, на всьому дiапазонi
L виконується нерiвнiсть −εHO ≡ We < We0. Крiм того, з рисунку
видно, що iснують такi iнтервали L, для яких виконується досить
неочiкувана нерiвнiсть IP < W0.

Нерiвнiсть IP < W0, здавалося б, суперечить добре вiдомому ем-
пiричному факту: робота виходу W0 для лужних металiв дорiвнює
приблизно половинi IP окремого атому (рис. 1.1). В зв’язку з цим
прийнято вважати, що IP довiльного кластера (незалежно вiд фор-
ми його поверхнi) змiнюється в межах W0 < IP(N) < IP(1). Проте
конкуренцiя розмiрної складової в We(L) i доданку e2/2C у вира-
зi (3.22) може призвести до протилежної нерiвностi. Отже, в зале-
жностi вiд форми низькорозмiрної системи потенцiал iонiзацiї може
наближатися до We0 як зверху, так i знизу.
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Рис. 3.9. Еволюцiя розмiрної залежностi першого потенцiалу (3.22) iонiза-
цiї кластера Na64 при змiнi його форми вiд пластини до нитки: а – пара-

лелепiпед, б – цилiндр

Рис. 3.10. Змiна величини ∆ε при еволюцiї форми кластера-диска Na64 вiд
пластини до нитки

3.5 Розмiрна i температурна залежностi
хiмiчного потенцiалу електронiв

Розмiрна i температурна залежностi хiмiчного потенцiалу вплива-
ють на рiзнi характеристики малих частинок: роботу виходу, швид-
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Рис. 3.11. Еволюцiя розмiрної залежностi першого потенцiалу (3.22) iонi-
зацiї кластера-диска Al1000 при змiнi його форми вiд пластини до нитки

костi хiмiчних реакцiй, значення струму, що протiкає через них i
т.п. [8]. Наслiдком розмiрної залежностi хiмiчного потенцiалу є та-
кож кооперативний ефект, суть якого полягає у взаємнiй зарядцi
частинок рiзних розмiрiв, якщо середовище, яке роздiляє частинки,
допускає перехiд зарядiв з однiєї частинки на iншу.

У малих кластерах внаслiдок дискретностi електронного спектру
з визначенням положення хiмiчного потенцiалу виникають пробле-
ми. За аналогiєю з масивними металами за хiмiчний потенцiал кла-
стера звичайно приймають верхнiй заповнений енергетичний рi-
вень [4, 118]. Проте, на вiдмiну вiд масивних металiв, в кластерах
мiж верхнiм заповненим i нижнiм порожнiм енергетичними рiвнями
iснує енергетична щiлина, яка визначає “напiвпровiдниковi власти-
востi” кластера. Необхiдно вiдзначити, що при нерiвноважнiй формi
кластера хiмiчний потенцiал має фiзичний сенс лише за умови, що
час релаксацiї його форми набагато бiльший за iншi характернi часи
[8].

Кiлькiсть електронiв у кластерi Ne вважаємо заданою. З iншого
боку, Ne визначається сумою дiракiвських дельта-функцiй 2

∑
p δD(ε−

εp) за всiма заповненими станами з урахуванням дворазового спi-
нового виродження. Тодi хiмiчний потенцiал електронiв квантово-
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розмiрної частинки µe можна знайти з умови нормування:

∞∑
p=1

f(εp − µe) = Ne, (3.49)

де до суми входять всi одночастинковi стани; Ne – повна кiлькiсть
термалiзованих (з урахуванням надлишкових або недостатнiх) еле-
ктронiв провiдностi в кластерi i

f(εp − µe) = {1 + exp[(εp − µe)/kBT ]}−1 . (3.50)

Хiмiчний потенцiал кластерiв знаходимо, визначаючи енергети-
чний спектр i чисельно розв’язуючи рiвняння (3.49). На рис. 3.3,
3.4 показано положення рiвня µe для кластерiв AuN . Розрахований
рiвень хiмiчного потенцiалу при T → 0 виявляється розташованим
посерединi мiж верхнiм зайнятим i нижнiм незайнятим станами:

µe = (εHO + εLU)/2.

Отже, для кластерiв з магiчним числом атомiв (εLU 6= εHO) рiвень
µe не спiвпадає з реальним рiвнем i розташовується в забороненому
промiжку мiж термами. Енергiя Фермi кластера, що складається з
немагiчної кiлькостi атомiв, спiвпадає з верхнiм зайнятим енерге-
тичним рiвнем, тобто εLU = εHO = µe.

Розмiрна залежнiсть µe(N) сферичних кластерiв AuN показана
на рис. 3.12. Збiльшення температури призводить до “розмиття” цi-
єї характеристики, причому зi збiльшенням розмiру кластера роз-
миття збiльшується, оскiльки енергетичнi рiвнi кластера стають
бiльш щiльно упакованi, i електрони починають переходити iз за-
повнених рiвнiв на порожнi при нижчих температурах. На вставцi
рисунка показана розмiрна залежнiсть IP(N) при T = 800 К. Видно,
що вплив температури призводить до зменшення значення потен-
цiалу iонiзацiї IP, що також пiдтверджується розрахунками. Не-
обхiдно вiдзначити, що при виконаннi бiльш точних розрахункiв
слiд враховувати, що iз зростанням температури кластер починає
деформуватися.

З рисункiв 3.13 видно, що при рiзних N поведiнка температурної
залежностi енергiї Фермi значно вiдрiзняється. Схожий характер
залежностей µe(N, T ) отримано методом Кона-Шема для сферичних
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Рис. 3.12. Розмiрна залежнiсть хiмiчного потенцiалу сферичних кластерiв
AuN при рiзних температурах: T = 0 К – суцiльна лiнiя; T = 300 К –
штрихова; T = 800 К – штрихпунктирна лiнiя (µe < 0). На вставцi показана
залежнiсть IP(N) > 0 при температурi T = 0 К (суцiльна лiнiя) i T = 800 К

(штрихова лiнiя)

кластерiв NaN [124]. Для кластера Na18 рiвень хiмiчного потенцiалу
зростає практично лiнiйно, тодi як для Na40 вiн, навпаки, спадає. В
кластерi Na196 температурний градiєнт хiмiчного потенцiалу змiнює
свiй знак. Така несхожа поведiнка для кластерiв рiзного розмiру
пояснюється рiзною систематикою рiвнiв. Зростання температури
сприяє переходу електронiв iз заповнених рiвнiв на найближчi по-
рожнi, при цьому µe змiнює положення. Вiдмiнностi вiд розрахункiв
пояснюються використанням нами прямокутного потенцiалу.

Можна зробити висновок, що температурна залежнiсть хiмiчно-
го потенцiалу “притягується” до енергетичного рiвня з меншим l.
Нашi результати узагальнюють цей висновок на випадок класте-
рiв довiльної форми: температурна залежнiсть хiмiчного потенцiа-
лу зсувається до рiвня з меншим числом заповнення.

В кластерах цилiндричної форми енергетичнi рiвнi розташованi
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Рис. 3.13. Температурнi залежностi хiмiчного потенцiалу сферичних кла-
стерiв Na: а – розрахованi за 3.49; б – самоузгоджений розрахунок в моделi

“желе” [124]

Рис. 3.14. а – Температурнi залежностi хiмiчного потенцiалу цилiндри-
чних кластерiв Au; б – частина енергетичного спектру цилiндричного кла-

стера Au196 поблизу хiмiчного потенцiалу

бiльш щiльно, нiж у сферичних кластерах, що робить характер тем-
пературної залежностi хiмiчного потенцiалу ще бiльш складним.
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Якщо два рiвнi виявляються близько розташованими один до одно-
го, то хiмiчний потенцiал перетинає реальний енергетичний рiвень
(рис. 3.14). В кластерах AlN енергетичнi рiвнi розташовуються на
бiльших вiдстанях один вiд одного, нiж в кластерах Na i Au, тому
температурна залежнiсть алюмiнiєвих кластерiв виявляється май-
же лiнiйною. Незважаючи на складний характер температурної за-
лежностi хiмiчного потенцiалу кластерiв, абсолютна змiна його по-
ложення виявляється незначною, i зi зростанням розмiру кластера
величина температурних змiн швидко зменшується.



Роздiл 4

ЗАРЯДОВI I РОЗМIРНI
ЕФЕКТИ В КЛАСТЕРНИХ
СИСТЕМАХ

Роздiл присвячено дослiдженню властивостей iзольованих заря-
джених металевих кластерiв та їх поведiнки в композитах i пла-
змi. Дослiджується потенцiал iонiзацiї та енергiя прилипання та-
ких кластерiв. Будується аналiтична теорiя розмiрнозалежної ку-
лонiвської нестiйкостi позитивно i негативно заряджених металевих
кластерiв. Модель дозволяє з’ясувати фiзичнi причини нестiйкостi
i пояснити критичнi розмiри гранично заряджених кластерiв де-
яких технологiчно важливих металiв. Розвинута теорiя, на вiдмiну
вiд iснуючих, бере до уваги не лише квантування енергетичного
спектру, але й тип частинок (iон або електрон), якi розряджають
кластер. Наведенi кiлькiснi оцiнки ефекту електрострикцiї малих
металевих частинок в дiелектричному середовищi, який виникає
внаслiдок їхньої взаємозарядки через вирiвнювання хiмiчних по-
тенцiалiв електронiв.

151
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4.1 Кулонiвський вибух заряджених
кластерiв

4.1.1 Електростатичний пiдхiд

Мас-спектрометричнi дослiдження процесiв зарядки в кластерних
пучках яскраво демонструють розмiрний ефект кулонiвської не-
стiйкостi заряджених металевих кластерiв з певною кiлькiстю ато-
мiв [21, 22, 112].

Коротко зупинимось на експериментi, в якому дослiджувалось
явище кулонiвського вибуху заряджених кластерiв PbN . У цьому
експериментi при вильотi з сопла з надзвуковою швидкiстю на-
сичена пара Pb розширювалась i охолоджувалась, внаслiдок чого
вiдбувалася конденсацiя атомiв у кластери. Пiд час взаємодiї кла-
стерного пучка з пучком високоенергетичних електронiв кластери
iонiзувались i втрачали електрони. Потiм струмiнь iонiзованої пари
потрапляв у мас-аналiзатор. Вимiрювалася залежнiсть iнтенсивно-
стi сигналу вiд часу (рис. 4.1). По сутi, вимiрювалася залежнiсть
кiлькостi заряджених кластерiв вiд їх розмiрiв (маси). З рис. 4.1
витiкає, що iснує критичний розмiр кластера (критичне число ато-
мiв, яке вiн може мiстити), починаючи з якого двозаряднi кластери

Рис. 4.1. Типовий мас-спектр кластерiв Pb. Над пiками проставлена кiль-
кiсть атомiв в одно- i двозарядних кластерах PbN
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стають стiйкими i проявляють себе в мас-аналiзаторi. Це є прямим
свiдченням iснування критичного надлишкового заряду, який може
мiстити частинка.

Неослабний iнтерес до кулонiвської нестiйкостi кластерiв пiд-
тверджується великою кiлькiстю публiкацiй з даної проблематики
[21, 22]. Активно дослiджується iзотропна й анiзотропна релеєвська
нестiйкостi, динамiка кулонiвського вибуху кластерiв, у тому числi
й пiд дiєю сильного лазерного випромiнювання та з урахуванням
самостискання.

Вперше критерiй стiйкостi зарядженої сферичної краплi був сфор-
мульований Релеєм. Нестiйкiсть виникає при такому значеннi на-
длишкового заряду Q, при якому сфера деформується в сфероїд,
а потiм розпадається. У цьому пiдходi сфероподiбна форма краплi
вiдповiдає екстремуму суми її електростатичної i поверхневої енер-
гiй

U =
Q2

2C
+ τA,

де C – електрична ємнiсть краплi, A – площа її поверхнi, τ – по-
верхневий натяг.

Критичний заряд визначається з умови X = 1, де X – вiдноше-
ння електростатичної енергiї до подвоєної поверхневої енергiї кра-
плi (див. §2.2). Цей критерiй (X = 1) вперше був пiдтверджений
експериментально для мiкронних частинок етиленглiколю (CH2OH-
CH2OH).

Результат Релея для краплi у вакуумi виражається формулою
[102]

QR = ±
√

16πR3τ . (4.1)

Тип частинок, що визначає знак заряду в критерiї Релея, не-
визначений, а металева крапля металу може мiстити надлишкову
кiлькiсть або електронiв ∆N e

R = |QR|/e, або iонiв ∆N i
R = |QR|/Ze, Z –

валентнiсть, e – елементарний позитивний заряд.
Визначення критичного заряду кластерiв за допомогою само-

узгоджених схем розрахунку пов’язано iз складнощами пiд час об-
числень. Для визначення критичного заряду кластерiв скористає-
мося аналiтичними виразами, отриманими в попередньому роздiлi.
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4.1.2 Негативно i позитивно зарядженi кластери.
Квазiкласичне наближення

Розглянемо нейтральний кластер, що мiстить Ne/Z = Ni = N –
атомiв. Ще раз перепишемо енергiю кластера, зарядженого |∆Ne|
електронами (3.18)

ENe+∆Ne = ENe + µe∆Ne +
(−e∆Ne)

2

2C
. (4.2)

Кластер буде утримувати ∆Ne “зайвих” електронiв у тому випад-
ку, коли його стану з числом електронiв Ne + ∆Ne буде вiдповiдати
менша потенцiальна енергiя, нiж стану з Ne + ∆Ne − 1 електрона-
ми. Позначимо як критичну кiлькiсть електронiв ∆N∗

e , для яких
реакцiя

M
(∆N∗

e )−
Ni

À M
(∆N∗

e−1)−
Ni

+ e−

стає зворотною,

∆E(∆N∗
e ) = ENe+∆N∗

e−1 − ENe+∆N∗
e
≡ IP∗ → 0, (4.3)

тобто потенцiал iонiзацiї IP∗ > 0 такого кластера близький до нуля.
Слiд зазначити, що наявнiсть ще одного надлишкового електро-
на стає можливою лише в метастабiльному станi, оскiльки енергiя
прилипання електрона виявляється меншою нуля

EA∗ = ENe+∆N∗
e
− ENe+∆N∗

e +1 < 0, (4.4)

причому спiввiдношення (3.20) має мiсце i в даному випадку, тобто

IP∗ − EA∗ =
e2

C
. (4.5)

З виразiв (4.3) i (4.4) отримуємо потенцiал iонiзацiї

IP(∆Ne) = −µe − e2

2C
(2∆Ne − 1) (4.6)

i енергiю прилипання

EA(∆Ne) = −µe − e2

2C
(2∆Ne + 1) (4.7)
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кластера, зарядженого ∆Ne електронами. У випадку ∆Ne = 1 i 2
цi вирази представляють перший i другий потенцiал iонiзацiї та
енергiю прилипання, вiдповiдно.

Якщо ∆Ne > ∆N∗
e , частинка перезаряджена. Вiд вiльних станiв

надлишковi електрони вiдокремленi бар’єром i можуть перебува-
ти у зв’язаному станi деякий час. Час життя кожного з них буде
визначатись конкретними умовами в нерiвноважнiй системi.

Слiд ще раз пiдкреслити, що ми розглядаємо не дуже великi
надлишковi заряди (3.1). При виконаннi цiєї умови або |∆Ne| ¿ Ne

перебудова енергетичного спектру, зумовлена зарядом −e∆Ne, зво-
диться, в першу чергу, до його електростатичної самодiї [107].

Використовуючи (4.3) i (4.2), для критичного надлишкового еле-
ктронного заряду отримаємо:

∆N∗
e =

We0C − µe1

e2
+

1

2
, (4.8)

де We0 = −µe0 – робота виходу електрона з плоскої поверхнi, µe =

µe0 + µe1/R, µe1/R – перша поправка на кривизну поверхнi хiмiчного
потенцiалу виродженої електронної рiдини у випадку сфери радiу-
сом R = N1/3r0, r0 – середня вiдстань мiж iонами.

Змiну знаку енергiї прилипання електронiв можна iнтерпрету-
вати як кулонiвську “блокаду” для наступних надлишкових еле-
ктронiв. Фотоелектрон–спектрометричнi дослiдження вiдокремле-
них кластерiв чiтко продемонстрували кулонiвськi “сходинки” при
послiдовнiй iонiзацiї Al−2000 до Al2+

2000, а також Al−32000 до Al5+
32000.

Слiд зазначити, що критичний заряд навiть для частинок, якi
утримують бiльше тисячi атомiв, не перевищує декiлькох одиниць.
Це пов’язано з тим, що надлишковий електронний заряд ефективно
розподiляється по поверхнi кластера, внаслiдок чого виникає сильне
кулонiвське вiдштовхування мiж окремими частинами заряду (“са-
модiя” надлишкового заряду). Цього не вiдбувається при утвореннi
негативних iонiв окремими атомами i молекулами, в яких надли-
шковий електрон не колективiзується.

Розглянемо позитивно заряджений кластер атомiв металу, який
мiстить Ne = ZNi електронiв i Ni+∆Ni iонiв. Це аналогiчно випадку,
коли крапля з Ni iонами мiстить ∆Ne < 0 (недостатнiх) електронiв.
При цьому |∆Ne| повинно бути кратним Z.
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Енергiю зарядженого кластера ENi+∆Ni
можна пов’язати з пов-

ною енергiєю нейтрального кластера:

ENi+∆Ni
= ENi

+ µi∆Ni +
(+eZ∆Ni)

2

2C
. (4.9)

Як i в (4.2), основна залежнiсть вiд R дається членом, який опи-
сує розштовхування надлишкового заряду +eZ∆Ni. Насправдi iони
малорухливi, а розштовхування позитивного заряду iмiтується пе-
рерозподiлом рухомої електронної пiдсистеми.

Змiна енергiї, пов’язана з вiдривом одного з iонiв, складає

∆E(∆Ni) = ENi+∆Ni−1 − ENi+∆Ni
= −µi − e2Z2

2C
(2∆Ni − 1). (4.10)

Кластер с зарядом +eZ∆Ni буде стабiльним, якщо ∆E(∆Ni) > 0.
Назвемо критичною кiлькiсть iонiв ∆N∗

i , для яких реакцiя

M
Z(∆N∗

i )+

Ni+∆N∗
i

À M
Z(∆N∗

i −1)+

Ni+∆N∗
i −1 + MZ+

1

стає оборотною. В цьому випадку для критичного заряду маємо:

∆N∗
i =

Wi0C − µi1

(Ze)2
+

1

2
, (4.11)

де Wi0 = −µi0 – робота виходу iона з плоскої поверхнi. Для сфери
радiусом R = (Ni + ∆Ni)

1/3r0, використовуючи правило сум [113],
можна записати

µi1 =
2σ0

n̄
− µe1, (4.12)

де σ0 – питома поверхнева енергiя, n̄ – концентрацiя електронiв.
Для дослiджуваних металiв µe1 ' 1,9 еВ×a0 [113].

Роботу виходу iона за допомогою циклу Борна (рис. 4.2) можна
виразити через потенцiал iонiзацiї окремого атома IP(ζ), енергiю
когезiї εcoh0 i роботу виходу електрона We0:

Wi0 = εcoh0 +
∑

ζ

IP(ζ)− ζWe0, (4.13)

де ζ – ступiнь iонiзацiї атома, ζ ≤ Z.
Якщо ∆Ni > ∆N∗

i , кластер позбавляється зайвого iону, перехо-
дячи в стан з меншою енергiєю. При такому пiдходi крапля розгля-
дається як двокомпонентна електрон–iонна система з вiдповiдними
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Рис. 4.2. Енергетична схема циклу Борна. Щоб знайти роботу виходу iона
Wi0, треба видiлити у вакуум нейтральний атом з металу (затрачується
енергiя роботи виходу атома εcoh0), потiм атом iонiзується (затрачується
енергiя iонiзацiї IP(1)). Тепер ми маємо у вакуумi електрон й iон. Потiм
електрон переносимо у метал (видiляється енергiя, яка дорiвнює роботi

виходу електрона −We0). У вакуумi залишається тiльки iон

хiмiчними потенцiалами. У випадку свинцю: εcoh0 = 1,5, We0 = 4,0,
IP(1) = 7,4 eВ, звiдки маємо Wi0 = 4,9 eВ. Для R = 12 a0 критичний
заряд виявляється рiвним +2,7e, що непогано узгоджується як з
результатами експериментальних вимiрювань, так i з складними
самоузгодженими розрахунками.

При застосуваннi даного пiдходу припускається, що форма кла-
стера пiд час його зарядки залишається незмiнною. Вирази (4.8) для
∆N∗

e i (4.11) для ∆N∗
i враховують i розрiзняють емiсiю (прилипа-

ння) електрона або iона. Це зумовлено необхiднiстю витрат енергiї
на внесення частинки даного типу в кластер i “перерозподiлу” її
заряду по поверхнi. Даний механiзм вибуху зарядженого атомного
кластера можна розглядати як альтернативу релеєвському. Оцiн-
ки показують, що ∆NR > ∆N∗

i > ∆N∗
e , тобто при зарядцi кластерiв

повинна переважно реалiзовуватися не релеєвська нестiйкiсть, а
одночастинкова емiсiя.
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4.1.3 Розрахунки критичних розмiрiв заряджених
квантових кластерiв

За допомогою мас–спектрометричних дослiджень встановленi гра-
нично мiнiмальнi числа атомiв N , для яких ще можливе iснува-
ння стабiльних заряджених кластерiв золота Au2−

N (N >27), Au3−
N

(N >58) i срiбла Ag2−
N (N >27) за умови прилипання до них 2–х i 3–х

надлишкових електронiв. Отже, дана задача зворотна розглянутiй
вище. При заданому ∆N∗

e потрiбно знайти вiдповiдне критичне зна-
чення R∗ (або N∗).

Для подальших обчислень були використанi емпiричнi данi: We0

= 4,23 (5,15); 4,23; 2,75; 4,01 eВ, r0 = 3,01; 3,02; 3,99; 2,3 a0; τ = 1134,
780, 191, 465 ерг/см2 вiдповiдно для Au, Ag, Na i Pb. Для спрощен-
ня розрахункiв передбачалася рiвнiсть питомої поверхневої енергiї
i енергiї поверхневого натягу, значення яких можуть суттєво вiд-
рiзнятися. Формула Релея (3) дає значення кiлькостi атомiв, що
входять у критичний кластер, приблизно в 4–5 разiв меншi, нiж
отриманi експериментально: N ≈ 9 i 6 для Au3−

N i Ag2−
N , вiдповiдно.

Застосування нашої моделi до даної задачi з урахуванням дискре-
тностi електронного спектру полягає у розв’язаннi рiвняння

IP∗(∆N∗
e , N∗) = −εHO(∆N∗

e , N∗)− e2

2Ceff(N∗)
(2∆N∗

e − 1) = 0. (4.14)

При трактуваннi експериментiв iз зарядки кластерiв замiсть C

ми використовували ефективну ємнiсть Ceff = R + δ. Уведення в
розрахунки малої величини δ зумовлено збiльшенням радiусу еле-
ктронної зарядової хмари. Вперше δ була введена при розрахунку
поляризовностi в [106] i потенцiалу iонiзацiї [114]. За результата-
ми обчислень в рамках моделi стабiльного желе координат площин
зображення для рiзних кристалографiчних поверхонь [112] можна
побудувати усереднену залежнiсть δ(r0) = 1, 617+0, 199(r0/Z

1/3−2, 07)

[a0].
Необхiдно вiдзначити, що уведення δ в (4.14) не є строгим. Фор-

мально ця процедура вiдповiдає врахуванню хартрiєвської части-
ни δ/R2 наступної розмiрної поправки розкладання енергiї по 1/R.
Однак розв’язок (4.14) є чутливим до цiєї величини.

Вираз (4.3) з вказаною модифiкацiєю для IP(∆Ne < 0) добре пiд-
ходить для опису послiдовних актiв фотоiонiзацiї великих кластерiв
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AlN в широкому дiапазонi N = (2000, 32000). Уведення Ceff = R + δ

лише дещо ослабляє монотоннi компоненти розмiрних залежностей
IP(N).

На рис. 4.3 i 4.4 показанi розмiрнi залежностi IP∗(∆N∗
e , N), роз-

рахованi за (4.14) i (4.8). Їх перетин з горизонтальною вiссю вказує
на значення N∗, якi потрiбно було знайти. Як видно з цих рисункiв,
квазiкласична залежнiсть (4.8) i врахування квантування рiвнiв в
(4.14) дають краще узгодження з експериментом, нiж формула Ре-
лея. Причому форма кластера, в якiй розраховується електронний
спектр, iстотного впливу на величину N∗ не має. Вiдмiтимо, що для
Au3−

N використовувалося значення We0 = 5,15 eВ, рекомендоване в
[96]. Для Au2−

N кластери стабiльнi з N > 20. Однак при використаннi
iншого значення We0 = 4,3 eВ [92], розв’язок (4.14) дає Au2−

27 i Au3−
110.

На особливостi енергетики кластерiв золота було звернуто увагу
ще в раннiх роботах (див. [22].)

Тепер застосуємо нашу схему обчислень до позитивно зарядже-

Рис. 4.3. Розмiрна залежнiсть другого потенцiалу iонiзацiї (4.14) класте-
рiв Ag2−

N : ¤ – енергетичний спектр, розрахований для кластерiв-кубiв; • -
спектр сферичних кластерiв. Квазiкласична залежнiсть IP (4.3) позначена
штриховою лiнiєю. Стрiлкою показанi експериментальнi критичнi значе-

ння N∗
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Рис. 4.4. Розмiрнi залежностi другого i третього потенцiалу iонiзацiї (4.14)
сферичних кластерiв Au2−

N i Au3−
N , вiдповiдно. Iншi позначення вiдповiда-

ють попередньому рисунку

них кластерiв Nan+
N i Pbm+

N . В експериментах встановленi числа N

= 27, 64, 123, 208, 321, 448 при n = 2 . . . 7 для натрiєвих i N = 30, 45,
60–72 при m =2, 3, 4 для свинцевих кластерiв, вiдповiдно. В нашiй
схемi N ≡ Ni + ∆N∗

i i n ≡ ∆N∗
i . Для розрахунку критичних розмi-

рiв кластерiв використаємо формули (4.11) – (4.13), в яких зроблено
замiну We0 → −εHO, виключаючи µe1. Для Na εcoh0 = 1,13 eВ, IP(1) =
5,14 eВ, вiдповiдно.

На рис. 4.5 представленi результати розрахункiв критичних роз-
мiрiв кластерiв Nan+

N i Pbn+
N . Аналогiчнi розрахунки, виконанi для

деяких iнших металiв, наведенi в таблицi 4.1. Для малих кластерiв
можливим є розвиток подiй за схемою Релея, в якiй |QR| ∝ N1/2.
Нестiйкiсть у квазiкласичному наближеннi призводить до eZ∆N∗

i ∝
N1/3.

Розрахованi величини N∗ критичних кластерiв дещо вiдрiзня-
ються вiд значень, якi спостерiгались в експериментi. Вiдмiннiсть
розрахункової i експериментальної залежностей ∆N∗

i (N) можна по-
яснити, припустивши, що зарядженi кластери деформуються у сфе-
роїди, змiнюючи тим самим розмiрнiсть електронного газу. При цьо-
му спектр змiнюється не так iстотно, як доданок, пов’язаний iз за-
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Рис. 4.5. Результати розрахункiв для гранично позитивно заряджених
кластерiв NaN i PbN . Суцiльна лiнiя – квазiкласична залежнiсть (4.11),
пунктир – результат Релея, ¤ – розрахунок з урахуванням квантування

спектру, ¥ – експеримент

Табл. 4.1. Критичний заряд гранично позитивно заряджених кластерiв Na,
K, Cs i Pb. Експериментальнi данi у порiвняннi з теоретичними розрахун-

ками

n 2 3 4 5

Na розрахунок [112] 13 74 237 564
розрахунок [125] 26 68 129 209
експеримент [126] 27±1 63±1 123±2 206±4

K розрахунок [112] 23 58 110 176
розрахунок [125] 26 68 129 209
експеримент [127] 20±1 55±1 110±5

Cs розрахунок [112] 22 57 105 168
розрахунок [125] 26 68 129 209
експеримент [127] 19±1 49±1 94±1 155±2

Pb розрахунок [112] 7 30 117 182
розрахунок [128] 31 130 325 500
експеримент [129] 30±1 45±1 60–72

рядкою, завдяки зростанню ємностi. Як приклад, на рис. 4.6 пред-
ставленi розрахованi енергетичнi залежностi для кластерiв Na3+

64 рi-
зної форми – “паралелепiпедiв” з квадратним поперечним перети-
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ном. Перетином вертикальної штрихової лiнiї з вiссю абсцис вка-
зана геометрiя кластера, енергетичнi характеристики якого вiдпо-
вiдають критерiю нестiйкостi (4.11). Як видно з рисунка, можливи-
ми є два шляхи реалiзацiї нестiйкостi: утворення тонкої пластинки
(сплющений сфероїд) i нитки (витягнутий сфероїд). Другий варiант
представляється бiльш фiзичним.

Рис. 4.6. “Еволюцiя” розмiрної залежностi енергетичних характеристик
кластера-паралелепiпеда Na3+

64 . Товстими лiнiями позначенi залежностi
IP(∆N∗

e , L)

При розтягненнi кластера змiнюються також його механiчнi ха-
рактеристики i енергiя когезiї. На це вказують експерименти з де-
формацiї точкових контактiв: зi зменшенням розмiрностi мiцнiсть
контактiв значно збiльшується навiть за кiмнатних температур [176].
Цi фактори можуть виступати як пояснення вiдмiнностi розрахун-
кової i експериментальної залежностей ∆N∗

i (N).
Спираючись на проведенi обчислення, можна також зробити ви-

сновок, що урахування в розрахунках квантування рiвнiв не може
змiнити значень критичного заряду кластерiв бiльш нiж на ±1.
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4.2 Взаємозарядка i електрострикцiя
кластерiв у нанокомпозитах

Пiдвищена увага, яку привертають останнiм часом композицiйнi
матерiали з нанокристалiчною структурою, зумовлена зацiкавленi-
стю сучасних технологiй в широкому спектрi нових властивостей,
якi демонструють кристали при зменшеннi їх розмiрiв до наноме-
трових масштабiв. При цьому параметри нанокомпозитiв визнача-
ються як внутрiшнiми властивостями наночастинок, так i ефектив-
ними взаємодiями мiж ними. В цьому пунктi дослiджується мо-
жливiсть аномалiї в електрострикцiї металевих частинок внаслiдок
їх взаємної зарядки, яка виникає при вирiвнюваннi хiмiчних потен-
цiалiв електронiв.

Якщо в середовище з дiелектричною проникнiстю ε i кiнцевою
провiднiстю помiстити ансамбль металевих частинок, то в систе-
мi протiкають процеси перерозподiлу заряду, зумовленi вирiвню-
ванням хiмiчних потенцiалiв компонентiв системи. По-перше, вiд-
бувається перехiд частини електронiв з дiелектрика на поверхню
металу (або з металу в дiелектрик) за рахунок звичайних конта-
ктних явищ на межi роздiлу метал-дiелектрик. Оцiнки цього ефе-
кту свiдчать про те, що частинка виявляється зарядженою, а число
надлишкових електронiв дорiвнює

∆Ne =
ϕ0

e2/εR
,

де ϕ0 – потенцiальна енергiя електрона в дiелектрику поблизу кон-
такту з металом. По-друге, в системi має мiсце розмiрний ефект
перерозподiлу зарядiв мiж малими металевими частинками рiзно-
го розмiру. В даному роздiлi нас цiкавить тiльки другий ефект.
При цьому мiнiмум повної енергiї системи досягається завдяки пе-
реходу електронiв з частинок з бiльшим хiмiчним потенцiалом µe

(меншою роботою виходу електронiв We) на частинку з меншим хi-
мiчним потенцiалом (бiльшою роботою виходу), µe < 0, −µe = We

. За рахунок цього вiдбувається зарядка i, як наслiдок, електро-
стрикцiя металевих частинок. При значеннях концентрацiї наноча-
стинок менших, нiж порiг перколяцiї (частина заповнення металом
об’єму матрицi), вирiвнювання хiмiчних потенцiалiв може вiдбува-
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тися або за рахунок тунелювання електронiв мiж наночастинками
через дiелектричний або напiвпровiдниковий прошарок, або через
обмiн електронами мiж наночастинками в результатi стрибкоподi-
бної провiдностi. Цi процеси залежать вiд концентрацiї наночасти-
нок, дiелектричної проникностi матрицi, роботи виходу електронiв
з наночастинок в матрицю, а також вiд температури. Стрибковий
транспорт електронiв в метал-дiелектричних композитах вивчався
в роботах [8].

Розглянемо систему з двох малих металевих кластерiв сфери-
чної форми [131] при достатньо низьких температурах, коли ви-
рiвнювання хiмiчних потенцiалiв електронiв кластерiв вiдбувається
лише за рахунок тунельного переходу електронiв. Робота виходу iо-
нiв завжди бiльша за роботу виходу електронiв. В результатi один
кластер набуває заряд (−e∆Ne), а iнший – (+e∆Ne), що призводить
до електрострикцiї.

Про можливiсть аномалiй в електрострикцiї малих металевих
частинок повiдомлялося ще в [130], проте при цьому було зроблено
ряд невиправданих припущень.

Розглянемо два нескiнченно вiддалених один вiд одного кластера
з радiусами R1 i R2 з хiмiчними потенцiалами електронiв µ1(R1, ε)

i µ2(R2, ε). Позначимо через R0i радiуси нейтральних кластерiв з
номерами i = 1, 2 . Змiна енергiї системи з двох кластерiв, зумовлена
не лише їх зарядкою, але i наступною електрострикцiєю (Ri = R0i +

∆Ri), вiдповiдно до (3.18) може бути записана як

∆E = φ∆Ne +
(e∆Ne)

2

2ε

(
1

R1

+
1

R2

)
+ 6π

∑
i=1,2

BiR0i(∆Ri)
2, (4.15)

де уведена величина φ = µ2(R2, ε) − µ1(R1, ε) < 0. Перший доданок
в (4.15) завжди негативний, останнiй доданок є сумарною енергiєю
деформацiї обох кластерiв; Bi - модулi пружностi металiв.

Виразимо кiлькiсть електронiв, що перетiкають, через φ i вза-
ємну ємнiсть C12. Тодi сума перших двох доданкiв в (4.15) буде
дорiвнювати (−C12φ

2/2e2). Тепер, враховуючи явну залежнiсть усiх
членiв в (4.15) вiд Ri, з умови абсолютного мiнiмуму ∆E

∂∆E

∂R1

= 0,
∂∆E

∂R2

= 0 (4.16)
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можна визначити вiдноснi деформацiї xi = ∆Ri/R0i кластерiв. Оскiль-
ки заряд на частинцi залежить вiд її енергiї, а енергiя, в свою чергу,
залежить вiд деформацiї частинки, то замiсть звичайного розшире-
ння частинки (нормальної електрострикцiї) не виключене й її сти-
скання (аномальна електрострикцiя).

Для демонстрацiї цього твердження зручно розглядати окремий
випадок, коли частинки мають близькi радiуси R i виготовленi з
одного i того ж металу, µ01(ε) = µ02(ε) = µ(ε), µi = µ0i + µ1i/Ri .
Тодi розв’язок системи рiвнянь (4.16) можна отримати аналiтично i
звести до простого вигляду:

x1 = εµ
R01 −R02

24πBR5
= −x2. (4.17)

Знак в (4.17) залежить вiд того, який з початкових радiусiв є бiль-
шим: R01 чи R02.

Цей вираз добре демонструє можливiсть аномалiї в електро-
стрикцiї: при взаємнiй зарядцi кластерiв системi енергетично ви-
гiдно, щоб одна з частинок стискалася, а iнша – розтягувалася.
Область застосування формули (4.17) обмежена значеннями |∆Ne| >
1.

Обговоримо вплив навколишнього дiелектричного середовища
на роботу виходу електронiв з частинки. Виходячи з непрямих
експериментальних вимiрювань [99], робота виходу має тенденцiю
зменшуватися з ростом ε. В [132] представленi результати розра-
хункiв роботи виходу електронiв для цилiндричних нанодротiв лу-
жних металiв, занурених у дiелектрик. За цими результатами при
збiльшеннi ε вiд 1 до 4 робота виходу зменшується на 20%. Факти-
чно це зменшення пов’язане лише зi змiною величини електроста-
тичного дипольного бар’єру (див. вираз (3.4)), внесок якого в роботу
виходу системи метал-вакуум складає до 30% [132]. Звiдси витiкає,
що ця величина i є верхньою межею змiни роботи виходу, тобто за-
лежнiсть µ0i(ε) може бути важливою [133]. Але для простих оцiнок
ми її не будемо враховувати.

В розрахунках використанi значення: −µe0 = 1,81; 2,75; 4,25 еВ;
B =1,61; 6,34; 73,41 ГПа для Cs, Na i Al, вiдповiдно. Для всiх металiв
використаємо значення µ1 =1,9 еВ ×a0. Розмiрним квантуванням
рiвнiв знехтуємо. Розглянемо декiлька систем.
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Рис. 4.7. Якiснi залежностi xk(R02). Суцiльнi лiнiї – залежнiсть для кла-
стерiв Na (ε = 10, R01 = 30 a0 ⇒ x1(3) ' 8 × 10−6, x1(50) ' −1, 1 × 10−6,
x2(3) ' −5 × 10−2, x2(50) ' 2 × 10−7). Штриховi лiнiї – xi(R02) для класте-
рiв Na i Cs (ε = 10, R01 = 50 a0 (Na)⇒ x1(3) ' 2 × 10−6, x1(50) ' 2 × 10−5,
x2(3) ' 2 × 10−2, x2(50) ' 3 × 10−5). Штрихпунктирна лiнiя – x2(R02) в тiй

же системi, але при ε = 1

На рис. 4.7 наведенi розрахунковi залежностi деформацiї пар
сферичних кластерiв Na–Na i Na–Cs радiусами R01 = 30 a0 i R01 =

50 a0. Для кожного з кластерiв розглядався обмiн електронами мiж
даним кластером R01 = const i сферичною металевою кулькою з ра-
дiусом iз набору R02 = 3, 4 . . . 50 a0. В поведiнцi залежностей явно
спостерiгається область негативних деформацiй (стискання). Ана-
логiчнi обчислення для системи з кластером Al (R01 = 100 a0) i на-
бором металевих кульок Na показують, що натрiєвий кластер може
зазнавати як сильне стискання (до 16%), так i сильне розтягання
(до 30%), будучи при цьому перезарядженим. Проте перезарядже-
ному стану частинки вiдповiдає кiнцевий час життя, i якщо iонна
пiдсистема встигає релаксувати, то електрострикцiя може мати й
iншi особливостi. На рисунку 4.7 представленi також розрахунковi
залежностi xi(R02) для систем Na i Cs. Як видно з цього рисунка,
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при ε = 10 стискання частинки Cs вiдсутнє, воно спостерiгається
при ε 6 5. В останньому випадку “електростатична” iнтерпрета-
цiя не може бути застосована, оскiльки |∆Ne(R02)| 6 1. Розрахунок,
виконаний для системи з трьох кульок Na, наведений на рис. 4.8.

а б

Рис. 4.8. Залежностi x3(R01, R02) для сфер Na при рiзних значеннях R03

(ε = 10)

Вiдзначимо, що взаємозарядка буде мати мiсце не лише для на-
ночастинок рiзних металiв i рiзного розмiру, але i в тому випадку,
коли частинки однакового об’єму мають рiзну форму. Як було по-
казано, при змiнi форми частинки робота виходу електронiв з неї
може змiнюватися на декiлька десяткiв вiдсоткiв (див. рис. 3.9 i
3.11).

Пружнi модулi багатьох металiв (полiкристалiв), як показано Бе-
лом [134], квантуються. Очевидно, що цей ефект повинен спосте-
рiгатись i для полiкристалiчних наночастинок. Якщо ж для моно-
кристалiв характерна мала густина дефектiв, то при вiдповiдних
гiдростатичних деформацiях в цих монокристалах можливий топо-
логiчний перехiд 2 ½ роду. Вiдомо, що такi переходи мають мiсце в
масивних некубiчних кристалах In, Tl, Re. При одновiсних дефор-
мацiях електронно-топологiчний перехiд Лiфшиця можливий для
кристалiв будь-якої симетрiї [135]. Одновiснi деформацiї в зарядже-
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них металевих частинках можуть виникати при вiдхиленнi форми
частинки вiд сферичної. Для Na i Al критичнi значення x∗ ' 0, 2−0, 6

i x∗ ' 0, 006−0, 012 у випадках розтягування i стискання вздовж ви-
значених кристалографiчних напрямкiв. При x = x∗ в енергетично-
му спектрi електронiв виникає щiлина, i величини пружних модулiв
i хiмiчних потенцiалiв стрибкоподiбно зростають. Для простих ме-
талiв цей стрибок може бути ∼ εF. Отже, електронно–топологiчний
перехiд може пiдвищувати порiг кулонiвського вибуху нанокриста-
лiв, тим самим ускладнюючи його.

4.3 Упорядкований нанокомпозит:
феромагнетик у полiмернiй матрицi

З розвитком технологiй впровадження частинок нанометрових роз-
мiрiв довiльної форми в “твердi” полiмернi матрицi, а також з роз-
витком фiзичних методiв їх дослiдження, з’явилася можливiсть ке-
рування магнiтними властивостями композитiв. Експериментальнi
i теоретичнi дослiдження упорядкованих ансамблiв магнiтних на-
ночастинок становлять iнтерес у зв’язку з їхнiми властивостями,
вiдмiнними вiд властивостей масивних матерiалiв [136, 137].

В композитах, що складаються з феромагнiтних частинок з ма-
лим значенням параметра магнiтної жорсткостi Q = 2K/µ0M

2
s < 1

(K – константа анiзотропiї, µ0 – магнiтна стала, Ms – намагнiче-
нiсть насичення), основну роль вiдiграє магнiтостатична компонен-
та енергiї Wm [138, 139, 140]. Для матерiалiв з Q À 1 аналогiчну
роль виконує енергiя кристалографiчної анiзотропiї Wa. Системати-
чнi дослiдження впливу Wa на властивостi магнiтожорстких нано-
композитiв проводилися неодноразово [141, 142]. Урахування енер-
гiї магнiтостатичних полiв при вивченнi властивостей композитiв
з магнiтом‘яких матерiалiв, як правило, або повнiстю iгнорується,
або проводиться в простих моделях з однорiдним розподiлом на-
магнiченостi. Такi наближення пов’язанi з бiльшими труднощами
самоузгоджених обчислень.

Точний розрахунок магнiтостатичної енергiї в рамках тривимiр-
ного самоузгодженого розподiлу намагнiченостi став можливим у
зв’язку з розвитком обчислювальної технiки великої продуктивно-
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стi. Так, виконанi в [140] мiкромагнiтнi розрахунки властивостей
наномагнетикiв з пермалою були повнiстю пiдтвердженi в цiй же
роботi прямими спостереженнями структури магнiтних областей на
магнiтному силовому мiкроскопi. Дослiдження магнiтних характе-
ристик упорядкованих масивiв наночастинок залежно вiд розмiрiв
i форми наведенi також в [141, 142].

В роботi [143] розрахованi магнiтнi властивостi масиву частинок
з параметром магнiтної твердостi Q = 0 типу пермалою (Fe20Ni80).
У рамках теорiї мiкромагнетизму вивчено вплив ступеню диспер-
сностi впорядкованого композиту, що складається з однакових фе-
ромагнiтних наночастинок, на його магнiтнi характеристики. Роз-
рахунки показують рiзку залежнiсть форми петель магнiтного гi-
стерезису вiд розмiрiв полiмерних промiжкiв мiж наночастинками,
характеру непрямого обмiну мiж ними й напрямку зовнiшнього ма-
гнiтного поля.

Модель нанокомпозиту. Композит моделюється двомiрним ма-
сивом N × N частинок з феромагнiтного сплаву. Частинки мають
форму паралелепiпеда об‘ємом a × a × c i роздiленi мiж собою рiв-
ними промiжками розмiрами b з немагнiтного матерiалу (pис. 4.9).
Для нумерацiї частинок уводиться iндекс i ∈ [1, N2].

У бiльшостi випадкiв для розрахункiв використовують магнi-
тнi гранули або елiпсоїдальної, або цилiндричної форми (magnetic
nanodots). Порiвняльний розрахунок методом кiнцевих елементiв
для гранули-паралелепiпеда i цилiндра не показує принципових
розходжень у механiзмах їхнього перемагнiчування, а призводить

Рис. 4.9. Якiсна схема композиту
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лише до значного ускладнення обчислювального алгоритму. Тому
використовуються кiнцеворiзнiснi комiрки у формi паралелепiпеда.
У цьому зв’язку тетрагональна форма гранул найбiльше вiдповiдає
кiнцеворiзнiснiй схемi.

4.3.1 Функцiонал енергiї. Рiвняння
Ландау-Лiфшиця

На вiдмiну вiд попереднiх робiт, явний вид розподiлу спонтанної
намагнiченостi в об‘ємi кожної iз частинок нанокомпозиту в [143]
не постулюється. Передбачається тiльки, що тривимiрний розподiл
намагнiченостi в кожнiй i-iй частинцi визначається як

M(i) = Ms(cos θi sin ϕi · ex + sin θi sin ϕi · ey + cos ϕi · ez), (4.18)

де θi(r) – полярний кут мiж проекцiєю вектора M на координатну
площину xy i вiссю x, ϕi(r) – азимутальний кут мiж вектором M i
вiссю z. Зовнiшнє магнiтне поле He орiєнтувалося в площинi xy роз-
глянутої системи пiд рiзними кутами β до осi x. Рiвноважний роз-
подiл векторiв намагнiченостi в кожнiй iз взаємодiючих частинок
при рiзних значеннях i напрямках зовнiшнього магнiтного поля He,
а також величина сумарного магнiтного моменту 〈M〉 =

∑
i M

(i) cos β

в напрямку He можуть бути знайденi в рамках теорiї мiкрома-
гнетизму мiнiмiзацiєю функцiоналу повної вiльної енергiї системи
(δW [M(i)] → 0) за направляючими косинусами намагнiченостi в ко-
жнiй iз частинок, за умови δ2W [M(i)] > 0. Функцiонал повної енергiї

W =
∑

i

W (i) =
∑

i

(W (i)
ex + W (i)

m + W
(i)
H + W

(i)
coupl), (4.19)

є сумою (за всiма частинками композиту) енергiї обмiнної взаємодiї
Wex магнiтних моментiв атомiв усерединi частинок, енергiї магнi-
тостатичної взаємодiї Wm, енергiї зовнiшнього поля WH, а також
енергiї непрямої обмiнної взаємодiї мiж найближчими сусiднiми ча-
стинками Wcoupl. У рамках даної моделi вiльна енергiя кожної iз
частинок записується у виглядi:

W (i) =

∫

Vi

[ A

M2
s

(∇M(i))2−µ0

2
M(i)Hd−µ0M

(i)(Hs+He)
]
dVi+

∫

Si

∑

k

ε
(i,k)
coupldSi.

(4.20)
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В (4.20) доданки у квадратних дужках є об’ємною густиною обмiн-
ної, магнiтостатичної i енергiї намагнiченостi в зовнiшнiх полях,
вiдповiдно; останнiй iнтеграл є поверхневим внеском енергiї прямо-
го обмiну мiж спiнами, розташованими на бiчних поверхнях сусi-
днiх частинок, де пiдсумовування ведеться за найближчими сусiда-
ми k.

Феноменологiчний вираз для поверхневої густини енергiї такої
взаємодiї в теорiї мiкромагнетизму має вигляд:

ε
(i,k)
coupl = Cbl

(
1− M(i) ·M(k)

M2
s

)
+ Cbq

(
1− M(i) ·M(k)

M2
s

)2

, (4.21)

де M(i) i M(k) вектори намагнiченостi на поверхнях, якi взаємодiють,
Cbl i Cbq бiлiнiйна та бiквадратична константи обмiнного зв’язку.
Обмежимося першим доданком в (4.21).

Величина й знак константи Cbl визначаються особливостями кван-
товомеханiчних взаємодiй в об‘ємi матрицi. Якщо матриця металева
i виконується умова b ¿ a, c, то взаємодiя здiйснюється через еле-
ктрони провiдностi (РККI-взаємодiя) [18]. Якщо вiдстань мiж ча-
стинками b приблизно дорiвнює ефективнiй довжинi обмiнної взає-
модiї leff =

√
2A/µ0M2

s (leff = 5 нм для Fe20Ni80), то для немагнiтних
матриць приймають Cbl = A/b [138], де A – константа iзотропної
обмiнної взаємодiї, яка має розмiрнiсть Дж/м. Для вiдстаней b > leff
прямий обмiн мiж магнiтними моментами вiдсутнiй (Cbl = 0). Однак,
якщо в об‘ємi матрицi присутнi магнiтнi iони домiшки (внаслiдок
дифузiї), то вони можуть брати участь в процесi обмiну мiж спiнами
на поверхнi частинок, тобто маємо випадок непрямого обмiну. Тому
ми вводимо додатковий феноменологiчний параметр η у формулу
для Cbl (тобто тепер Cbl = ηA/b) i використовуємо її для обчислення
енергiї обмiнної взаємодiї мiж поверхнями частинок. Якщо концен-
трацiя домiшок велика, то η → 1 (сильна взаємодiя), якщо низька,
то η → 0 (слаба взаємодiя).

В (4.20) власне поле розмагнiчування

Hd(ri) = − 1

4π
∇

∫

Vi

M(i)(r′i)∇′ 1

|ri − r′i|
dr′i, (4.22)
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частинки з намагнiченiстю M(i), а також поле розсiювання

Hs(ri) = − 1

4π

N2−1∑

k=1,k 6=i

∇
∫

Vi

M(k)(r′k)∇′ 1

|ri − r′k|
dr′k, (4.23)

створюване всiма N2−1 частинками в точках ri, визначаються з рiв-
нянь магнiтостатики зi звичайними граничними умовами. В (4.22) i
(4.23) r′ – радiус-вектор джерел поля, а r – радiус-вектор точок його
спостереження.

Вiдомо, що мiнiмiзацiя функцiоналу повної енергiї (4.19) зводи-
ться до розв’язання динамiчного рiвняння Ландау-Лiфшиця

∂M
∂t

= −γµ0M×Heff +
α

Ms

M× ∂M
∂t

, (4.24)

де M(r) – розподiл намагнiченостi у всьому зразку (усерединi части-
нок M(r) = M(i)(r) i дорiвнює нулю в промiжках); γ – гiромагнiтне
вiдношення, α – коефiцiєнт загасання. Рiвняння (4.24) описує зага-
саючу прецесiю векторiв намагнiченостi бiля напрямку “ефектив-
ного” поля Heff , що визначається варiацiйною похiдною вiд об’ємної
густини енергiї по намагнiченостi

Heff = − 1

µ0

δw

δM

i може бути представлене у виглядi суперпозицiї ефективних полiв
кожної iз взаємодiй

Heff = − 2A

µ0M2
s

∇2M + Hd + Hs + He + Hcoupl. (4.25)

Для чисельного розв’язання (4.24) використовувалась iтерацiй-
на процедура iз просторовою та часовою дискретизацiєю методом
кiнцевих рiзниць. При цьому кожна iз частинок у межах розра-
хункової областi розбивалася по осях координат кiнцево-рiзнiсною
сiткою на комiрки-кубики з ребром 2,5 нм. В комiрках фiксува-
лися орiєнтацiї векторiв намагнiченостi M, а потiм обчислювали-
ся значення напруженостi ефективного поля Heff . Для прискорення
розрахунку ефективного магнiтостатичного поля використана ме-
тодика швидкого Фур’є-перетворення [15,17,19]. Iнтегрування за
часом рiвняння Ландау-Лiфшиця виконувалося методом Адамса
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(метод прогнозу-корекцiї), що дало можливiсть iстотно скороти-
ти час розрахунку порiвняно з однокроковими методами Ейлера i
Рунге-Кутта. Розрахунок рiвноважного розподiлу M(r) в частинках
для конкретного значення зовнiшнього поля He закiнчувався, коли
сумарний обертаючий момент, що дiє на намагнiченiсть у кожнiй
розрахунковiй комiрцi, ставав досить малим, тобто при виконаннi
умови max{M(r)×Heff(r)/M2

s } ≤ 10−6.

4.3.2 Розрахунок магнiтних характеристик

Чисельнi дослiдження рiвноважного розподiлу спонтанної намагнi-
ченостi проведенi в системi, яка складається з 100 частинок (N = 10)
сплаву Fe20Ni80 (A = 13× 10−12 Дж/м, Ms = 860× 103 A/м). Частинки
мають фiксований об‘єм 20 × 20 × 10 нм3 i зануренi в немагнiтну
матрицю. Промiжки мiж ними в процесi статичного перемагнiчува-
ння варiювалися в дiапазонi b = {5, 25} нм. Вплив матрицi на магнi-
тнi властивостi враховувався змiною параметра η непрямої обмiнної
взаємодiї мiж сусiднiми частинками. Тому ми використовували зна-

Рис. 4.10. Петлi магнiтного гiстерезиса композиту для b = 10 нм; напрямок
зовнiшнього поля He вздовж осi x становить кути β = 0 (суцiльнi лiнiї) i

β = 45◦ (пунктирнi лiнiї)
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чення η = 0, 05 i 0,95.
Розрахунки показують, що композит перемагнiчується за раху-

нок обертання векторiв спонтанної намагнiченостi в площинi xy в
кожнiй iз частинок пiд дiєю сумарного магнiтного поля. Така одно-
рiднiсть M(i) = Ms(cos θi · ex + sin θi · ey) у розподiлi векторiв Ms

зумовлена переважним впливом енергiї W
(i)
ex iзотропного обмiну в

об‘ємi наночастинок та їхньою формою. Так, прямування до мiнiму-
му енергiї обмiну призводить до паралельної орiєнтацiї магнiтних
моментiв атомiв, а їхнє розташування в площинi xy пов’язане з дiєю
анiзотропiї форми (енергiєю магнiтостатичного поля Hm = Hd + Hs,
що має плоский розподiл) типу “легка площина” i спiвпадаючого
з нею напрямком зовнiшнього магнiтного поля He. Тому розподiл
намагнiченостi в композитi фактично визначається рiвноважними
значеннями полярних кутiв θi(Heff) = const, якi, у свою чергу, за-
лежать вiд величини ефективного поля системи i не залежать вiд
координат ri у частинцi.

Вiдзначимо, що при збiльшеннi об‘єму частинок магнiтостати-
чна взаємодiя буде домiнувати над обмiнною i прямування W

(i)
m →

min призведе до появи сильних неоднорiдностей θi(ri, Heff) у розпо-
дiлi векторiв спонтанної намагнiченостi в частинках. Для компле-
ксного аналiзу поводження магнiтної системи замiсть розподiлу M(i)

зручно скористатися безрозмiрною (зведеною) величиною 〈M〉/Msat

проекцiї середньої намагнiченостi на напрямок поля He, яка може
бути безпосередньо обмiрювана в ходi експерименту.

∇∇∇∇∇∇∇
АНIМАЦIЯ: (Bag-film) Процес перемагнiчування суцiльної плiв-

ки з пермалою (лiворуч) i нанокомпозиту – частинки пермалою
в дiелектричнiй матрицi (праворуч) в постiйному магнiтному
полi з H = 160 кА/м. Площа плiвки 100×100 нм2. Композит скла-
дається iз 100 частинок. Перемагнiчування плiвки проходить за
800 пiкосекунд, а композиту – за набагато менший час.
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4444444
На рис. 4.10 представленi розрахованi кривi магнiтного гiстере-

зиса нанокомпозиту з b = 10 нм для випадкiв сильного i слабого
непрямого обмiну, вiдповiдно, при рiзних напрямках зовнiшнього
поля. Як видно з рисунку, змiна параметру обмiнного зв’язку й ку-
та орiєнтацiї зовнiшнього поля призводить до значної змiни форми
петлi гiстерезиса. Так, для випадку η = 0, 95, коли позитивний не-
прямий обмiн мiж сусiднiми наночастинками досить сильний, у них
спостерiгається феромагнiтне впорядкування намагнiченостi (кути
розорiєнтацiї ∆θij = θi − θj в процесi перемагнiчування малi). Вна-
слiдок цього процес включення (змiни напрямку 〈M〉 у зовнiшньо-
му полi) вiдбувається стрибкоподiбно (〈M〉 змiнює свою величину
вiд −M до +M в малому iнтервалi полiв). При η = 0, 05 перева-
жнa магнiтостатична взаємодiя призводить до антиферомагнiтного
порядку в сусiднiх наночастинках (∆θij може досягати 180◦). Значе-
ння основних параметрiв кривих перемагнiчування (гiстерезисних
петель): коерцитивної сили Hc i втрат енергiї на статичний гiстере-
зис (площа петлi) Ph для розглянутого нанокомпозиту залежно вiд
параметрiв η, β i b наведенi на рис. 4.11.

Рис. 4.11. Лiворуч – залежностi коерцитивної сили Hc вiд розмiрiв промiж-
кiв b мiж частинками. Праворуч – залежностi втрат енергiї на статичний
гiстерезис Ph вiд розмiрiв промiжкiв b мiж частинками. Суцiльнi лiнiї –

β = 0, пунктир – β = 45◦
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Рис. 4.12. Просторовий розподiл поля розсiювання Hs, яке створюється
однорiдно намагнiченою пiд кутом β = 0 – (а), β = 45◦ – (б) центральною
частинкою у мiсцях розташування сусiднiх частинок для випадку b = 10

нм [143]
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Рис. 4.13. Змiна енергiї обмiну ∆Wcoupl (крива 1), магнiтостатичної енергiї
∆Ws (крива 2) та їх суми (крива 3) у процесi перемагнiчування композиту
з b = 10 нм i η = 0, 95; 0, 05 [143]. Зовнiшнє поле направлене пiд кутом β = 0
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При фiксованих значеннях η i β має мiсце зменшення залишкової
намагнiченостi композиту Mr зi збiльшенням вiдстанi b мiж наноча-
стинками. Це зумовлено зменшенням вiдносного об‘єму феромагнi-
тної фази i, отже, сумарного магнiтного моменту системи. Коерци-
тивна сила Hc i втрати енергiї Ph (рис. 4.11) зменшуються з ростом b

i досягають свого мiнiмуму при величинi промiжку, рiвному одному
з розмiрiв магнiтних частинок, тобто при b ≈ a. Внаслiдок того, що
магнiтнi властивостi визначаються конкуренцiєю компонентiв вiль-
ної енергiї композиту, за змiною залежностi енергетичних внескiв
вiд b у процесi перемагнiчування можна судити про причини, якi
формують такi властивостi (рис. 4.13). Аналiз показує, що змiни
орiєнтацiї векторiв спонтанної намагнiченостi в наночастинках пiд
дiєю зовнiшнього поля визначаються, переважно, енергiями непря-
мого обмiну i полiв розсiювання.

Коротко обговоримо залежнiсть магнiтних властивостей системи
вiд орiєнтацiї зовнiшнього поля стосовно осi x (залежнiсть вiд кута
β). Для випадку β = 0 поле 〈Hd〉, що сприяє процесу саморозма-
гнiчування, бiльше, нiж для β = 45◦. Тому при перемагнiчуваннi в
цьому напрямку залишкова намагнiченiсть матерiалу виявляється
меншою, нiж для β = 45◦ (рис. 4.12).

Отже, мiкромагнiтне моделювання процесiв перемагнiчування
композитiв (феромагнетик у полiмернiй матрицi) показало iстотну
залежнiсть магнiтних властивостей вiд ступеню дисперсностi на-
ночастинок у матрицi. Встановлено, що в матрицях з параметром
η → 1 магнiтнi властивостi нанокомпозитiв визначаються конку-
ренцiєю непрямої обмiнної та магнiтостатичної взаємодiй мiж ча-
стинками, а при η → 0 – винятково магнiтостатичною взаємодiєю.
Отже, простим варiюванням величини дiелектричного зазору мiж
частинками можна ефективно керувати магнiтними властивостями
нанокомпозитiв.

Помiтимо, що вимiрювання кривих магнiтного гiстерезису на-
нокомпозитiв i їхнє порiвняння з результатами обчислень дозволяє
визначити константу бiлiнiйного зв’язку, вирiшуючи зворотну за-
дачу.
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4.4 Самоорганiзацiя кластерної плазми
пари металiв

В плазмi, що складається з електронiв, атомiв та iонiв, реалiзуються
рiзнi мiжчастинковi взаємодiї. Якщо плазма повнiстю iонiзована, її
стан визначається кулонiвськими взаємодiями, специфiка яких по-
лягає в їх дальнодiї. При невеликiй густинi низькотемпературна
частково iонiзована плазма може розглядатися як сумiш iдеальних
газiв електронiв, iонiв i атомiв. З ростом густини середня вiдстань
мiж частинками зменшується й енергiя їхньої взаємодiї зростає.
Коли середня енергiя взаємодiї мiж частинками стає близькою до
середньої кiнетичної енергiї їх теплового руху, властивостi плазми
помiтно змiнюються [16, 21]. В слабоiонiзованiй густiй плазмi кон-
центрацiя електронiв невелика, i вiдхилення вiд iдеальностi зумов-
ленi, в першу чергу, взаємодiями зарядiв з нейтральними атомами
i мiжатомними взаємодiями.

Пара лужних металiв на лiнiї насичення i поблизу неї є силь-
но неiдеальною плазмою. Не дуже близько до критичної точки цю
плазму можна вважати слабоiонiзованою. Основною причиною не-
iдеальностi в цьому випадку є сильна взаємодiя мiж заряджени-
ми i нейтральними частинками. Ця взаємодiя сприяє утворенню
в плазмi флуктуацiй - важких заряджених комплексiв-кластерiв.
Плазма пари металiв може розглядатися як сумiш газiв електронiв
i кластерiв рiзного заряду i розмiру. Наявнiсть кластерiв у плазмi
може iстотно впливати на такi її властивостi, як електропровiднiсть
i термо-ерс.

Точний опис багатоатомних кластерiв на даному рiвнi розвитку
теорiї є складною задачею. Один з можливих пiдходiв базується на
тому, що кластер уявляється як маленька рiдка крапелька. У такiй
моделi потрiбно знання лише основних термодинамiчних характе-
ристик рiдкої краплi. У цьому роздiлi сформульованi в загальному
виглядi рiвняння iонiзацiйної рiвноваги плазми, яка мiстить заря-
дженi i нейтральнi кластери. Далi використовується температурна
залежнiсть роботи виходу для розрахунку рiвноважного складу та
електропровiдностi кластерної плазми пари натрiю, калiю, рубiдiю
i цезiю на лiнiї насичення.
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Пари лужних металiв викликають до себе iнтерес як яскравий
приклад сильно-неiдеальної плазми. Експериментальнi дослiджен-
ня в цiй областi були стимульованi як вiдносною доступнiстю, по-
в’язаною з невисокими критичними параметрами лужних металiв,
так i через важливе технiчне застосування. В експериментальнiй
областi подiї розвивалися досить драматично. В експериментi були
виявленi аномальнi залежностi електропровiдностi вiд тиску i тем-
ператури, i несподiвано великi її абсолютнi значення. Так формули
Саха i Лоренця дають набагато меншi значення електропровiдно-
стi цезiю при T = 1800 К, нiж це спостерiгається в експеримен-
тi (рiзниця в п’ять порядкiв). Зусилля теоретикiв були спрямованi
на пояснення настiльки значного явища. Однак в iншiй роботi при
дослiдженнi пари цезiю при порiвняно невисоких температурах мi-
стився натяк на вплив паразитних струмiв у вимiрювальнiй комiрцi.
Експеримент був повторно виконаний з модернiзованою комiркою, i
сумнiви пiдтвердилися. Попереднi данi зменшилися на два порядки,
проте електропровiднiсть залишалась, як i ранiше, високою. I лише
врахування впливу кластерiв на ступiнь iонiзацiї плазми в рамках
рiзних моделей дозволило зрозумiти причину незвичайно високої
провiдностi пари цезiю поблизу лiнiї насичення.

Загальним для цих робiт є припущення, що концентрацiя заря-
джених багатоатомних кластерiв з наближенням до лiнiї насичення
зростає. При цьому концентрацiя позитивно заряджених кластерiв
значно перебiльшує концентрацiю негативних. Електронейтраль-
нiсть плазми забезпечується вiдповiдним збiльшенням концентра-
цiї електронiв, що призводить до росту провiдностi плазми. Розхо-
дження в моделях виникають при спробах з’ясувати основнi хара-
ктеристики кластерiв.

Експериментальне вивчення властивостей плазми з конденсова-
ною дисперсною фазою (КДФ) вимагає розвитку дiагностики обох
фаз. Теорiя, у свою чергу, повинна надавати iнформацiю як про
властивостi окремої частинки (кластера), так i про властивостi си-
стеми, як сукупностi двох фаз.

Теоретичне вивчення властивостей системи з КДФ є важливою
статистичною задачею, де важливу роль вiдiграють прояви iндивi-
дуальних властивостей частинок, якi мiстяться в плазмi або краплi.
Ефекти, пов’язанi з кривизною поверхнi малих частинок i залежно-
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стями поверхневих властивостей вiд температури, можуть визна-
чати вигiднiсть утворення в плазмi кластерних компонентiв i їхню
здатнiсть до зарядки. Результати, викладенi в попереднiх главах,
дозволяють перейти до розгляду властивостей густої плазми.

Нижче наведенi загальнi рiвняння iонiзацiйної рiвноваги низько-
температурної плазми з конденсованою дисперсною фазою. Пока-
зано, що в рамках крапельної моделi кластерiв виявленi аномалiї
провiдностi пари цезiю можуть бути поясненi лише за наявностi за-
лежностi роботи виходу електронiв вiд температури. Розраховано
склад насиченої пари лужних металiв у широкому дiапазонi темпе-
ратур.

4.4.1 Iонiзацiйна рiвновага в кластернiй плазмi

У плазмi, що складається з iонiзованого газу i конденсованої дис-
персної фази (кластерiв), електронну концентрацiю визначають два
процеси. Перший полягає в iонiзацiї атомiв газу i рекомбiнацiї, дру-
гий пов’язаний з термоемiсiєю i прилипанням електронiв до класте-
рiв. Наявнiсть кластерiв у плазмi може призвести або до збiльшен-
ня числа електронiв, якщо частинки заряджаються позитивно, або
до зменшення, якщо заряд негативний. В такiй кластернiй плазмi
число електронiв визначається тiльки емiсiйними властивостями
частинок. Розглянемо iонiзацiйну рiвновагу в багатокомпонентнiй
сумiшi iдеальних газiв електронiв i кластерiв, що складаються з g

атомiв i мають заряд Ze.
Термодинамiчний потенцiал Φ такої сумiшi дорiвнює сумi потен-

цiалiв окремих складових [146]:

Φ =
∑
g,Z

ΦZ
g + Φe, (4.26)

N ≡
∑
g,Z

NZ
g + Ne =

PV

kBT
. (4.27)

У (4.26), (4.27) N , PZ
g , Pe – повне число частинок в об’ємi V i пар-

цiальнi тиски вiдповiдних компонентiв, P – повний тиск. Рiвноважнi
концентрацiї визначаються з умови глобального мiнiмуму

(
δΦ

δNZ
g

)

P,T

= 0,

(
δΦ

δNe

)

P,T

= 0. (4.28)



Роздiл 4. Зарядовi i розмiрнi ефекти в кластерних системах 182

Розглянемо, наприклад, реакцiю “iонiзацiї” кластера

AZ
g À AZ+1

g + e. (4.29)

У цьому випадку вiдмiннi вiд нуля лише наступнi похiднi

δNZ+1
g

δNZ
g

=
δNe

δNZ
g

= −1. (4.30)

Це дає
NZ

g

NZ+1
g Ne

= exp [−(fZ
g − fZ+1

g − fe)/kBT ]. (4.31)

Тут iндивiдуальний вiдлiк енергiй здiйснюється вiд рiвнiв основно-
го стану кожного компонента. Величина W ′ – робота виходу еле-
ктрона з металу в пари. Перемножуючи вирази (4.31) з рiзними
Z, можна отримати зв’язок мiж числом заряджених i нейтральних
кластерiв

Z−1∏

k=0

Nk
g

Nk+1
g Ne

=
N0

g

NZ
g (Ne)Z

= exp [−(f 0
g − fZ

g − Zfe)/kBT ]. (4.32)

Розглянемо тепер iншу реакцiю – конденсацiю атомiв, яка при-
зводить до росту кластерiв

AZ
g−1 + A0

1 À AZ
g . (4.33)

У цьому випадку вiдмiннi вiд нуля лише

δNZ
g−1

δNZ
g

=
δN0

1

δNZ
g

= −1. (4.34)

що дає
NZ

g

NZ
g−1N

0
1

= exp [−(fZ
g − fZ

g−1 − f 0
1 )/kBT ]. (4.35)

За аналогiєю з виразом (4.32) для нейтральних комплексiв отрима-
ємо:

N0
g = (N0

1 )g exp [−(f 0
g − gf 0

1 )/kBT ]. (4.36)

Врахуємо, що хiмiчний потенцiал атомiв газу (пари) µv визначається
виразом [146]

µv ≡ µ0
1 = kBT ln

(
n0

1λ
3
1

)
= f 0

1 + kBT ln n0
1, (4.37)
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де λ1 – теплова довжина хвилi атома, а n0
1 – концентрацiя атомiв.

Це дозволяє переписати (4.36) у виглядi

N0
g = exp [−(f 0

g − gµv)/kBT ]. (4.38)

Для простоти припустимо, що наявнiсть заряду нiяк не познача-
ється на властивостях частинки, i вся залежнiсть fZ

g вiд Z визнача-
ється електростатичною енергiєю самодiї надлишкового заряду. Це
справедливо тiльки для великих частинок, коли поверхнева густи-
на надлишкових зарядiв виявляється значно меншою за поверхневу
густину власних електронiв. Тодi вiльну енергiю металевої частин-
ки радiусом R можна записати у виглядi:

fZ
g = f 0

g + ZW ′+
(Ze)2

2εR
= f 0

g + ZW ′+
β (Ze)2

2εg1/3
, (4.39)

β =

(
4πnL

3

)1/3

,

де nL – концентрацiя атомiв у рiдинi, ε – дiелектрична проникнiсть
пари, вiдлiк енергiї прийнятий вiд (−W ′), W ′ – робота виходу еле-
ктронiв з рiдкого металу в насичену пару при заданiй температурi.

Рiвняння (4.38) для сумiшi iдеальних газiв є точним i вiдповiдає
закону дiючих мас. З нього випливає, що для розрахунку складу
плазми досить знати вiльну енергiю комплексiв f 0

g . На жаль, у да-
ний час як з експериментальним, так i з теоретичним визначенням
f 0

g для g > 3 є певнi складнощi. Тому простий шлях – виразити f 0
g

через макроскопiчнi характеристики дисперсної фази.
Чи справедливо розглядати утворення з декiлькох десяткiв ато-

мiв як макроскопiчнi?
Квантовомеханiчнi розрахунки будови нейтральних кластерiв Lig,

проведенi методом Хартрi-Фока, показали, що зона металевої про-
вiдностi з блохiвськими хвилями утворюється вже уздовж ланцюж-
ка, який мiстить десять атомiв лiтiю. Отже, можна припустити, що
властивостi iонного кластера з числом атомiв у кiлька десяткiв бу-
дуть близькi до металевого.

В теорiї нуклеацiї також вважається, що крапельки, якi мiстять
бiльше десятка частинок, є макроскопiчними. Такi крапельки роз-
глядаються при описi гетерогенної нуклеацiї в пересиченiй парi при



Роздiл 4. Зарядовi i розмiрнi ефекти в кластерних системах 184

P > Ps (Ps – тиск насичення). У рiдкому гелiї крижинки Аткiнса,
що мiстять 40 атомiв гелiю, також виявляють себе в рiзних експе-
риментальних ситуацiях як цiлком макроскопiчнi [144].

4.4.2 Розрахунок провiдностi кластерної сумiшi

Для розрахункiв iонiзацiйної рiвноваги використовувалися резуль-
тати для роботи виходу, отриманi в попереднiх роздiлах для рiдких
металiв. На жаль, у даний час експериментальнi i теоретичнi да-
нi про роботу виходу електронiв у парi на всьому температурному
iнтервалi вiд температури плавлення (melting) Tm до критичної (cri-
tical) температури Tc вiдсутнi. Тому з огляду на те, що W ′ повинна
перетворюватися в нуль при T = Tc (як i у випадку поверхневого
натягу при зближеннi густини фаз), в наступних розрахунках ми
скористаємось залежнiстю

W ′(T ) = W (Tm)

(
Tc − T

Tc − Tm

)j

(4.40)

зi значеннями j = 1 i 1/2. При такiй iнтерполяцiї враховується та-
кож i реальний вплив ефектiв, що не були розглянутi в попереднiх
параграфах, якi стають суттєвими при температурах, близьких до
Tc. Вони зумовленi неiдеальнiстю плазми пари, в якiй знаходяться
комплекси.

При розрахунку складу плазми пари металiв [16, 145], крiм рiв-
няння електронейтральностi необхiдно залучати рiвняння стану

P = kBT
∑
g,Z

nZ
g , (4.41)

ρ = M0

∑
g,Z

gnZ
g , (4.42)

де ρ – густина пари, M0 – маса атома. Для визначення рiвноважних
концентрацiй компонентiв плазми розв’язувалась система рiвнянь
(4.41) i (4.42). Фактично n0

1 визначалась з експерименту, а потiм
обчислювалося ne. При T < 1400 K внесок кластерiв у густину i
тиск вiдносно невеликий.

Для невеликих кластерiв стає iстотною залежнiсть поверхневого
натягу вiд радiуса комплексу. На рис. 4.14 наведенi результати об-
числень величини g∗(T ) для Cs, рiвної числу атомiв в “оптимальнiй”
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крапельцi. Фактично g∗(T ) визначається положенням максимуму nZ
g

при фiксованих T i Z. Врахування поправок до γ на кривизну по-
верхнi краплi збiльшує g∗.

Концентрацiя електронiв розрахована для насиченої пари Na, K,
Rb, Cs. У рiвняннях (4.41), (4.42) нехтували роллю одно- i двоатом-
них iонiв i враховували кластери з Z = 0, +1,−1. Результати обчи-
слень демонструють, що концентрацiя ne для Cs, обчислена з ура-
хуванням j = 1 у (4.40), лежить значно вище “експериментальних”
значень, оцiнених за даними з електропровiдностi. Вiд поправок на
кривизну до γ0 значення ne залежать слабо, але її використання
полiпшує застосовнiсть моделi, зсуваючи максимум розподiлу кла-
стерiв за розмiрами у бiк великих значень.

Застосовнiсть крапель моделi визначається, переважно, значен-
нями g∗(T ) i пiвшириною розподiлу nZ

g (T ). На рис. 4.14б для цезiю
наведенi нормованi розподiли комплексiв за числом атомiв в них. З
ростом температури максимум n+1

g зсувається в бiк великих g. Кон-
центрацiя комплексiв з Z = ±1 на кiлька порядкiв перевищує кон-
центрацiю iнших заряджених частинок. Максимум розподiлу n+1

g

Рис. 4.14. Лiворуч – залежнiсть g∗(T ) для Cs на лiнiї насичення (з ураху-
ванням поправки на кривизну до поверхневої енергiї: 1−Z = ±1; 2−Z = 0.
Праворуч – нормованi розподiли nZ

g для Cs при T = 1400 K (1, 2), 1800 К
(3, 4):1− Z = 0, 2− Z = ±1, 3− Z = 0, 4− Z = ±1 [145]
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Рис. 4.15. Електропровiднiсть насиченої пари цезiю при значеннях j = 1,
1/2 у (4.40) – суцiльнi лiнiї [145]. Експериментальнi значення: (•), (¥), (¤).
Штрихова лiнiя – розрахунок Лiкальтера, штрихпунктирна – Жухови-

цького [16, 21]

лежить при g∗ = 20 (T = 1200 K), а пiвширина розподiлу ∆g = 35,
тому при усередненнi з функцiєю n+1

g основний внесок дають великi
комплекси з g À 1. При T = 1800 K g∗ ' 100.

Кiлькiсть електронiв, комплексiв i атомiв в одиницi об’єму по-
винна бути меншою за концентрацiю атомiв у докритичнiй областi
параметрiв плазми. Обчислення показують, що, принаймнi, до T =
1400 К внесок кластерiв у тиск i густину плазми малий, але при T

= 1800 К бiльша частина атомiв в одиницi об’єму укладена в кла-
стерах. Тому з ростом температури плазма стає кластерною.

Для порiвняння з експериментами була розрахована електропро-
вiднiсть σ плазми пари цезiю [21] уздовж лiнiї насичення (див. рис.
4.15) за формулою:

σ =
4ne

3π1/2T 5/2

∞∫

0

dE E3/2

[
vg +

vi

γE(Z)

]−1

exp (−E/T ), (4.43)

де vg =
∑

g qg(2E)1/2n0
g i vi = 21/2πE−3/2

∑
g,Z nZ

g ln (T lD) – частоти зi-
ткнення електронiв з нейтральними i зарядженими частинками,
вiдповiдно, T l−2

D = 4π
∑

g,Z Z2nZ
g , lD – дебаєвська довжина екрану-
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вання [16]. Фактор Спiцера-Херма γE бере до уваги мiжелектроннi
зiткнення γE(1) =0,582.

Цей вираз справедливий при виконаннi наступних умов:

1) Газ атомiв повинен бути достатньо розрiдженим, щоб було спра-
ведливим наближення парних зiткнень, n0

1q
3/2 ¿ 1.

2) Температура має бути достатньо значною (теплова довжина хвилi
електрона λe мала), щоб можна було знехтувати iнтерференцiєю
електронiв при послiдовних актах розсiювання, n0

1qλe ¿ 1.

3) Потенцiальна енергiя мiжелектронної взаємодiї повинна бути ма-
ла, тобто електрони вважаються незалежними один вiд одного,
e2n

1/3
e /kBT ¿ 1.

4) Плазма повинна бути невиродженою, ~2n
2/3
e /mekBT ¿ 1.

5) Кореляцiєю мiж розсiювачами можна знехтувати.

Уведемо середнi значення перерiзу та частоти зiткнення:

qg(T )−1 = T−1

∞∫

0

dE qg(E)−1 exp (−E/T ), (4.44)

vg =
3

4

√
2πT

∑
g

qg(T )n0
g.

Далi, припускаючи, що
∑

g qg(T )n0
g = q1(T )n0

1, для невеликого ступе-
ню iонiзацiї v1 À vi провiднiсть в [Ом−1×см−1] розраховувалась за
формулою Лоренця (рис. 4.15)

σ =
22/3

3π1/2T 1/2q1(T )

ne

n0
1

, (4.45)

де q1 вимiрюється у см2, а T – в К.
Величина q1(T ) слабо залежить вiд температури [16], тому у роз-

рахунках для Cs приймалось q1 = 1, 08× 103 a2
0.

На рис. 4.15 наведенi експериментальнi данi i розрахункова за-
лежнiсть σ(T ) для Cs. Розрахунковi данi лежать трохи вище нiж
бiльш точнi експериментальнi значення. У дослiдженому iнтервалi
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температур ступiнь iонiзацiї малий i врахування розсiювання на за-
ряджених частинках, як показують оцiнки, зменшує значення σ(T )

приблизно на 20%. Оскiльки значення коефiцiєнта j в обранiй тем-
пературнiй залежностi роботи виходу (4.40) може бути iншим, ра-
нiше зробленi обчислення зi значеннями j = 1/2 у температурнiй
залежностi роботи виходу (4.40). Для порiвняння на рис. 4.15 на-
веденi розрахунковi залежностi σ(T ), виконанi в рiзних роботах.
Спостерiгається задовiльне узгодження обчислень.

4.5 Електрони i позитрони в дiелектричних
кластерах

Одна з тестових задач кластерної фiзики – вивчення структури
зарядженої крапельки атомiв iнертного газу i енергiї зв’язку еле-
ктрона в нiй. Але для вирiшення цiєї задачi потрiбно попередньо
дослiдити спектр енергiї електронiв, iнжектованих у рiдину.

Дослiдження стану легкої зарядженої частинки (електрон, по-
зитрон) у конденсованому середовищi є предметом багатьох тео-
ретичних i експериментальних дослiджень [144, 148]. У слабо по-
ляризовних рiдинах i густих газах спостерiгається автолокалiзацiя
частинок. Локалiзованi стани термодинамiчно вигiднi, якщо при ло-
калiзацiї вiльна енергiя системи зменшується, тобто, якщо енергiя
зв’язку частинки в полi флуктуацiй атомiв перевищує роботу зi
створення цiєї флуктуацiї. Цього можна досягти або при пiдвищен-
нi густини середовища, або при зниженнi його температури. Через
розходження в характерi взаємодiї частинок з атомами середови-
ща вони можуть локалiзуватись або в пухирцях або на кластерах
речовини.

Взаємодiя електронiв з атомами, що мають велику поляризов-
нiсть, носить характер притягання, тому їхня локалiзацiя в густих
газах можлива на флуктуацiях згущення – кластерах. Електроннi
кластери експериментально виявленi в густому газоподiбному ксе-
нонi. Взаємодiя позитрона з атомом внаслiдок вiдсутностi обмiну
завжди носить характер притягання. Позитроннi кластери експе-
риментально виявленi в густих газоподiбних гелiї та аргонi на лiнiї
насичення.
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В кластерах, що мiстять велике число атомiв, “iнжектованi” ча-
стинки є майже вiльними. Енергетичний спектр частинок визначає-
ться характером розсiювання на атомах i залежить вiд ступеню роз-
рiдження середовища. Тому першочерговою задачею є дослiдження
стану майже вiльних електронiв i позитронiв у необмежених рiди-
нах.

Добре вiдомо, що тепловi електрони або позитрони, iнжектова-
нi в сильно поляризованi неполярнi рiдини, мають високу рухли-
вiсть, тобто є “майже вiльними”. Звичайно це рiдини, атоми або
молекули яких мають поляризовностi α > 10 a3

0. При цьому внаслi-
док поляризацiї основний рiвень енергiї в такiй системi знижується.
Вводиться поняття про “дно зони провiдностi” V0 < 0. Положення
дна зони провiдностi i рухливостi електронiв визначено в багатьох
речовинах в залежностi вiд густини ρ. При переходi з газу в рiди-
ну, тобто в ходi стискання, дно електронної зони V0(ρ) проходить
через мiнiмум. Положення цього мiнiмуму практично збiгається з
положенням максимуму рухливостi електрона µ(ρ). Для зрiджених
аргону, криптону i ксенону ця особливiсть вiдповiдає концентрацiї
атомiв ρ ≈ 1, 2×1022 см−3. Опис обох явищ пов’язується з проходжен-
ням через нуль довжини розсiювання електрона на атомi (молекулi)
рiдини. Величина L (довжина розсiювання) є мiрою взаємодiї з се-
редовищем повiльної квантової частинки, енергiя якої дуже близька
до дна зони провiдностi.

Експериментальна iнформацiя про meff носить непрямий хара-
ктер. Сильно збуджений електрон атома рiдини багато в чому подi-
бний майже вiльному електрону. Їхнi ефективнi маси дуже близькi.
I оскiльки енергiї зв’язку сильно збуджених станiв пропорцiйнi meff ,
то в спектрi є потрiбна iнформацiя. Вона отримана для електронiв у
твердих iнертних газах i, частково, для рiдин у потрiйних точках.
Величини в них meff/m ≈ 0,3 – 0,6. Ефективна маса вказує кiль-
кiсно, наскiльки, в дiйсностi, вiльною є “майже вiльна” частинка.
Рiшення задачi про ефективну масу пов’язано iз з’ясуванням ве-
личини першої фази розсiювання частинки на атомi рiдини. Перша
фаза потрiбна для розрахунку перетину розсiювання частинки, а
також її рухливостi. Особливо це необхiдно для вивчення режиму
при “нульовiй довжинi розсiювання” теплового електрона.
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4.5.1 Енергiя основного стану, ефективна маса
електронiв i позитронiв в рiдинах

Основний рiвень енергiї iнжектованої зарядженої частинки в сере-
довищi може лежати вище або нижче її вакуумного рiвня. Поло-
ження дна “зони провiдностi” визначається характером взаємодiї
частинки з середовищем, тобто її розсiюванням.

Хвильовi функцiї стану квантової частинки, розташованої по-
близу дна зони провiдностi (йому вiдповiдає k = 0), записуються у
виглядi функцiй Блоха

Ψk(r) = uk(r)e
−ikr, (4.46)

де uk(r) – перiодична комiрчаста частина. В кожнiй комiрцi функцiя
u0(r) ≡ uWS(r) збiгається з функцiєю основного стану частинки в
комiрцi.

Вiд енергiї E0, що визначає дно зони провiдностi, вiдраховується
енергiя майже вiльної частинки. В першому наближеннi

E(k) = E0 +
~k2

2meff

, (4.47)

де вводиться ефективна маса meff . В лiтературi прийнято позначати
E0 як V0. Енергiя спорiдненостi частинки до середовища (або енергiя
прилипання EA) дорiвнює −V0.

З вимiрювань екситонних спектрiв у твердих i рiдких Ar i Xe для
електронiв випливає, що meff/m < 1. В наближеннi ρ → 0 очевидно,
що meff/m → 1. Однак в дiапазонi 0 < ρ < ρtr (ρtr – концентра-
цiя атомiв у потрiйнiй точцi) є характеристична густина ρ∗, для
якої довжина розсiювання електрона близька до нуля, що вказує на
своєрiдну “прозорiсть” середовища для електронiв. Очевидно, при
цiй густинi i meff/m також наближається до 1.

Деякi розрахунковi залежностi нормованої ефективної маси еле-
ктрона i позитрона meff/m вiд густини середовища наведенi на рис.
4.17.

Прямi обчислення пiдтверджують наявнiсть особливостей для
електронiв. У ксенонi величина meff/m проходить через 1 при гу-
стинi, трохи меншiй за ρ∗.

Як аргументувалося в [149, 150, 151], зведена ефективна маса
meff/m може як перевищувати 1, так i бути меншою за неї. Якщо у
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Рис. 4.16. Залежнiсть енергiї дна “зони провiдностi” V0(ρ) вiд концентрацiї
атомiв середовища [149, 150, 151]: a – електрона в Ar, точки - експеримен-

тальнi данi; б – електрона в Xe; в – для позитрона в Ne i Ar
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взаємодiї частинки з середовищем переважає притягання, meff/m À
1. У протилежному випадку meff/m < 1. Дiйсно, ефективна маса
позитрона в рiдкому натрiї дорiвнює (1,9 ± 0,4) m, а обчислена для
твердого алюмiнiю дорiвнює 1,1 m. Результати обчислень meff/m для
позитрона в Ne i Ar наведенi на рис. 4.17б.

Вiдповiдно до наведеного вище meff/m в неонi i аргонi переви-
щують 1. У газi вони мають правильну газову межу, хоча, звичай-
но, використаний метод розрахунку справедливий лише в густому
середовищi, в якому флуктуацiї густини ще не сильно збурюють
комiрчасту структуру. При малих ρ розрахунок є iнтерполяцiйним.

Ефективна маса електрона в аргонi проходить при змiнi густини
через 1 приблизно там, де його довжина розсiювання змiнює знак. У
твердому аргонi вона близька вимiрюванiй. У рiдинах благородних
газiв для позитрона вимiрювання meff вiдсутнi. Однак ми можемо
оцiнити meff за вимiрюваною енергiєю зв’язку атома позитронiя в
рiдкому Ar, Eb = 2,5 еВ. За аналогiєю з атомом водню енергiя зв’яз-
ку атома позитронiя дорiвнює

Eb =
Ry

ε2

m∗

m
, m∗ =

meffm−
eff

meff + m−
eff

(4.48)

Рис. 4.17. Розрахунок приведеної ефективної маси [149, 150, 151]: а – еле-
ктрона в Xe (крива 1), залежнiсть, отримана з вимiрювань (крива 2); б –
позитрони в Ne i Ar (суцiльнi лiнiї) i електрона в Ar (штрихова лiнiя), ¥ –

експеримент для електрона в Ar
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де m∗ – приведена ефективна маса атома позитронiя, meff i m−
eff –

ефективнi маси позитрона й електрона у середовищi з дiелектри-
чною сталою ε. У твердому аргонi ε−2 = 0,36. Використовуючи екс-
периментальну величину m−

eff = 0,53 i обчислене значення meff = 1,3,
отримаємо Eb = 1,85 еВ (проти 2,5 еВ).

4.5.2 Нейтральнi кластери благородних газiв

Кластери i тонкi плiвки благородних газiв є порiвняно простими
об’єктами теоретичних дослiджень. Короткодiючий характер мiж-
атомної взаємодiї дозволяє успiшно моделювати подiбнi системи.
Розмiрнi ефекти, якi спостерiгаються в експериментах, мають бага-
то спiльного з явищами, виявленими в металевих кластерах i тон-
ких плiвках. Однiєю з актуальних задач, якiй придiляється велика
увага, є визначення енергiї зв’язку електрона в дiелектричних кла-
стерах.

У гелiї, поляризовнiсть атомiв якого мала, iнжектованi електро-
ни захоплюються тiльки пухирцями. Порiвняно недавно електроннi
пухирцi були виявленi навiть у мiкрокрапельках гелiю. Взаємодiя ж
позитрона з атомом внаслiдок вiдсутностi обмiнної взаємодiї завжди
носить характер притягання. Позитроннi кластери експерименталь-
но виявленi в усiх густих iнертних газах.

Атоми благородних газiв (Ar, Kr, Xe) не здатнi захоплювати еле-
ктрони, оскiльки мають заповненi електроннi оболонки. З iншого
боку, вони здатнi мати велику поляризовнiсть, що сприяє зростан-
ню ролi притягувальної поляризацiйної взаємодiї з ростом кластера
вiд димера до масивного конденсату, у якому, як добре вiдомо (див.
попередню главу), енергiя зв’язку надлишкового електрона чи по-
зитрона приймає позитивнi значення. Енергiя прилипання визна-
чається конкуренцiєю кiнетичної енергiї частинки i поляризацiйної
енергiї кластера. Внаслiдок цього логiчно ввести поняття “крити-
чного” розмiру кластера, для якого енергiя зв’язку зарядженої ча-
стинки близька до нуля. Мас-спектрометричнi вимiрювання Хабер-
ланда [147] дозволили знайти кластери ксенону, якi мiстять усього
бiля десятка атомiв, заряджених одним електроном. Вони мають
значний час життя i названi “критичними” кластерами. Така назва,
як уже сказано, пов’язується з надзвичайно малою енергiєю зв’язку
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в них електрона.
Якщо розмiри кластера мають атомарний масштаб, енергiю зв’я-

зку прийнято визначати чисельними методами. В протилежному
випадку великих кластерiв енергiя зв’язку визначається енергiєю
основного стану в протяжнiй конденсованiй речовинi з урахуванням
перших розмiрних поправок, зумовлених кривизною поверхнi.

При локалiзацiї електрона або позитрона вiльна енергiя ∆F си-
стеми, що складається з рiдини (чи пари) i електрона/позитрона,
зменшується на величину, рiвну енергiї зв’язку частинки Eb у флу-
ктуацiї, i зростає на величину ∆FN , рiвну роботi, яку необхiдно
затратити на створення даної флуктуацiї (кластера чи пухирця):

∆F = −Eb + ∆FN , (4.49)

У загальному випадку знаходження мiнiмуму вiльної енергiї є
непростою задачею. Це пов’язано з тим, що енергiя зв’язку (bindi-
ng energy) частинки в флуктуонi Eb повинна визначатися з розв’яз-
ку рiвняння Шредiнгера з потенцiалом, що залежить вiд розподiлу
густини атомiв. У той же час ця залежнiсть визначається з умови
мiнiмуму ∆F , що, у свою чергу, визначається величиною Eb. З iншо-
го боку, самоузгоджений розв’язок також ускладнюється, оскiльки
аналiтичний розв’язок рiвняння Шредiнгера для довiльного потен-
цiалу вiдсутнiй. Тому звичайно використовуються простi моделi або
наближенi методи.

Для дiелектричних кластерiв радiусом R енергiя зв’язку частин-
ки Eb, за визначенням, дорiвнює роботi з переносу точкового заряду
з центра кластера на нескiнченнiсть. Звичайно обговорюється на-
ступний вираз:

Eb = E0
b −

~2π2

2meffR2
, (4.50)

де E0
b – “класична” енергiя зв’язку з урахуванням поправки Борна:

E0
b = −V0 − ε− 1

ε

e2

2R
, (4.51)

V0 < 0 – енергiя основного стану електрона в дiелектрику (Ar, Kr,
Xe) iз проникнiстю ε, R = N1/3r̄ – радiус дiелектричної кульки, що
складається з N атомiв, r̄ – середня вiдстань мiж атомами одно-
рiдної густини ρ̄ = (4πr̄3/3)−1. Не викликає сумнiву, що останнiм
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доданком у (4.50) є кiнетична енергiя частинки. Однак уведення
ефективної маси є некоректною процедурою, оскiльки в цьому ви-
падку останнiй член у правiй частинi (4.50) повинен виглядати як
~2k2/2meff , а поточне хвильове число k квазiвiльної частинки визна-
чається не розмiром системи, а тепловим збудженням. Бiльш того,
густина атомiв у зарядженому кластерi залежить вiд його розмi-
ру, а енергетичний спектр локалiзованої частинки дуже чуттєвий
до густини атомiв. З позицiй теорiї розсiювання легкої частинки в
середовищi ця асимптотика видозмiнюється.

Результат теорiї [151]:

Eb = E0
b −

~2π2

2mR2
(1− ξC1) + O

(
r̄3

R3

)
, (4.52)

де ξ = L/R, L – довжина розсiювання частинки у середовищi, C1 =

2, 71.
Наприкiнцi помiтимо, що обидва вирази (4.50) i (4.52) виплива-

ють з теорiї Бардiна для великих систем. Незважаючи на це, оби-
два дають рiзну розмiрну залежнiсть енергiї зв’язку. Застосування
(4.52) обмежено випадком великого кластера, коли i довжина вiль-
ного пробiгу частинки в рiдинi (а це десятки ангстрем), i довжина
хвилi електрона близькi до радiуса кластера. Використання ж (4.50)
припускає використання ефективної маси, яка може бути коректно
обчислена i введена в теорiю, тiльки якщо довжина вiльного пробiгу
набагато менша за радiус кластера.

На рис. 4.18 представленi розмiрнi залежностi енергiй зв’язку,
розрахованi за (4.50) i (4.52) для кластерiв Ar, заряджених пози-
троном, i кластерiв Xe i Kr, заряджених електроном. Принципова
рiзниця мiж станом електрона i позитрона в даному середовищi по-
лягає у величинi ефективної маси i знаку довжини розсiювання.
Вираз (4.52) передбачає меншi значення критичних розмiрiв еле-
ктронних кластерiв Xe−N, тому i має безсумнiвну перевагу перед
(4.50).

Наведенi результати стосуються твердого кластера. Насправдi
кластер деформується. Мають мiсце два конкуруючих механiзми:
стискання (i часткове розтягання) кластера пiд дiєю сил поверхне-
вого натягу (i реакцiї середовища), а також розтягання, iндукова-
не надлишковою локалiзованою квантовою частинкою, що знаходи-
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Рис. 4.18. Енергiя зв’язку Eb(N), обчислена за (4.50) i (4.52) (пунктир i
суцiльна лiнiї, вiдповiдно) для: (1) – Ar+

N , (2) – Xe−N , (3) – Kr−N [152]
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ться в зв’язаному станi. Ми можемо знехтувати тиском Pq локалiзо-
ваного заряду (q = ±e) у двох випадках: для великого i “глибокого”
кластера (Pq має порядок R−4, що набагато менше тиску Лапласа)
i для критичного кластера (Eb → 0 i Pq → 0). Це дозволяє в аналi-
тичнiй формi врахувати вплив самостискання кластера на енергiю
зв’язаної квантової частинки. У цих двох випадках можна знехту-
вати залежнiстю ∆F вiд Eb у (4.49) i знаходити мiнiмум ∆F при
заданому R незалежно вiд наявностi зарядженої частинки.

Слiд зазначити, що, наприклад, стискання кластера веде до пiд-
вищення/зниження дна зони “провiдностi” V0 електрона/позитрона
i до росту його кiнетичної енергiї внаслiдок зменшення радiуса. По-
ложення дна зони сильно залежить вiд густини атомiв (див. рис.
4.16).

Обговоримо вплив локалiзованої квантової частинки на щiль-
нiсть атомiв кластера. Внутрiшнiй (intrinsic) тиск у кластерi можна
представити у виглядi суми

Pintr =
2τ(R)

R
+ Pq[Ψ(r), ρ(r)]. (4.53)

Стабiльнiсть кластера в моделi суцiльного середовища задається
умовою Pintr > 0. Тиск Pq, зумовлений надлишковою квантовою ча-
стинкою, визначається похiдною енергiї частинки по об’єму класте-
ра dE/dVcl, де E = −Eb визначається рiвнянням (4.52), Vcl = 4πR3/3.
Для великих кластерiв

∫ R

0
dr4πr2|Ψ(r)|2 → 1, i компонента внутрi-

шнього тиску Pq може бути записана так:

Pq →
{
− e2

8πR4

ε− 1

ε
− ~2π

4mR5
(1− ξC1)

}
. (4.54)

Перший доданок у (4.54) вiдповiдає нормальнiй електрострикцiї, а
другий – квантовому тиску локалiзованої частинки. Отже, маємо
аналог рiвняння Томпсона [153]. Тиск Pq призводить до додаткової
адитивної змiни атомної густини на ∆ρq = ρ0Pq/B

+
0 , B+

0 – об’ємний
модуль стискання. Зi зменшенням розмiру кластера частинка “ви-
штовхується” iз кластера i локалiзується в поверхневому станi. У
цьому випадку другий член у (4.54) змiнює знак, оскiльки частинка
здiйснює тиск ззовнi кластера, намагаючись його стиснути. Однак
для невеликих кластерiв, близьких до критичних, фiзична картина
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спрощується, оскiльки ймовiрнiсть перебування електрона або по-
зитрона поблизу кластера наближається до нуля, i тиск Pq взагалi
зникає.

4.5.3 Критичнi розмiри заряджених кластерiв

Розглянемо основний стан квантової частинки, локалiзованої в ма-
лому кластерi. У цьому випадку формула (4.52) незастосовна, i
енергiю зв’язку слiд шукати з розв’язку рiвняння Шредiнгера, пе-
реписаного для радiальної хвильової функцiї (див. (3.41)):

d2χ(r)

dr2
− 2m

~2
[Eb + V (r)]χ(r) = 0, (4.55)

де потенцiал V (r) ≡ V (R, r), χ(r) = rΨ(r) i Ψ(r) - хвильова функцiя.
Хвильова функцiя основного стану є симетричною щодо центра кла-
стера (r = 0) i задовольняє граничним умовам χ(0) = 0 i χ(∞) = 0.

Зi зменшенням радiуса приповерхнева область кластера займає
усе бiльшу частину його об’єму, i частинка основний час проводить
за його формальною межею. Її зв’язує з кластером поляризацiйний
хвiст потенцiалу. Вiн зумовлений електростатичною компонентою
V (r), яка може бути точно обчислена як енергiя взаємодiї заря-
дженої частинки ±e з дiелектричною кулькою радiусом R. Енергiя
зв’язку Eb визначається конкуренцiєю кiнетичної енергiї частин-
ки i поляризацiйною енергiєю кластера, i для критичного кластера
близька до нуля. Отже, змiнюючи число атомiв у кластерi i добива-
ючись рiшення Eb = 0 у рiвняннi (4.55), знаходимо V (R∗, r), а потiм,
вiдповiдно, i N∗ = (R∗/r̄)3.

Розмiри критичних кластерiв N∗ i реальну енергiю зв’язку кван-
тової частинки можна розрахувати за допомогою чисельного розв’яз-
ку хвильового рiвняння (4.55) з вiдповiдними граничними умовами.
На порiвняно великих вiдстанях вiд поверхнi кластера r/R → ∞
потенцiал є чисто поляризацiйним. Для зручностi розв’язання рiв-
няння (4.55) приймаємо Vp(r) = 0, для r > R + a, тобто гранична
умова тепер з r = ∞ перемiщується в r = R + a. Для a прийма-
лася величина 7R, для якої |V (R + a)| ≈ 1 меВ. Оскiльки в областi
r > R + a хвильова функцiя має чисто експоненцiальний характер,
додатковою граничною умовою буде умова неперервностi логари-
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фмiчної похiдної
d

dr
ln χ(r) = −

√
2mEb

~2
.

Тепер легко обчислюється енергiя першого зв’язаного стану i хви-
льова функцiя. Перебираючи значення N , вiд якого залежить V (r),
досягаємо найменшого значення Eb > 0. Йому вiдповiдає критичне
число N∗. Результати обчислень представленi на рис. 4.19.

Чисельний розв’язок рiвняння (4.55) пiдтверджує оцiнку впливу
спонтанної деформацiї для електронних кластерiв. У цьому випадку
значення N∗ вiдрiзняються на 25 – 30%. Отже, для обраних значень
ρ0 i температур T стабiльними є кластери Xe−N>5, Kr−N>9, Ar−N>24,
Ar+

N>5, Ne+
N>20, He+

N>20. Помiтимо, що цi значення недооцiненi, тому
що вони не враховують можливiсть теплового збудження частинки.

Подiбнi результати даного дослiдження можуть бути використа-
нi у позитроннiй дiагностицi ультрадисперсних середовищ i, мо-
жливо, в нанотехнологiях.

Рис. 4.19. Псевдопотенцiал V (r) (кривi 1, 2) i радiальний розподiл концен-
трацiї локалiзованої частинки |χ(r)|2 = r2|Ψ(r)|2 (довiльнi одиницi, кривi
1′, 2′) для: а – критичного пружного Xe−5 (1, 1′), критичного твердого Xe−4
(2, 2′); b – критичного пружного Ar−24 (1, 1′), критичного пружного Ar+

5 (2,
2′) [152]
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Основнi питання до роздiлу:

1) У чому полягає проблема визначення потенцiалу iонiзацiї мета-
левих кластерiв? Дати опис експериментiв де Хiра.
2) Зарядженi кластери. За яких умов можна провести функцiональ-
ний розклад енергiї кластера по варiацiям електронної густини?
3) У чому полягає явище кулонiвського вибуху? Версiї. Новi резуль-
тати по критичному заряду кластерiв порiвняно з формулою Релея.
4) Енергiя зв’язку електронiв i позитронiв у дiелектричних кла-
стерах. У чому полягає суть експерименту Хаберланда? Критичнi
розмiри заряджених кластерiв.
5) Що таке електрострикцiя? Яка причина аномальної електростри-
кцiї, що призводить до стискання заряджених металевих частинок.
6) Огляд. Делiкатнi явища деформацiї: експериментальне спосте-
реження Бела квантування закону Гука, електронно-топологiчний
перехiд Лiфшиця.
7) Дати приклади самоорганiзацiї в низькорозмiрних системах. Огляд
експериментiв з провiдностi кластерної плазми насиченої пари ме-
талу.
8) В чому полягає суть теорiї i розрахунку iонiзацiйної рiвноваги в
кластернiй плазмi насиченої пари металу.
9) Сформулюйте наближення для розрахунку провiдностi кластер-
ної сумiшi – аналога композиту.
10) Як впливає ступiнь упорядкування на магнiтнi властивостi на-
нокомпозиту?
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Практична частина

Розрахунок критичного заряду металевого кластера. Зав-
дання

Реферат. Використовуючи ресурси Internet, пiдготувати реферат на
тему (див. Таблицю 4.2) обсягом 10 – 20 сторiнок. Вибрати одне чи
два явища, описаних у рефератi i докладно описати їх i розповiсти.
Варiант завдання спiвпадає з номером у списку групи.

Основна частина

1. Розрахунки проводити у атомнiй системi одиниць. Необхiднi
данi наведенi у Таблицi 4.3.

Табл. 4.2. Назви рефератiв по варiантам.
Варiант Назва реферату

1,11,20 одноелектроннi прилади на молекулах та
їх вольт-ампернi характеристики

2,12,21 одноелектроннi прилади на кластерах та
їх вольт-ампернi характеристики

3,13,22 одноелектроннi прилади на нанотрубках та
їх вольт-ампернi характеристики

4,14,23 фiзико-хiмiчнi властивостi фулеренiв та
використання цих об‘єктiв

5,15,24 фiзико-хiмiчнi властивостi нанотрубок та
використання цих об‘єктiв

6,16,25 елементи квантової iнформатики
7,14 елементи логiки у квантовiй схемотехнiцi
8,17 методи, фiзичнi принципи та їх застосування у

нанотехнологiї, скануючої тунельної
та силової мiкроскопiї

9,18 методи вирощування i властивостi квантових точок,
гетероструктур i надґраток

10,19 квантовий ефект Холла
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Табл. 4.3. Експериментальнi значення фiзичних величин для металiв з
плоскою поверхнею: τ – поверхневий натяг, We0 – робота виходу електрону
з металу, εcoh0 – енергiя когезiї (випаровування атома), IP(1) – потенцiал

iонiзацiї атома металу.
Варiант Метал τ , ерг/см2 We0[еВ] εcoh0[еВ] IP(1)[еВ]

1,8,15,22 Cs 79 2,142 0,78 3,89
2,9,16,23 Na 191 2,75 1,1 5,14
3,10,17,24 Al 1160 4,28 3,32 5,98
4,11,18,24 Cu 1351 4,40 3,40 7,73
5,12,19,25 Ni 1810 4,50 4,20 7,63
6,13,20,26 Au 1134 4,30 3,77 9,23
7,14,21,27 Ti 1081 4,2 4,3 6,83

2. Провести порiвняльний аналiз значень потенцiальної енергiї
U(p) за формулами (2.4 ) i (2.5) для 11 точок у iнтервалi значень

p = 0,
10

1000
,

20

1000
, . . . ,

100

1000
.

3. На одному графiку для кластера радiусом R = 20a0 збудувати
залежностi F (p) = U(p)− U(0) (2.5) для тих же значень p i Q >

QR (3). Наприклад Q = 1, 1QR; 1, 2QR; 1, 3QR. Зробити теж саме
для Q < QR . Наприклад Q = 0, 9QR; 0, 8QR; 0, 7QR. Порiвняти
розрахунки при Q > QR i Q < QR.

4. Зробити теж саме для R = 40, 60a0. Як змiниться характер
залежностей при рiзних R?

5. Цiкавим може бути розподiл вiдношень енергiї вихiдного сфе-
ричного кластера до енергiї одного iз новоутворених у резуль-
татi розриву кластерiв, для спрощення можна розглянути роз-
рив на двi новi краплi. Показати, що при розпадi зарядженої
краплi на двi однаковi потенцiальна енергiя вихiдної краплi у
22/3 рази вiдрiзняється вiд енергiї однiєї з двох менших кра-
пель.

6. На одному графiку для кластерiв радiусами R = 10− 50a0 збу-
дувати залежностi критичного заряду по Релею QR(R), а також
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по (4.8) або (4.11). Студенти, у яких варiанти № 1 – 10 розрахо-
вують негативно зарядженнi кластери. Студенти, у яких варi-
анти № 10 – 25 розраховують позитивно зарядженнi кластери.
Зробити висновок по пункту: який канал кулонiвського вибуху
(розпаду) кластера при заданому R є найбiльш ймовiрний?

7. Зробити загальнi висновки даного дослiдження.

Програма розрахункiв (“Rayleigh.mcd”) додається.

Розрахунок критичного заряду кластерiв

Сталi:
W := 2.21 · 3.675 · 10−2, W = 0.081 - робота виходу електронiв
σ := 98 · 6.42 · 10−7, σ = 6.292 · 10−5 - поверхнева енергiя
Радiуси:

Rk := 20, 40..60

Розрахунок критичного заряду для заданих радiусiв за двома
формулами:

qk (Rk) :=
√

16 · π ·Rk3 · σ

qk1 (Rk) := W ·Rk

Iнтервал змiни радiусiв: Rk := 20, 21..60. Будуємо графiк зале-
жностi критичного заряду вiд радiусу...
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Iнтервал змiни ексцентриситету кластера для побудови графiкiв
потенцiальної енергiї:
ex := 0.01, 0.02..0.2

Радiус кластера:
Rk := 20

Заряд кластера, що менший за критичний для заданого радiусу:
q := 0.125

Потенцiальна енергiя:

U1 (ex) :=
q2

4 ·Rk · ex ·
3
√

1− ex2·ln
(

1 + ex

1− ex

)
+2·π·Rk2·σ·

(
3
√

1− ex2 +
asin (ex)

ex · 6
√

1− ex2

)

U2 (ex) :=
q2

2 ·Rk
+ 4 · π ·Rk2 · σ +

ex4

45
·
(

8 · π ·Rk2 · σ − q2

2 ·Rk

)



Практична частина 205

Заряд кластера, що бiльший за критичний для заданого радiусу:
q := 10

Радiус кластера:
Rk := 40
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Заряд кластера, що менший за критичний для заданого радiусу:
q := 0.175

Заряд кластера, що бiльший за критичний для заданого радiусу:
q := 70
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Радiус кластера:
Rk := 60

Заряд кластера, що менший за критичний для заданого радiусу:
q := 0.218

Заряд кластера, що бiльший за критичний для заданого радiусу:
q := 87.2
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Питання до практичної частини:

1. Опишiть експериментальнi методи дослiджень кластерних пу-
чкiв.

2. Дайте принциповий опис: мас-cпектрометра, мас-аналiзатора,
явища фотоiонiзацiї.

3. Запишiть реакцiю електронної iонiзацiї, випаровування атома
i пояснiть їх.

4. Дайте визначення потенцiалу iонiзацiї та поверхневого натягу.
Накреслiть енергетичну дiаграму для електронiв у кластерi.

5. Наведiть експериментальну залежнiсть потенцiалу iонiзацiї кла-
стерiв рiзного розмiру i прокоментуйте її.

6. Прокоментуйте експерименти з дослiдження кулонiвського ви-
буху багаторазово заряджених металевих кластерiв.

7. У чому суть релеєвської моделi нестiйкостi зарядженої краплi?
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8. Як формулюється критерiй нестiйкостi за Релеєм?

9. У чому полягають розмiрнi залежностi хiмiчного потенцiалу
електронiв, енергiї когезiї (роботи виходу атомiв)?

10. Виведiть вираз для критичного заряду металевого кластера у
квазiкласичному наближеннi.

11. Покажiть вiдмiннiсть результатiв двох моделей нестiйкостi.

12. Наведiть принциповi результати експериментiв з дослiдження
стану плiвок за допомогою скануючого тунельного мiкроскопу.

13. У чому полягає змiст магiчних висот острiвцiв?

14. Якi принциповi допущення приймаються при розв’язаннi рiв-
няння Шредiнгера для електронiв провiдностi у плiвцi та острiв-
цях рiзноманiтної форми?

15. За яким принципом проводиться роздiлення змiнних у рiвнян-
нi Шредiнгера?

16. У яких випадках в енергетичному спектрi електронiв виника-
ють пiдзони?

17. Як Ви розумiєте енергiю Фермi виродженого електронного га-
зу i причини її розмiрної залежностi?



Роздiл 5

Одноелектроннi прилади

Цiкавим об’єктом фiзики низькорозмiрних систем є металевi гра-
нули (кластери), зв’язанi слабкими тунельними взаємодiями1. Ту-
нельним струмом мiж двома масивними електродами–берегами мо-
жна керувати, якщо мiж ними помiстити гранулу – кластер (рис.5.1).
У цьому випадку ймовiрнiсть тунелювання електронiв мiж берега-
ми значно бiльша, нiж за його вiдсутностi [11, 20], оскiльки туне-
лювання йде не безпосередньо мiж електродами, а через кластер.
Струм у цьому випадку зумовлений перескоками окремих електро-
нiв. В результатi переходу електрона на гранулу, за той перiод часу,
поки вiн знаходиться на нiй, своїм полем вiн замикає перехiд для
наступних електронiв (“кулонiвська блокада”). Протiкання струму
блокується, i на вольт–ампернiй характеристицi контакту дискре-
тнiсть заряду яскраво проявляється у виглядi сходинок (“куло-
нiвськi сходи”) [11, 118]. Принцип утворення сходинок схематично
показаний на енергетичних схемах рис. 5.1.

1Основнi вiдомостi з тунельних явищ у твердих тiлах можна знайти в книзi
[154] (див. також [20])

210
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Рис. 5.1. a – гранула (кластер), зв’язана двома тунельними переходами
з масивними електродами [11]; б – лiворуч – тунелювання електрона на
острiвець призводить до блокади перемiщення iнших електронiв (перехiд
замкнений). Праворуч – при пiдвищеннi зовнiшньої напруги (мiж емiтером
i колектором) блокада знiмається. Суцiльнi лiнiї – профiль потенцiальної

енергiї. Угорi пунктиром позначено вiдлiк енергiї
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Для ясностi i розумiння даних явищ розглянемо кiлька простих
прикладiв i проведемо основнi оцiнки.

Енергетика зарядки окремого кластера Видалимо обидва еле-
ктроди 1 i 2 на рис. 5.1. Тепер розглянемо iзольовану гранулу–
острiвець (електрод 3), на якiй уже знаходиться N “зайвих” еле-
ктронiв, перемiщених з нескiнченностi 2. Хiмiчний потенцiал еле-
ктронiв нейтральної гранули дорiвнює µ3 < 0, а вiдповiдна робота
виходу електронiв W3 = −µ3. Вiльна енергiя зарядженого кластера
дорiвнює:

FN = F0 + µ3N +
(−eN)2

2C
,

де F0 – вiльна енергiя нейтрального кластера, C – електрична єм-
нiсть гранули, а сума другого i третього доданкiв – робота з перене-
сення N електронiв з нескiнченностi на кластер. При цьому заряд
потрiбно внести в кластер (другий доданок), а потiм перерозподiли-
ти його по поверхнi (третiй доданок). При додаваннi чи видаленнi
одного електрона ця енергiя змiниться на

∆F = FN±1 − FN =

= µ3(N ± 1) +
e2(N ± 1)2

2C
− µ3N − e2N2

2C
= ±µ3 +

e2(±N + 1/2)

C
. (5.1)

2Енергiя електронiв у нескiнченностi прийнята рiвною нулю (вiдлiк енергiї).
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Якщо електрони переносяться не з нескiнченностi, а з електрода 1,
ємнiсть якого дорiвнює нескiнченностi 3, то вираз (5.1) змiниться:

∆F = FN±1 − FN = ∓µ1 ± µ3 +
e2(±N + 1/2)

C
. (5.2)

Але величина N у цiй формулi не може бути довiльною. Це ви-
значається конкуренцiєю суми перших двох доданкiв з останнiм
доданком у (5.2) (вони рiзного знаку). При визначеному N = N∗

величина ∆F стає негативною, тобто N∗ + 1 - ий електрон не може
“прилипнути” до гранули, оскiльки його ємнiсть “переповнена”. Цi-
каво вiдзначити, що критичний заряд навiть для гранул, що мiстять
бiльше тисячi атомiв, не перевищує декiлькох одиниць електронно-
го заряду [112].

Цей ефект для триелектродної структури блокує протiкання стру-
му (рис.5.1)4. Пiдвищуючи рiзницю потенцiалiв V мiж крайнiми
електродами, можна домогтися зняття блокади з гранули пiсля про-
тiкання першого електрона, потiм iншого i т.д., тому вольт–амперна
характеристика такої структури є чергою сходинок. Для ясностi
розглянемо самий простий випадок.

3Хiмiчний потенцiал електронiв µ1 < 0 на електродi–джерелi 1 пiдтримується
постiйним, i тепер вiдлiк енергiї варто змiнити з 0 на µ1.

4Нагадаємо, що недавно кулонiвськi сходи спостерiгалися експериментально на
залежностi потенцiалу iонiзацiї вiдокремлених кластерiв Al2000 Al32000 вiд ступе-
ню iонiзацiї.

Рис. 5.2. Одноелектронне тунелювання через невеликий тунельний кон-
такт
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5.1 Найпростiшi одноелектроннi прилади

5.1.1 Демонстрацiя тунельного переходу

Розглянемо вузький тунельний перехiд, показаний на рис. 5.2. При-
пустимо, є тунельний контакт мiж двома масивними металевими
електродами (виготовленими з одного металу, µ1 = µ2), вiддiлених
один вiд одного тонким iзолятором (це може бути власний окис
металу). Отже, маємо конденсатор. Тунельний перехiд може бути
охарактеризований тунельним опором Rt i ємнiстю C. Припустимо,
що конденсатор заряджений електричним зарядом Q, як показано
на рис. 5.2a. Оскiльки iснує можливiсть тунелювання, електрони
почнуть переходити через контакт справа налiво. Розглянемо ре-
зультат переходу першого електрона. Змiна вiльної енергiї конден-
сатора дорiвнює змiнi його електростатичної енергiї:

∆F =
(Q− e)2

2C
− Q2

2C
= EC

(
1− Q

e/2

)
, (5.3)

де EC ≡ e2/2C – характеристична одноелектронна зарядова енергiя
(фактично це енергiя зарядженого одним електроном тiла з ємнi-
стю C). При нульовiй температурi системи тунелювання електронiв
може вiдбутися тiльки тодi, коли виконується умова ∆F < 0, тоб-
то вся система перейде в стан з меншою енергiєю. У противному
випадку тунелювання енергетично невигiдне. Цю умову можна за-
писати як Q > e/2, використовуючи рiвняння (5.3). Далi ми розгля-
немо ланцюг, показаний на рис. 5.3, у якому струм через структуру
i резистор зумовлений iдеальним генератором напруги. Його опiр

Рис. 5.3. Кулонiвська блокада у ланцюзi
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будемо вважати набагато меншим, нiж опiр тунельного переходу,
але досить великим, щоб не дозволити конденсатору швидко пере-
заряджатися пiсля тунелювання електрона. Якщо зовнiшня напру-
га менша, нiж |e/2C|, струм протiкати не буде. При бiльшiй напрузi
середнiй струм визначається омiчною ВАХ з опором Rt, зсунутою
по напрузi на e/2C. Цей зсув у ВАХ називається кулонiвською “щi-
линою”, а явище блокування струму нижче значення V = |e/2C|
носить яскраву назву “кулонiвська блокада”.

Спостереження одноелектронних зарядових ефектiв можливе при
таких кiнцевих температурах, якi задовольняють нерiвностi e2/2C À
kBT . У противному випадку всi цi ефекти будуть непомiтнi на тлi
теплових флуктуацiй. Наприклад, для тунельного контакту, утво-
реного оксидною плiвкою площею S ≈ 0, 1× 0, 1 мкм2, товщиною d ≈
0,1 нм iз дiелектричною сталою ε ≈ 10, використовуючи вираз для
ємностi C = εε0/d ≈ 10−15 Ф, отримаємо оцiнку одноелектронної за-
рядової енергiї EC ≈ 10−4 еВ, що вiдповiдає температурi, приблизно
рiвнiй 1 К. Також є iнша вимога для спостереження кулонiвської
блокади: опiр тунельного переходу повинен бути набагато бiльшим,
нiж квант опору RQ, щоб уникнути впливу квантових флуктуацiй
заряду.

5.1.2 Одноелектронний “ящик”

Рис. 5.4a демонструє найпростiший прилад – “одноелектронний ящи-
к”. Прилад складається тiльки з одного маленького острiвця, вiд-
дiленого вiд великого електрода (“електронне джерело”) тунель-
ним бар’єром. Зовнiшнє електричне поле може бути прикладене
до острiвця за допомогою iншого електроду (“електрод затвору”),
вiддiленого вiд острiвця товстим шаром iзолятора, який захищає
острiвець вiд тунелювання з електрода затвору. Змiна хiмiчного по-
тенцiалу електронiв острiвця визначається умовами електронного
тунелювання. Елементарна електростатика дає вираз для вiльної
енергiї Гiббса системи у виглядi:

∆F =
(eN −Qe)

2

2CΣ

+ (W1 −W3)N, (5.4)

де Q = −e – заряд на острiвцi (N - число надлишкових електронiв),
C0 – ємнiсть системи острiвець - електрод затвору, CΣ повна ємнiсть
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Рис. 5.4. Одноелектронний “ящик” [11]: а – схема конструкцiї, б – демон-
страцiя утворення “зовнiшнього заряду” Qe = C0Vg поляризацiйного по-
ходження, в – “кулонiвськi сходи”, тобто схiдчаста залежнiсть середнього
заряду Q = −e вiд напруги затвору Vg для декiлькох значень зведеної

температури
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острiвця (включаючи C0), W1 i W3 – робота виходу електронiв iз
джерела i гранули, а параметр Qe визначається як

Qe = VgC0, (5.5)

i умовно називається “зовнiшнiм зарядом”. Фiзичний змiст цього
визначення стає очевидним для випадку, коли електричне поле мiж
електродом затвору й острiвцем добре локалiзоване (див. рис. 5.4б).
Тодi (−Qe) є тiльки поляризацiйним зарядом острiвця, який вста-
новлює енергетичний баланс тунельного переходу.

Вiдповiдно до (5.5), величина Qe може мiнятися безперервно,
тобто дорiвнювати дробовiй частинi елементарного заряду e (на вiд-
мiну вiд цього дискретний повний заряд на острiвцi дорiвнює −eN).
Елементарнi обчислення з використанням (5.4) показують, що Q є
схiдчастою функцiєю Qe (тобто залежить вiд напруги затвору) (див.
рис. 5.4(c)) з фiксованою вiдстанню мiж сусiднiми сходинками:

∆Qe = e, ∆Vg = e/C0 = const. (5.6)

Якщо температура збiльшується до kBT ∼ EC, цi “кулонiвськi схо-
ди” будуть згладжуватись термiчними флуктуацiями.

Фiзика кулонiвських сходiв є дуже простою: збiльшення напруги
затвору Vg притягує усе бiльше i бiльше електронiв на острiвець.
Дискретнiсть електронного переходу через низькопроникнi бар’єри
неминуче робить це збiльшення схiдчастим.

Звернемо увагу на двi головнi перешкоди у разi використання
одноелектронного ящика, як компонента електронного ланцюга:

1) вiн не має внутрiшньої пам’ятi: число N електронiв у ящику є
однозначною функцiєю прикладеної напруги Vg, тому ця стру-
ктура не може бути використана для збереження пам’ятi;

2) ящик не може пропускати постiйний струм, тому необхiдний
надчуттєвий електрометр для вимiрювання його зарядового ста-
ну.

Коли розмiр кластера стає порiвняним з довжиною хвиль де
Бройля електронiв, локалiзованих усерединi кластера, квантува-
ння їх енергiї (дискретнiсть рiвнiв) стає iстотним ефектом. У цьому
випадку характеристичною енергiєю зарядових ефектiв буде ∆F
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(див. (5.2)), де µ3 потрiбно замiнити на енергiю верхнього зайнятого
стану в кластерi або нижнього вiльного стану. Останнє зауваження
вiдноситься до того, вибуває електрон з кластеру, чи прибуває на
кластер.

“Класична” теорiя одноелектронних приладiв використовує кiль-
ка основних припущень.

1) Квантуванням енергетичного спектра електронiв у кластерi не-
хтують (спектр вважається неперервним). Строго говорячи, це
припущення є точним, тiльки якщо |µ3 − µ1| ¿ kBT , але часто
адекватний опис спостережень виходить i при |µ3 − µ1| ¿ EC.

2) Час τt електронного тунелювання через бар’єр передбачається не-
хтовно малим порiвняно з iншим характерним часом (включаючи
iнтервали мiж сусiднiми тунельними подiями). Це припущення є
точним для тунельних бар’єрiв, що представляють практичний
iнтерес для одноелектронних приладiв, де τt ∼ 10−15 с.

3) Когерентнi квантовi процеси, що складаються з декiлькох одно-
часних тунельних подiй, не враховуються. Це припущення є то-
чним, якщо опiр R усiх тунельних бар’єрiв системи набагато бiль-
ший, нiж квантова одиниця опору RQ

R À RQ. (5.7)

Останнє спiввiдношення є принципово важливим для одноеле-
ктронiки в цiлому. Якщо довжина металевого провiдника настiль-
ки мала, що електрони “пролiтають” по ньому, не розсiюючись, як
снаряди з гармати (балiстичний режим), а його поперечнi розмi-
ри порiвнянi з дебройлiвською довжиною хвилi електронiв, то опiр
такого провiдника квантується i стає кратним RQ = 12, 9 кОм. Змен-
шення опору на RQ вiдбувається завжди, коли дно однiєї з пiдзон
розмiрного квантування у провiднику опускається (наприклад, за
рахунок змiни напруги на контролюючому електродi) нижче рiвня
Фермi в контактах. Величину кванту опору RQ можна визначити,
скориставшись принципом невизначеностi Гейзенберга ∆E∆t = ~,
де ∆E = ẼC = e2/C, а ∆t = CRQ – час зарядки конденсатора. Слiд
врахувати ”двiйку” у законi дисперсiї, що з’являється через ви-
родження пiдзон по проекцiї спiна електрона. отже RQ = π~/e2.
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У феромагнiтних провiдниках це виродження знiмається, так що
електрони зi спiнами “нагору” i “униз” займають рiзнi енергетичнi
пiдзони, i тому квант опору в цьому випадку дорiвнює RQ = 2π~/e2.

Головне положення теорiї може бути сформульоване в наступно-
му виглядi: тунелювання окремого електрона через бар’єр є зав-
жди випадковою подiєю, що протiкає з певною швидкiстю Γ (тоб-
то ймовiрнiстю в одиницю часу), i залежить тiльки вiд зменшення
∆F вiльної (електростатичної) енергiї системи, як результату цiєї
тунельної подiї. Обчислення властивостей навiть декiлькох одно-
електронних систем виконати важко: у багатьох ситуацiях кiлька
тунельних подiй можливi в один i той же час. Для систем з декiль-
кома острiвками, тобто з обмеженим набором можливих зарядових
станiв, опис узагальнюється системою “базових” рiвнянь

dPi

dt
=

∑
j

(Γj−→iPj − Γi−→jPi), (5.8)

що описують еволюцiю в часi ймовiрностi Pi зарядового стану. Пiсля
розв’язку системи рiвнянь ймовiрностi Pi можуть бути використа-
нi для обчислення середнiх величин i флуктуацiй (вiдхилень вiд
середнiх величин).

5.1.3 Оцiнки i можливе застосування

Для приладiв, у яких всi електроди зробленi з одного металу з роз-
мiрами ∼ 100 нм (типових для одноелектронiки), ∆F велика за ра-
хунок EC i має порядок величини 1 меВ або 10 К (в температурних
одиницях). У цьому випадку, незважаючи на те, що термiчнi флу-
ктуацiї блокуються одноелектронними ефектами, одноелектронiка
може функцiонувати тiльки при дуже низьких (гелiєвих) темпера-
турах T ≥ 1 K.

З iншого боку, якщо розмiр кластера знизити до 10 нм, ∆F буде
мати порядок 100 меВ, а одноелектроннi ефекти будуть спостерi-
гатись при кiмнатних температурах. Однак робота цифрових одно-
електронних приладiв вимагає величин ∆F навiть бiльших, нiж де-
кiлька еВ, з розмiрами приладiв менше, нiж 1 нм. У цьому iнтервалi
розмiрiв енергiя квантування стає порiвняною (або навiть бiльше)
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з енергiєю зарядки EC для бiльшостi матерiалiв5. Тому маленькi
острiвцi–кластери часто називають квантовими точками. Їхнє ви-
користання вимагає залучення не тiльки надзвичайно складної на-
нотехнологiї (особливо при великому ступенi iнтеграцiї приладiв у
мiкросхемi), але також i рiшення деяких фундаментальних проблем
фiзики, включаючи високу чутливiсть транспортних властивостей
до малих варiацiй розмiрiв i форми квантових точок. Ось чому ду-
же важливий розвиток одноелектронних приладiв, здатних до опе-
рацiй з найбiльшими можливими швидкостями (або найменшими
величинами ∆F/kBT ).

На рис. 5.5показано роботу одноелектронного ящика. Струм, що
протiкає через конструкцiю, осцилює з частотою

f = I/e

за умови Rs À R À RQ.
Принцип одноелектронного ящика може бути покладений у кон-

струкцiю одномiрного ланцюжка (1D array) острiвцiв, зв’язаних ту-
нельними переходами (рис. 5.6) (див. також рис. 5.7). Головна вiд-
мiннiсть цього приладу в тому, що система має внутрiшню пам’ять.
На рисунку для усього дiапазону напруги затвору можливi один або
два зарядових стани крайнього острiвця.

5Eнергiя квантування проявляється в тому, що навiть якщо усi три електро-
ди на рис. 5.1 зробленi з одного металу, квантування спектра в острiвцевому
електродi призводить до µ3 6= µ1 = µ2 (див. також вираз (5.2))
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Рис. 5.5. Найпростiший одноелектронний осцилятор [11]
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Рис. 5.6. Одноелектронне захоплення: а – схема, б – електростатична енер-
гiя надлишкового електрона як функцiя його мiсця розташування на одно-
му з острiвцiв (при трьох рiзних значеннях напруги затвору), с – статична

дiаграма приладу при T → 0 [11]
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Рис. 5.7. Якiсна схема тунельної структури: ланцюжок нанокластерiв зо-
лота, якi упакованi в ДНК, яка, в свою чергу, закрiплена мiж масивними

електродами. Пiдшарок виступає у ролi фононного резервуару [159]

5.2 Одноелектронний транзистор (ОЕТ)

5.2.1 Експериментальнi приклади

При гелiєвих температурах у [155] вперше безпосередньо спосте-
рiгалося корельоване тунелювання окремих електронiв у системi з
двох переходiв, утворених одиничною металевою гранулою субмi-
кронних розмiрiв, яке супроводжувалось блокадою тунелювання,
що виникає через електростатичнi ефекти. При цьому кожна схо-
динка сходiв вiдповiдає змiнi заряду гранули на ±e, а величина
перiоду по напрузi дорiвнює ∆V = ±e/C1, де C1 – ємнiсть переходу
з найменшою провiднiстю, C1 ¿ C2.

Для пiдвищення робочої температури одноелектронного прила-
ду, наприклад, до T = 300 К, необхiдно зменшити ширину переходу
до декiлькох нанометрiв, зменшуючи тим самим ємнiсть до 10−18 Ф.
Це реалiзовано на установках з використанням скануючого тунель-
ного мiкроскопа. Його голка, мала провiдна частинка (карборано-
ва кластерна молекула [156] або невеликий кластер атомiв золота
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[118]) i пiдшарок є одноелектронним ланцюгом iз двох послiдовних
тунельних переходiв. У [156] вперше отриманий працюючий при
кiмнатнiй температурi молекулярний одноелектронний транзистор
(ОЕТ) з металевим затвором.

У роботi [118] конструкцiя з двох тунельних переходiв (рис.5.8)
являла собою золоту плiвку (111) з нанесеним дiелектриком товщи-
ною ∼ 10 Å, на яку укладалися кластери золота дiаметром ∼ 10− 30

Å. Вольфрамова голка тунельного мiкроскопа покривалася також
плiвкою золота товщиною ∼ 103 Å. Тому можна вважати, що начеб-
то всi три електроди виготовленi з Au. Залежнiсть I(V ), обчислена
для експериментальних значень конструкцiї з пiдгiнними параме-
трами Ci, Ri i Q0, непогано вiдтворює обмiрювану залежнiсть I(V ).

Експериментальнi результати якiсно узгоджуються з теорiєю
одноелектронного транзистора Лiхарєва iз спiвр. [11]. Незрозумi-
лою залишається роль дискретностi електронного спектру на гра-
нулi та визначення електричної ємностi у квантовому випадку [163].
Проблема ємностi тунельних контактiв активно дослiджується [157,
158].

Вимога високого опору контактiв (близько 100 кОм) в ОЕТ робить

Рис. 5.8. Схема тунельної структури (злiва). Теоретична i експеримен-
тальна (точки) ВАХ [118], а також пiдгiннi параметри теорiї (справа)
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неможливим його використання у швидкодiючих логiчних схемах.
Це пов’язано з тим, що при врахуваннi ємностi пiдвiдних провiдни-
кiв час перемикання виявляється занадто великим. З iншого боку,
внутрiшнiй час перемикання ОЕТ, зумовлений малою внутрiшньою
ємнiстю контактiв, може досягати 1 пс. У статтi [160] докладно
розглянута робота логiчних схем на базi одноелектронного пара-
метрона. Базовою комiркою таких схем є система трьох кластерiв.
Електрон може тунелювати мiж ними, викликаючи поляризацiю
комiрки. З цих комiрок може бути побудований ланцюжок з ємнi-
сним зв’язком, який виконує логiчнi операцiї з великою швидкодi-
єю. Пiдкреслюється, що обчислення є майже оборотними, так що
енергетичнi витрати на 1 бiт складають величину, меншу термоди-
намiчної межi kBT ln 2. Iншим перспективним застосуванням ОЕТ
можуть бути нейромережi, метою яких є обробка найскладнiшої iн-
формацiї, наприклад, з розпiзнавання образiв. Швидкодiя для ней-
ронних мереж не настiльки актуальна, зате можна досягти значної
щiльностi упакування.

5.2.2 Схемотехнiчний розгляд роботи ОЕТ

ОЕТ можна назвати фундаментальним винаходом з використання
зарядових ефектiв (кулонiвської блокади).

У роботi [161] виготовленi три типи ОЕТ з структурою джере-
ло/острiвок/стiк: Cu/Al/Cu, Al/Cu/Al i Al/Al/Al.

Вiдповiдно до вищенаведеного, електроди ОЕТ слiд виготовля-
ти з двох рiзних металiв. Широко застосовується Al завдяки тому,
що тонкий дiелектричний шар для тунельного бар’єра може бути
легко сформований термiчним окислюванням Al. У [161] пробува-
ли використовувати Cu i Au, але знайдена сполука Au/Alx/Al не
була стiйкою, її тунельний опiр мiнявся мимовiльно в межах вiд де-
кiлькох хвилин до декiлькох годин. Також виявилося, що структу-
ра Cu/Alx/Al ще бiльш нестiйка, нiж Al/Alx/Al (дрейф параметрiв
продовжувався бiльше однiєї доби). Було вирiшено використовува-
ти мiдь i зробити Cu/Al/Cu – i Al/Cu/Al – ОЕТи. Для тестових
цiлей також виготовлялися Al/Al/Al – ОЕТ.

Для виготовлення всiх структур використовувалася фото– i еле-
ктроннопроменева лiтографiя, плазмове сухе травлення i метод ку-
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тового напилення.
Схематичне зображення цiєї конструкцiї дається на рис. 5.9.

Один провiдник (острiвцевий електрод) зв’язаний iз двома масив-
ними електродами (джерело i стiк) невеликими тунельними конта-

Рис. 5.9. Збiрка ОЕТ. Зовнiшнi електроди (leads) виготовлялися у виглядi
“олiвцiв”, укладених на пiдкладинку. Потiм кiнчики олiвцiв окислювалися
для створення iзолюючої плiвки. Острiвцевий електрод (у виглядi “пере-
мички”) переносився й укладався поверх окисного шару на кiнцях олiвцiв.
Отже, конструювалися начебто два точкових тунельних контакти [161]
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Рис. 5.10. Еквiвалентна електрична схема ОЕТ
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ктами, а електрод затвору ємнiсним способом “з’єднаний” з острiв-
цевим електродом. Напруга затвору на ОЕТ регулює провiднiсть
через обидва контакти через змiну електростатичного потенцiалу
острiвцевого електрода. Його еквiвалентна схема показана на рис.
5.10: острiвцевий електрод з’єднаний за допомогою двох тунель-
них контактiв з генератором напруги V , що i забезпечує протiка-
ння струму. Острiвцевий електрод, крiм того, ємнiсно зв’язаний з
електродом затвору, через який подається напруга Vg. Позначимо
ємностi двох тунельних контактiв, через якi тече струм, як C1 i C2,
а ємнiсть переходу затвор – острiв, як Cg; вiдповiднi заряди, як Q1,
Q2 i Qg; число електронiв, що проходить через кожен тунельний
перехiд у напрямку стрiлок, як N1 i N2, вiдповiдно. Скориставшись
законом Кiрхгофа для двох електричних контурiв, знаходимо

Q1

C1

+
Q2

C2

= V, (5.9)

Qg

Cg

+
Q2

C2

= Vg. (5.10)

Острiвцевий електрод ”переносить” заряд

−Q1 + Q2 −Qg = −e(N2 −N1), (5.11)

який змiнюється тiльки тунелюванням електронiв через нього. Пов-
на вiльна енергiя ОЕТ дорiвнює

F (N1, N2) =
Q2

1

2C1

+
Q2

2

2C2

+
Q2

g

2Cg

− qV −QgVg, (5.12)

Тут першi три доданки – зарядовi енергiї, iншi два – роботи, ви-
конанi генераторами напруги. q – загальний заряд, “перенесений”
генератором напруги V через ланцюг,

q = Q1 + eN1, (5.13)

Скориставшись рiвняннями (5.9) – (5.12), виключаємо Q1, Q2 i Qg,
замiнюючи їх на N1, N2, V i Vg у рiвняннi (5.12), i отримуємо

F (N1, N2) =
1

2CΣ

[CgVg − e(N2 −N1)]
2 − eN1

C2 + Cg

CΣ

− e2
C1

CΣ

+ const,

(5.14)
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де зведена ємнiсть
CΣ = Cg + C1 + C2, (5.15)

а const – доданки, незалежнi вiд N1 i N2.
Можливiсть тунелювання залежить вiд того, збiльшується чи

зменшується вiльна енергiя ОЕТ пiд час тунелювання. Якщо стан
системи з меншою вiльною енергiєю iснує, то тунелювання можли-
ве. Умова заборони (кулонiвською блокадою) тунелювання в конта-
ктi 1 полягає в тому, що при цьому вiльна енергiя збiльшиться. Ця
умова може бути записана як

F (N1 ± 1, N2) > F (N1, N2) =⇒
=⇒ 1

C2 + Cg

(
Qg − e

2

)
< V <

1

C2 + Cg

(
Qg +

e

2

)
, (5.16)

де ми уводимо визначення внутрiшнього заряду на гранулi як

Qg ≡ CgVg + e(N1 −N2). (5.17)

В такий же спосiб записується умова заборони кулонiвською бло-
кадою тунелювання через контакт 2:

F (N1, N2 ± 1) > F (N1, N2) =⇒
=⇒ − 1

C1

(
Qg +

e

2

)
< V < − 1

C1

(
Qg − e

2

)
. (5.18)

Кулонiвська блокада ефективна, коли обидвi нерiвностi (5.16) i (5.18)
виконуються. Рис. 5.11 показує кулонiвську дiаграму блокади (“ку-
лонiвський дiамант”). Кулонiвська блокада вiдповiдає заштрихо-
ванiй частинi “дiаманта” (ромба). Тому при параметрах ОЕТ, що
вiдповiдають точцi А на рис. 5.11, струм протiкати не може. Ко-
ли ми збiльшуємо напругу затвора Vg, значення параметрiв змi-
щуються вiд т. А до т. B, кулонiвська блокада тунельного перехо-
ду 2 “проривається” i один електрон тунелює вiд стоку до гра-
нули (острiвцевого електроду) (N2 −→ N2 + 1). Якщо нерiвнiсть
F (N1, N2 + 1) > F (N1 + 1, N2 + 1) виконується, тунелювання через 1
можливе. Отже, струм протiкає при напрузi затвора, що вiдповiд-
ає т. B. Величина заряду на електродi затвора, яка необхiдна для
включення струму, може бути менше заряду електрона |e|. Тому
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Рис. 5.11. Дiаграма ОЕТ “кулонiвський дiамант”

структура, зображена на рис. 5.10, i називається одноелектронним
транзистором (ОЕТ).

Рис. 5.12a є “розширенням” рис. 5.11 по горизонтальної осi. При
змiнi напруги затвора Vg провiднiсть змiнюється перiодично, як по-
казано на рис. 5.12в. Це явище називають кулонiвськими осциляцi-
ями. В областi нульової провiдностi число електронiв N на острiв-
цевому електродi фiксоване. Максимумам провiдностi (кондактанс)
вiдповiдає схiдчаста змiна N , як показано на рис. 5.12б. Отже, схiд-
часте збiльшення числа електронiв на островi є iншим яскравим
проявом кулонiвських осциляцiй.

5.3 Теорiя одноелектронних ефектiв в
тунельних структурах

5.3.1 Попереднiй аналiз i постановка задачi

В роботах [117, 118, 119] конструкцiя з двох тунельних переходiв
(рис. 5.13) складалася з плiвки Au (111) з нанесеним дiелектриком
HS(CH2)8SH товщиною ∼ 1 нм i дiелектричною сталою ε ≈ 3, на
якiй формувалися малi кластери золота, форма яких була близька
до сферичної. Вольфрамова голка (малої кривизни поверхнi) ту-
нельного мiкроскопа покривалася плiвкою Au товщиною приблизно
102 нм. Отже, можна вважати, що всi три електроди (два з них з
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Рис. 5.12. Кулонiвськi осциляцiї: а – кулонiвський дiамант: електронне
тунелювання блокується в режимi очiкування, б – число надлишкових
електронiв на острiвцевому електродi, с – кондактанс (провiднiсть) ОЕТ.
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плоскою поверхнею) виготовленi iз золота. За вимiряною залежнi-
стю I(V ), використовуючи схемотехнiчний пiдхiд роботи [11] (див.
також §5.2.2), в якостi параметрiв пiдгонки пiдiбранi ємностi, ту-
нельнi опори переходiв i “залишковий” (дробовий) заряд Q0 грану-
ли.

Подiбнi вимiрювання представленi також в роботах [120, 121].
У [120, 121] об’єктом дослiдження виступали острiвцi одноатомної
висоти H ≈ 0, 25 нм (кластери дископодiбної форми), товщина дi-
електричної плiвки складала ∼ 1, 4 нм, її ε ∼ 2, 7; вiстря мiкроскопу
виконано з Pt/Ir.

В експериментальних залежностях I(V ) можна видiлити насту-
пнi характернi особливостi:

1) ширина струмової щiлини приблизно пропорцiйна зворотним ра-
дiусам диска [120] i сфери [117], що не дозволяє однозначно вста-
новити її класичне або квантове походження (рис. 5.14). З iншого
боку, на ВАХ дискiв дiаметром 2,5 i 3,5 нм крiм струмової щi-
лини можна чiтко розрiзнити сходинки квантових сходiв (рис. 3
в [120] i рис. 1(b) в [121]);

емітер колектор
(голка мікроскопу)

е
н

е
р

г
ія

p
e

0

Рис. 5.13. Енергетична дiаграма структури Au/Au40/Au до прикладення
напруги V [169]
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2) ширина щiлини для диска дiаметром 3,5 нм зi змiною вiдстанi
колектор–кластер (змiною фракцiї напруги) при фiксованiй вiд-
станi емiтер–кластер змiнювалась немонотонно [121](рис. 5.15);

3) струмова щiлина для диска радiусом 4 нм при збiльшеннi темпе-
ратури вiд 5 К до 77 К зменшується приблизно на 30 % (рис. 2 в
[120]);

4) для структур на дископодiбних кластерах має мiсце асиметрiя
струмової щiлини по напрузi, тодi як для структур на сферичних
кластерах вольт-ампернi характеристики практично симетричнi.

Побудуємо аналiтичну модель експериментiв [117, 118, 119, 120,
121] i розрахуємо струмову щiлину вольт-амперної характеристики
триелектродної структури, центральним електродом якої виступа-
ють металевi кластери рiзних розмiрiв i форми.

Розглянемо сферичнi кластери одновалентного Au в дiапазонi
радiусiв 2R ' 1, 4 – 2,8 нм, R = N1/3rs, тобто N ' 100 – 600 (rs = 3, 01a0

– середня вiдстань мiж електронами, a0 – борiвський радiус). Ана-
логiчно для дискiв одноатомної товщини: 2R ' 1÷ 8, 5 нм , N ' 14 –
103. Позначимо через ẼC = e2/C характерну зарядну енергiю, де C

Рис. 5.14. Експериментальнi залежностi струмової щiлини вiд розмiру кла-
стера: а – кластери сферичної форми [117]; б – кластери дископодiбної

форми [120]
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Рис. 5.15. Експериментальнi вольт-ампернi характеристики структур на
дископодiбних кластерах золота при рiзних значеннях вiдстанi кластер-

колектор dc [121] (а) i рiзних дiаметрах кластера (б)

– електрична ємнiсть iзольованої гранули. Для сфер i дискiв, вiд-
повiдно, маємо ẼC ' 1, 82 – 1, 06 i 1, 60 – 0, 21 еВ. Розглядаються
температури системи T < 30 K ' 0, 003 eВ. Дискретнiсть спектру
поблизу верхнього зайнятого рiвня ∆εp = εLU − εHO при T = 0 роз-
раховано в рамках пiдходу §§ 3.2.2 i 3.2.3 для наведених розмiрiв
кластерiв сферичної i цилiндричної форми (рис. 5.16).

Отже, експериментам [117, 118, 119, 120] на всьому дiапазонi
R в областi струмової щiлини вiдповiдає режим досить помiтного
квантування рiвнiв у кластерi:

1

2
ẼC ≈ ∆εp À kBT. (5.19)

На ВАХ, отже, спiвiснують двi структури: квантовi сходинки, зу-
мовленi дискретнiстю електронного спектру, i кулонiвськi сходин-
ки, зумовленi кулонiвською блокадою. Тобто, ВАХ повинна пред-
ставляти собою суперпозицiю квантових сходiв з кроком ∼ ∆εp/e i
класичних кулонiвських сходiв електростатичної природи з кроком
∼ ẼC/e по напрузi. Проте вимiрювання свiдчать, що для молеку-
лярних систем дискретнiсть енергетичних рiвнiв на ВАХ фактично
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Рис. 5.16. Iлюстрацiя дискретностi спектру (поблизу фермiєвського рiвня!)
електронiв в нейтральних кластерах AuN : дисках одноатомної товщини i

сферах (на вставцi) [164]

не проявляється. Мало помiтнi квантовi сходи i в експериментах
на сферичних частинках [155, 117, 118, 119]. Але з iншого боку,
вони спостерiгаються в невеликих квантових точках. Крiм того,
квантовi сходи проявляються також в експериментах на квантових
кластерах-дисках [120, 121].

Розглянемо задачу у декiлька етапiв i уведемо деякi позначення.

5.3.2 Тунельна структура до прикладення рiзницi
потенцiалiв

Лiвий i правий електроди (емiтер i колектор) є резервуарами еле-
ктронiв з контiнуальними енергетичними спектрами, зайнятими
вiдповiдно до фермiєвської функцiї розподiлу:

f(εe,c − µe,c
0 ) = {1 + exp[(εe,c − µe,c

0 )/kBT ]}−1 , (5.20)

де µ0 > 0 – хiмiчний потенцiал електронiв у напiвнескiнченному
металi, −µ0 ≡ We0. Вiдлiк енергiй U0 < ε < 0 здiйснювався вiд рiвню
вакууму, тобто вiд потенцiальної енергiї електрона, вiддаленого вiд
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всiєї триелектродної структури на вiдстань, де поле вiдсутнє. U0 <

0 – положення дна зони провiдностi в напiвнескiнченному металi
(3.23).

Хiмiчний потенцiал електронiв кластера (гранули) µg знаходимо
з умови нормування (3.49). З огляду на те, що залежнiсть µg(T ) є
слабкою (див. § 3.5), в подальших розрахунках нею будемо нехту-
вати.

Мiж кластером i електродами виникає контактна рiзниця потен-
цiалiв (див. рис. 5.13):

δφ = (µg − µe,c
0 )/e. (5.21)

Рiвновага досягатиметься шляхом зарядки кластера, оскiльки його
ємнiсть має кiнцеве значення.

Якщо |µg| < µe,c
0 , кластер заряджається позитивно зарядом Q0

eff =

−e(N ′ − N0) > 0, де N ′ визначається розв’язком рiвняння (3.49) з
замiною µg → −We0 i спектром εp, отриманим для iзольованого кла-
стера, змiщеним на −eδφ вiдповiдно до теореми Купменса. Отже, в
термодинамiчнiй межi отримаємо, що

Q0
eff = C δφ. (5.22)

Цей вираз вiдрiзняється вiд визначення Q0 в ортодоксальнiй теорiї
(див. вираз (29 b) в [162]). Iснування заряду Q0

eff пов’язано з прозо-
рiстю тунельних бар’єрiв ще до прикладання зовнiшньої напруги. У
квазiкласичному наближеннi µg(R)−µ0/R = µe1, маємо Q0

eff ' +0, 07e

для всiх металiв. У квантовому випадку при T = 0 слiд зробити за-
мiну: µg → εHO.

В протилежному випадку, коли |µg| > |µe,c
0 | (наприклад для стру-

ктури Pb/AuN/Pb), кластер заряджається негативно, i потрiбно
зробити замiну µg → εLU. Можливiсть iснування дробового заряду
пояснюється тим, що в структурах з проникними бар’єрами хви-
льовi функцiї електронiв не є добре локалiзованими, i електрони не
можуть розглядатися як класичнi частинки, тому фракцiя електро-
на (i його заряду) може бути знайдена в iншому електродi [11, 165].
Схожа ситуацiя виникає при зарядцi кластерiв, якi знаходяться на
поверхнi об’ємних матерiалiв (режим хемосорбцiї) [39].

Значення Q0
eff ≈ +0, 5 e краще всiх iнших вiдповiдає експеримен-

ту, описаному в [155] (рис. 2(в) в [155]), де вимiрювалася ВАХ стру-
ктури, сформованої з двох крайнiх електродiв (сплав Pb) i гранули
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In радiусу R = 100 нм, роздiлених окисними плiвками. Цiкаво оцi-
нити Q0

eff за (5.64). Оскiльки робота виходу сплаву невiдома, вико-
ристовуючи, вiдповiдно, 4 i 3,8 еВ для Pb i In, отримуємо величи-
ну Q0

eff ≈ +13, 6 e, яка суттєво вiдрiзняється вiд отриманої в [155].
Однак, якщо прийняти величину Q0

eff ≈ +0, 5 e як вiрну, можна вирi-
шити зворотну задачу i знайти роботу виходу сплаву свинцю, який
було використано в експериментi: 3,8012 еВ (замiсть 4 еВ для Pb).

Можливiсть проходження дробового заряду при тунелюваннi
обговорювалася в оглядi [165]. При обговореннi взаємної зарядки
малих металевих частинок в оглядi [8] ця ситуацiя, навпаки, взага-
лi не розглядалася, хоча її можливiсть i витiкає з умови мiнiмуму
повної енергiї системи для гранул в нанокомпозитах. В перколяцiй-
них системах передбачається солiтонне походження заряду Q0 на
кожнiй гранулi. Ця проблема може мати вiдношення до дробового
квантування (дробової статистики), коли роздiл квантових чисел
заряду i спiну електрона є важливим [166].

5.3.3 Структура пiд напругою

Розглянемо центральний електрод-гранулу в зовнiшньому електри-
чному полi. Мiж емiтером i колектором прикладена напруга V . В
наближеннi слабого електричного поля припустимо, що пiд його
дiєю iонна пiдсистема гранули не деформується, а деформується
тiльки електронна хмара, сформована валентними i надлишковими
електронами. Повна енергiя кластера в цьому випадку може бути
записана як

E [ne(r)] = E0 [ne(r)] + Eext [ne(r)] , (5.23)

де E0 [ne(r)] представляє собою звичайний енергетичний функцiо-
нал (наприклад, у виглядi (3.2)), де фiгурує електронна концентра-
цiя, яку представимо у виглядi

ne(r) = n0
e(r) + δn1(r) + δn2(r), (5.24)

де n0
e(r) – концентрацiя валентних електронiв у нейтральному кла-

стерi за вiдсутностi зовнiшнього поля, δn1(r) – збурення електронної
концентрацiї, пов’язане з надлишковими ∆Ne > 0 (або недостатнiми
∆Ne < 0) електронами у кластерi, а δn2(r) – збурення концентрацiї
електронiв, яке пов’язане з поляризацiєю нейтральної гранули. Для
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δn1(r) умова нормування записується у виглядi (3.7). Для δn2(r) ця
умова прийме наступний вигляд:

∫
d3r δn2(r) = 0. (5.25)

Вважатимемо, що розподiли δn0
e(r) i δn1(r) сферично симетричнi, а

δn2(r) має аксiальну симетрiю. Другий доданок у (5.23) визначається
електростатичною взаємодiєю позитивних i негативних зарядiв iз
зовнiшнiм полем

Eext [ne(r)] = e

∫
d3r

[
ne(r)− Zni(r)

]
(E · r), (5.26)

де E = |E| ẑ – напруженiсть зовнiшнього електричного поля; ẑ –
одиничний вектор осi z, направленої вiд колектора до емiтера.

Розкладемо повну енергiю кластера в функцiональний ряд Тей-
лора до другого порядку малостi δn1 i δn2:

E [ne(r)] = E [ne(r)]
∣∣∣
ne=n0

e

+
∑

j

∫
δE

δne(r)

∣∣∣∣
ne=n0

e

· δnj d3r+

+
1

2

∑

j,k

∫∫
δ2E

δnj(r)δnk(r′)

∣∣∣∣
ne=n0

e

· δnj(r) δnk(r
′) d3r d3r′ + . . . (5.27)

Тут кожен з iндексiв j i k приймає значення 1 i 2 у вiдповiдностi з
визначенням (5.24). Нульовий член розкладання в (5.27) E[n0

e(r)] ≡
ENe – повна енергiя кластера, який мiстить Ne валентних електронiв
до зарядки (∆Ne = 0) i за вiдсутностi зовнiшнього поля (E = 0). З
урахуванням (5.23) i (5.26) похiдна приймає вигляд

δE

δn(r)
= µg + e(E · r). (5.28)

Подальше iнтегрування буде виконуватися в сферичних координа-
тах, за центр координат приймемо центр гранули.

При розкладаннi доданок першого порядку малостi
∫

δE0

δne(r)

∣∣∣∣
ne=n0

e

· δn2 d3r

обнулюється в силу умови нормування (5.25), оскiльки δE/δne =

µg = const. Враховуючи (5.28) i нехтуючи членами бiльш високого
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порядку малостi (див. оцiнку 3.13)), вираз (5.27) перепишемо як

E [ne(r)] = ENe +

∫
µgδn1 d3r − e

∫
δn1ϕ(z) d3r + e

∫
(E · r)δn2 d3r+

+
1

4

∫∫
δn1(r)δn2(r

′) + δn2(r)δn1(r
′)

| r− r′| d3r d3r′+

+
1

4

∫∫
δn1(r)δn1(r

′) + δn2(r)δn2(r
′)

| r− r′| d3r d3r′ + . . . (5.29)

В якостi δn1(r) скористаємося функцiєю вигляду (3.11). Функцiю
δn2(r), використовуючи наближення лiнiйного вiдгуку, представимо
у виглядi [109]:

δn2(r, ϑ) = Y (r)|E| cos ϑ, (5.30)

де Y (r) – деяка сферично симетрична функцiя, яка визначається
з умови нормування (5.25) i глобального мiнiмуму функцiоналу,
δE[n(r)] → 0; кут ϑ = Êr. Класичний електронний розподiл Ycl(r) =

3δD(r −R)/4π описується дiракiвською функцiєю δD(r −R) i означає
абсолютне екранування зовнiшнього поля в сферi. Зведена густина
заряду при цьому зосереджується в нескiнченно тонкому шарi.

При такому формулюваннi другий доданок в (5.29), як було по-
казано в § 3.1, пiсля iнтегрування зводиться до µg∆Ne.

Розглянемо наступний доданок в (5.29):

−e

∫
δn1(r)ϕ(z) d3r,

де ϕ(z) – електростатичний зовнiшнiй потенцiал. Якщо промiжок
емiтер-колектор вакуумний, то ϕ(z) = V (z − (de + L/2))/d, де d –
вiдстань мiж колектором i емiтером. При iнтегруваннi в сферичних
координатах член, пропорцiйний z, обнулюється, в результатi чого
маємо −e∆NeηV , де η – фракцiя напруги. Розглянемо окремо еле-
ктростатичну задачу для структури, де мiж гранулою i емiтером
знаходиться шар дiелектрика товщиною de з дiелектричною прони-
кнiстю ε (рис. 5.13).

Зв’язок мiж фракцiєю напруги i вiдстанню кластер-колектор.
Нехай до структури (рис. 5.13) прикладається напруга V :

V1 + V2 + V3 = V, (5.31)
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де V1, V2, V3 - падiння напруги на вiдрiзках de, L i dc, вiдповiдно. Iз
умови неперервностi маємо:

ε1E1 = ε2E2, ε2E2 = ε3E3. (5.32)

Вважаючи електричне поле однорiдним, рiвняння (5.31) можна пе-
реписати як

E1de + E2L + E3dc = V. (5.33)

Розв’язуючи систему рiвнянь (5.32) i (5.33), отримуємо:

E1 =
ε2ε3V

ε1ε2dc + ε1ε3L + ε2ε3de

, E2 =
ε1ε3V

ε1ε2dc + ε1ε3L + ε2ε3de

,

E3 =
ε1ε2V

ε1ε2dc + ε1ε3L + ε2ε3de

.

На прямiй гiлцi ВАХ (V > 0) потенцiал кластера дорiвнює

η+V = V1+E2
L

2
= E1de+E2

L

2
= E1de+E1

ε1

ε2

L

2
= E1

(
de +

ε1

ε2

L

2

)
. (5.34)

Звiдси отримуємо вираз для фракцiї напруги (5.66).
Аналогiчно для зворотної гiлки ВАХ (V < 0):

η−V = V3 + E2
L

2
= E3dc + E1

ε1

ε2

L

2
=

= E2
ε2

ε3

dc + E1
ε1

ε2

L

2
= E1

ε1

ε2

ε2

ε3

dc + E1
ε1

ε2

L

2
.

Звiдки знаходимо вираз для фракцiї напруги на зворотнiй гiлцi:

η− =
ε2ε3(ε1dc/ε3 + ε1L/2ε2)

ε1ε2dc + ε1ε3L + ε2ε3de

.

Отже, для фракцiї напруги маємо:

η =
ε2ε3(de + ε1L/2ε2)

ε1ε2dc + ε1ε3L + ε2ε3de

≡ η+, (5.35)

де L ≡ 2R, H для сфери радiусу R i диска товщиною H, вiдповiдно,
ε1 ≡ ε, ε2 = ε3 = 1. Величина ηV є потенцiалом в точцi de + L/2 у
випадку вiдсутностi кластера. За формулою (5.66), використовую-
чи значення вiдстаней колектор-кластер dc = 1, 5 . . . 2, 5Å з [120] i
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дiапазон розмiрiв кластерiв, отримуємо η+ . 0, 55 i η+ . 0, 65 в до-
слiджуваних експериментальних ситуацiях з кластерами-сферами
i дисками, вiдповiдно.

Четвертий iнтеграл в (5.29) для функцiй (3.11) i (5.30) iнтегру-
ванням за кутами зводиться до нуля. Перший доданок у п’ятому
iнтегралi обчислювався при визначеннi потенцiалу iонiзацiї (§3.1),
а останнiй доданок в цьому iнтегралi, як i e

∫
(E · r)δn2 d3r, обчислю-

вався в [109] при визначеннi поляризовностi кластера. Електронна
поляризовнiсть α визначає дипольний момент кластера p = αE i
його поляризацiйну енергiю −α|E|2/2. Це дає

α = − e

|E|
∫

d3r δn2(r, ϑ)r cos ϑ = −e
4π

3

∫ ∞

0

dr r3Y (r) ≡ R3
eff ≈ R3.

Остаточно у квазiкласичному наближеннi вираз для енергiї заря-
дженої гранули в зовнiшньому електричному полi набуває вигляду:

E(∆Ne, V ) = ENe + µg ∆Ne − e∆Ne ηV + (∆Ne)
2 ẼC

2
− α|E|2

2
. (5.36)

Останнiм доданком в цьому виразi далi нехтуємо, враховуючи його
слабку залежнiсть вiд ∆Ne:

α ≈ R3 = (Ne + ∆Ne)
3r3

s = N3
e

(
1 +

3∆Ne

Ne

)
r3
s = R3

0

(
1 +

3∆Ne

Ne

)
.

Бачимо, що вiдкидаючи останнiй доданок в (5.36), ми тим самим
нехтуємо членами порядку ∆Ne/Ne, що вiдповiдає припущенням,
зробленим ранiше в § 3.1.

5.3.4 Кулонiвська нестiйкiсть кластера в
електричному полi

Розглянемо питання про гранично можливi надлишковi заряди кла-
стера дослiджуваної структури за наявностi зовнiшньої напруги.
Для зручностi в подальшому будемо використовувати позначення
n ≡ ∆Ne.

Слiд вiдзначити, що навiть зникаюче мале зовнiшнє електри-
чне поле призводить до нестабiльностi кластера через можливiсть
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тунелювання електронiв у вакуум. Будемо вважати, що час рела-
ксацiї кластера в метастабiльний стан набагато менший, нiж про-
мiжки мiж актами тунелювання. Виникаюче в результатi зарядки
внутрiшнє електричне поле може призводити до кулонiвської не-
стабiльностi (i навiть до кулонiвського вибуху). Для вiдокремлених
кластерiв за вiдсутностi поля ця задача розглянута в роздiлi § 4.1.
Узагальнюючи цi результати, для максимального електронного або
iонного надлишкового заряду у квазiкласичному наближеннi отри-
маємо вираз

∓
{(

− µg
el(ion) + |eηV |

)R

e
+

e

2

}
. (5.37)

Для позитивної гiлки (V > 0) вольт-амперної характеристики в ме-
жах (0...2)В мають мiсце наступнi варiанти:

а) G1 À G2 – випадок, коли провiднiсть першого переходу G1 (емi-
тер - кластер) бiльша за провiднiсть другого G1 (кластер - коле-
ктор), тобто η ¿ 1. Переходи електронiв мiж емiтером i кластером
вiдбуваються частiше, нiж мiж кластером i колектором, тому на
кластерi накопичуються надлишковi електрони. В цьому режимi
їх максимально можлива кiлькiсть:

nmax ' −µg
el

R

e2
+

1

2
,

де µg
el = µe0 + µe1/R ≡ µg i nmax ' +(2, 5− 6, 5) для всього дiапазону

значень R, що розглядаються ;

б) випадок G1 ¿ G2, η ≈ 1. Переходи електронiв мiж кластером i
колектором вiдбуваються частiше, нiж мiж кластером i емiтером,
тому на кластерi спостерiгається нестача електронiв. Кiлькiсть
недостатнiх електронiв знаходимо через роботу виходу iонiв:

nmin = (µg
ion − |eηV |)R

e2
− 1

2
≈ −(4− 11).

Аналогiчно для негативної гiлки (V < 0) вольт-амперної характери-
стики в межах (−2 . . . 0)В:

а) випадок G1 À G2, η ¿ 1. На кластерi спостерiгається нестача
електронiв:

nmin ' µg
ion

R

e2
− 1

2
= −(3, 8− 10, 6);
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б) випадок G1 ¿ G2, η ≈ 1, вiдповiдає надлишку електронiв:

nmax = (−µg
el + |eηV |) R

e2
+

1

2
≈ +(3− 8).

При обчисленнi струму цiлi числа nmax i nmin обмежують суму
в (5.84). Врахування квантування рiвнiв може змiнити цi числа не
бiльше, нiж на ±1, вiдповiдно до першої нерiвностi в (5.88).

Ефективна частота зiткнень збуджених (нетермалiзованих) еле-
ктронiв у кластерi визначається як

τ−1
ε = τ−1 + υFR−1, υF = (~/mers) (9π/4)1/3 , (5.38)

де τ – час релаксацiї в металi, зумовлений електрон-електронними
зiткненнями (τ = 6, 23 × 10−14 c для Au при T = 75 К [87]), υF –
швидкiсть фермiєвських електронiв у металi. Оцiнка в [167] дає пе-
реважне розсiяння електронiв на стiнках ями i τε ' R/υF, що при-
зводить до τε∆ε ' (0, 52− 0, 17) ~, тобто до уширення рiвнiв. Тiльки
умова низької температури (нерiвнiсть в (5.88)), коли розподiл еле-
ктронiв близький до сходинки, дає можливiсть прояву дискретностi
спектру при резонансному протiканнi струму. Термалiзацiя “нових
високоенергетичних” електронiв у кластерi вiдбувається набагато
швидше, нiж акти тунелювання, вони поповнюють число електро-
нiв провiдностi кластера, мiняючи їх розподiл i, вiдповiдно, хiмi-
чний потенцiал. Цей стан є стартовим для подальшого акту туне-
лювання.

5.3.5 Основнi енергетичнi i кiнетичнi спiввiдношення

Встановимо зв’язок мiж енергiєю електрона в кластерi, яка фiгу-
руватиме в процесах перенесення, i енергiєю того ж електрона в
одному з електродiв. За початковий стан системи виберемо стан, в
якому на кластерi знаходяться n надлишкових електронiв. Будемо
вважати, що при тунелюваннi повна енергiя всiх трьох електродiв E

не змiнюється. Використовуючи (5.36) для переходу δN електронiв
з емiтера на гранулу (δN = 1), маємо:

δE = (−δN)
−→
εe +(+δN)εp+

(−e)2

2C

[
(n + δN)2 − n2

]−eδNη+V = 0. (5.39)



Роздiл 5. Одноелектроннi прилади 242

Цей вираз записано виходячи з того, що δN електронiв з рiвня
−→
εe

в емiтерi (електрична ємнiсть якого дорiвнює нескiнченностi) пере-
ходять на рiвень εp в гранулi з ємнiстю C, на якiй вже знаходиться
n електронiв. Стрiлками зверху позначаються енергiї вiдповiдних
переходiв (рис. 5.13).

Для прямої гiлки ВАХ з урахуванням контактної рiзницi потен-
цiалiв (5.63), керуючись правилом (5.39) i виразом (5.36), маємо:

−→
εe = ε′p + ẼC(n + 1/2)− eη+V, (5.40)

де ε′p ≡ εp−eδφ. Вважаємо, що n = n(V ) i n = 0 при V = 0. При цьому
ще до прикладення напруги гранула заряджена зарядом Q0

eff . Тому
будемо трактувати n як число, зумовлене прикладеною напругою.

Якщо ж електрон переходить з гранули в емiтер, то в результатi
iонiзацiї n-го надлишкового електрона гранули i прилипання його
до емiтера, маємо

←−
εe = ε′p + ẼC(n− 1/2)− eη+V. (5.41)

Аналогiчно для переходiв гранула–колектор i колектор–гранула:

−→←−
εc = ε′p + ẼC(n∓ 1/2) + e(1− η+)V, (5.42)

де верхнi/нижнi знаки злiва узгоджуються iз знаками справа, вiд-
повiдно. Незалежно вiд величини n, мають мiсце спiввiдношення

−→
εe −←−εe = ẼC =

←−
εc −−→εc ,

якi пiдтверджують наявнiсть циклiв iонiзацiї i прилипання, за ана-
логiєю зi спiввiдношенням IP− EA = ẼC для кластерiв (3.20). Вира-
зи (5.67) – (5.69) вiдображають “золоте правило” переходiв.

Тунелювання окремого електрона через бар’єр завжди є випад-
ковою подiєю, яка протiкає з певною швидкiстю - Γ – ймовiрнiстю
в одиницю часу. Тунельнi швидкостi переходiв з рiвнiв на емiте-
рi/колекторi в стан на гранулi визначаються тунельними матри-
чними елементами

Γ(εe,c) =
2π

~
∑
m

|Tmp(ε
e,c)|2,
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якi залежать вiд геометрiї переходiв, напруги V i її фракцiї η. Їх
розрахунок в загальному випадку є далеко нетривiальною задачею
[165]. Вважатимемо, що Γe,c малi, а температура є не надто низькою,
тобто

kBT > ~(Γe + Γc) ¿ min{∆εp, ẼC}. (5.43)

Якщо умови (5.43) виконуються, динамiку тунелювання можна опи-
сати керуючим рiвнянням.

За аналогiєю з теорiєю [162], уведемо парцiальнi швидкостi ту-
нелювання (з електродiв) на гранулу:

−→
we

n = 2
∑

p

Γ(
−→
εe ) f(

−→
εe − µe

V ) [1− f(
−→
εe −−→µe

C)], (5.44)

←−
wc

n = 2
∑

p

Γ(
←−
εc ) f(

←−
εc − µc

V ) [1− f(
←−
εc −←−µc

C)] (5.45)

i з гранули на електроди:

←−
we

n = 2
∑

p

Γ(
←−
εe ) [1− f(

←−
εe − µe

V )] f(
←−
εe −←−µe

C), (5.46)

−→
wc

n = 2
∑

p

Γ(
−→
εc ) [1− f(

−→
εc − µc

V )] f(
−→
εc −−→µc

C), (5.47)

де множник 2 зумовлений спiновим виродженням рiвнiв в електро-
дах. З урахуванням прикладеної напруги i зарядки для гранули
спектри (5.67) – (5.69) автоматично зсуваються в розподiлах (5.59) i
(5.62) для колектора i для гранули. Вiдповiдно зсуваються i хiмiчнi
потенцiали:

−µe
V ≡ W e

0 ,
←−−→
µe

C = µg − eδφ + ẼC(n∓ 1/2)− eη+V,

←−−→
µc

C = µg − eδφ + ẼC(n± 1/2) + e(1− η+)V, µc
V = µc

0 − eV.

В першому наближеннi теорiї збурень (при малих V ) µg буде визна-
чатися не тiльки формальним зсувом глибини ями, але й у вiдповiд-
ностi з числом електронiв провiдностi в даному станi (N = N0 + nq,
nq = n + [Q0

eff/e], [...] – цiла частина числа). Використання хiмi-
чних потенцiалiв справедливо у квазiрiвноважному (метастабiль-
ному) станi, тобто в промiжках мiж актами тунелювання, коли час
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релаксацiї гранули набагато менший цих промiжкiв. Передбачає-
ться також, що зовнiшнє поле i кулонiвська блокада (зарядка кла-
стера) не знiмають виродження рiвнiв. В цьому випадку при T = 0

ймовiрностi (5.71) – (5.74) будуть ненульовими для

−→
µe

C ≤
−→
εe ≤ µe

V ≤
←−
εe ≤ ←−

µe
C ,

←−
µc

C ≤
←−
εc ≤ µc

V ≤
−→
εc ≤ −→

µc
C .

Позначимо повнi швидкостi переходу електронiв на гранулу i назад
на електроди як

win
n =

−→
we

n +
←−
wc

n, wout
n =

←−
we

n +
−→
wc

n.

Уведемо ймовiрнiсть Pn знаходження n надлишкових електронiв
на острiвцi. Вона визначається з розв’язку рiвняння Паулi для ма-
трицi густини [168] або керуючого рiвняння (master equation) [162]

∂Pn

∂t
= wout

n+1 Pn+1 + win
n−1 Pn−1 − (win

n + wout
n ) Pn ≡

1

−e

(−−→
Ie
n+1 +

←−−
Ic
n+1

)
Pn+1 +

1

−e

(←−−
Ie
n−1 +

−−→
Ic
n−1

)
Pn−1−

1

−e

(−→
Ie
n +

←−
Ie
n −

−→
Ic
n −

←−
Ic
n

)
Pn, (5.48)

де
−→
Ie i

←−
Ic – електричнi струми через обидва тунельнi переходи

на гранулу i
←−
Ie ,

−→
Ic – у зворотних напрямках. Змiна Pn визначає-

ться приростом i спадом у значеннях густини ймовiрностi. Додан-
ки iз знаком плюс вiдповiдають зростанню ймовiрностi виявити на
острiвцi n електронiв. Знак мiнус указує, що вiдповiднi переходи
зменшують ймовiрнiсть знайти n електронiв (оскiльки вони це n

або збiльшують, або зменшують). Умова стацiонарностi ∂Pn/∂t = 0

призводить до рекурентного спiввiдношення

Pn+1 = Pn
win

n

wout
n+1

. (5.49)

Постiйний струм, який протiкає через квантову гранулу (з обме-
женням на її нестiйкiсть (5.37)), визначається як [169]

I = −e

nmax>0∑
nmin<0

Pn

(−→
we

n −
←−
we

n

)
= −e

nmax>0∑
nmin<0

Pn

(−→
wc

n −
←−
wc

n

)
. (5.50)
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∇∇∇∇∇∇∇
АНIМАЦIЯ: (SET-frac) Наочна демонстрацiя зсуву ВАХ ОЕТ

в залежностi вiд мiсцеположення гранули мiж двома масивними
електродами.

АНIМАЦIЯ: (SET-shape)) Наочна демонстрацiя залежностi стру-
мової щiлини ВАХ ОЕТ в залежностi вiд форми (електричної єм-
ностi) гранули.
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4444444
Розглянемо екзотичний випадок “сильного квантування” еле-

ктронного спектру в гранулi [162]:

∆ε À ẼC . (5.51)

Такий режим гiпотетично досягається сильним збiльшенням еле-
ктричної ємностi кластера (форму кластера необхiдно змiнити на
голко- або дископодiбну) за умови збереження його об’єму (див. §
3.3) i експерименти з плоскими кластерами Au [120] i нанодрота-
ми CdSe кiнцевої довжини [170]). При цьому залишковий заряд Q0

eff

у (5.64), що забезпечує контактну рiзницю потенцiалiв внаслiдок
пропорцiйностi ємностi, може бути дуже великим. В цьому режимi
за наявностi напруги на фонi Q0

eff додатковi електрони, що поступа-
ють в гранулу, не впливають на енергетику кластера. В реальних
ситуацiях нерiвнiсть ∆εp À ẼC не досягається навiть для ланцюжка
атомiв (§ 3.3). Проте розгляд такого режиму є корисним з методи-
чної точки зору для аналiзу струмової щiлини на ВАХ.

Якщо рiвнiсть (5.51) має мiсце, тодi в (5.67) – (5.69) членами ∼ ẼC

можна знехтувати i стрiлки для одночастинкових енергiй ставити
немає необхiдностi:

εe = ε′p − eη+V, εc = ε′p + e(1− η+)V.

В цьому випадку при низьких температурах kBT ¿ {∆εp, ẼC} тео-
ретична вольт-амперна характеристика є квантовими сходами.

Як припущення, вважатимемо тунельнi швидкостi фiксованими
при енергiї Фермi електронiв в емiтерi, що справедливо для малих
напруг у структурi. Використовуючи вирази (5.67) – (5.69) i (5.62),
знайдемо рiзницi

−→
we

n −
←−
we

n = Γe

[
2
∑

p

f(εe − µe
0)−N

]
, (5.52)

−→
wc

n −
←−
wc

n = Γc

[
N − 2

∑
p

f(εc − µc
V )

]
, (5.53)

де N = Ne + nq. Пiдставимо цi вирази в (5.84), використовуючи нор-
мування ∑

n

Pn = 1, (5.54)
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маємо

2

Γe + Γc

∑
n

Pn

∑
p

[Γef(εe − µe
0) + Γcf(εc − µc

V )] =
∑

n

Pn N = Ne + 〈nq〉.

(5.55)
Замiнюючи N в (5.52) на Ne + 〈nq〉, а потiм повертаючись до (5.84),
отримаємо:

I = I0

∑
p

[f(εe − µe
0)− f(εc − µc

V )] , (5.56)

де I0 = 2eΓeΓc/(Γe +Γc). При T −→ 0 вираз (5.56) зручно представити
в виглядi “комбiнацiї” сходинкових функцiй:

I/I0 −→
∑

p

[θ(ξp − µ0)− θ(ζp − µc
V )] , (5.57)

де θ(x) = {1, x < 0; 0, x > 0} i введенi новi позначення ξp ≡ ε′p−eη+V i
ζp = ε′p+e(1−η+)V для перенормованих спектрiв в емiтерi i колекторi.

У загальному випадку для обчислення ВАХ (5.84) необхiдно зна-
ти ймовiрностi Pn. Їх статистичне визначення є складним завдан-
ням. В експериментальних ситуацiях розмiр кластерiв, їх форма,
а також мiсцезнаходження вiдносно зовнiшнiх електродiв вiдоме
лише приблизно, тому виконання складних розрахункiв в цих ви-
падках є недоцiльним. Для знаходження Pn можна використовувати
аналiтичну процедуру i рекурентнi спiввiдношення, з яких знахо-
димо вiдношення Pn6=0/P0.

Нагадаємо, що попереднi вирази записанi для прямої гiлки на-
пруги на ВАХ. Зворотну гiлку можна отримати, встановивши на
лiвому електродi V = 0 (тепер це колектор), а на правому – V > 0

(тепер це емiтер). Вiдповiднi вирази в тому ж порядку, що i (5.67) –
(5.69) тепер виглядають так:

←−
εc = ε′p + ẼC(n + 1/2)− e(1− η−)V,

−→
εc = ε′p + ẼC(n− 1/2)− e(1− η−)V,

←−
εe = ε′p + ẼC(n− 1/2) + eη−V,

−→
εe = ε′p + Ẽc(n + 1/2) + eη−V.

Використовуючи також

−µc
V ≡ W c

0 ,
←−−→
µc

C = µg − eδφ + ẼC(n± 1/2)− e(1− η−)V,
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←−−→
µe

C = µg − eδφ + ẼC(n∓ 1/2) + eη−V, µe
V = µe

0 − eV

i I → −I, одержану залежнiсть I(V ) при V > 0 необхiдно дзеркаль-
но вiдобразити вiдносно V = 0 на область V < 0. Наприклад, при
такiй побудовi величина I0 в (5.57) буде рiзною на прямiй i зворо-
тнiй гiлках, оскiльки вiдношення тунельних швидкостей β = Γe/Γc

буде iншим. Змiниться i вираз (5.66), оскiльки емiтер i колектор
“помiнялися мiсцями”:

η− =
ε2ε3(ε1dc/ε3 + ε1L/2ε2)

ε1ε2dc + ε1ε3L + ε2ε3de

= η− = 1− η+.

5.3.6 Розрахунок ВАХ структури на металевiй
квантовiй точцi

Для дослiджуваної системи Au/AuN/Au має мiсце нерiвнiсть |µg| <
|µ0|, тому ще до прикладення поля кластер заряджується позитив-
ним зарядом Q0

eff . На рис. 5.17 наведена розмiрна залежнiсть заряду
Q0

eff(N) (5.64) для дослiджуваних кластерiв Au. Для сферичних кла-
стерiв на всьому iнтервалi розмiрiв виконується нерiвнiсть Q0

eff < e.
Для дископодiбних кластерiв внаслiдок їх постiйної (одноатомної)
товщини i змiнного радiусу Q0

eff може приймати значення, бiльшi за
e. Значення, якi лежать на серединi стрибкiв залежностей Q0

eff(N)

вiдповiдають магiчним кластерам. Величина Q0
eff фактично близь-

ка до критичного заряду (§ 4.1.2), тому додаткова зарядка класте-
ра у порiвняннi з Q0

eff може призвести до кулонiвської блокади або
“вибуху” кластера. Крiм того, внаслiдок зарядки може мати мiсце
електрострикцiя центральної гранули, яка розглядалася в § 4.3.

З попереднього аналiзу можна зробити висновок, що при пiдви-
щеннi рiзницi потенцiалiв на прямiй гiлцi струмової щiлини ВАХ
вiдбувається:

1) повернення електронного заряду на кластер, отже вiн “у сере-
дньому” залишається нейтральним у випадку, якщо гранула зна-
ходиться поблизу емiтера, тобто η+ ¿ 1 або G1 À G2;

2) подальше витiкання електронного заряду з кластера у випадку,
якщо гранула знаходиться поблизу колектора, тобто при реалi-
зацiї режиму η+ ≤ 1 i G1 ¿ G2.
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Рис. 5.17. Розмiрна залежнiсть “залишкового” заряду Q0
eff (5.64) для кла-

стерiв рiзної форми: сфери (штрихова лiнiя); диска (суцiльна лiнiя). Як
приклад вiдмiченi (×) Q0

eff структури на сферичнiй магiчнiй гранулi Au439

[169]

Межi струмової щiлини визначаються таким максимальним (гра-
ничним) значенням |V |, при якому струм ще дорiвнює нулю. Якщо
ẼC ¿ ∆εp, то розмiр струмової щiлини повинен слабо залежати
вiд кулонiвської блокади i визначатися розв’язком (5.57). Доданки в
(5.57) є конкуруючими. Особливо ця конкуренцiя помiтна для магi-
чних кластерiв, оскiльки для них значення хiмiчного потенцiалу не
спiвпадає з реальним енергетичним рiвнем.

Задаючи η+ (або, що є тим самим, вiдстань dc), значення β =

Γe/Γc, i використовуючи рекурентнi спiввiдношення (5.80) для будь-
якої кластерної структури за загальною формулою (5.84), можна
обчислити зведений струм Ĩ ≡ I/(eP0Γ

e). Пороговi напруги в наших
розрахунках окремо не обчислюються, а отримуються автоматично.

На рис. 5.18 представлена розрахована ВАХ структури на сфе-
ричному кластерi (Au/AuN=40/Au). Для зручностi аналiзу приводя-
ться також залежностi ймовiрностей P̃n(V ) ≡ Pn/P0 i ∆ωn =

−→
we

n −
←−
we

n
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вiд напруги. Кластер Au40 є магiчним, значення його µg лежить у
забороненому промiжку мiж енергетичними рiвнями εHO i εLU. То-
му при нульовий напрузi пiсля вирiвнювання хiмiчних потенцiалiв
кластера i електродiв верхнiй зайнятий рiвень εHO при T = 0 ле-
жить нижче хiмiчного потенцiалу електродiв. На даному iнтервалi
напруг ненульовими виявляються лише ймовiрностi P̃0, P̃−1, P̃+1.

Перший стрибок струму на зворотнiй гiлцi вольт-амперної хара-
ктеристики виникає при пороговiй напрузi V = V0− i визначається
стрибком потоку ∆ω0(V ). Розглядаючи залежнiсть вiд напруги ком-
понент потоку ∆ω0(V ), приходимо до висновку, що його стрибок
повнiстю визначається змiною потоку

−→
wc

n(V ). При напрузi V = V0−
також стрибкоподiбно змiнює своє значення залежнiсть P̃−1(V ), про-
те оскiльки ∆ω−1(V0−) = 0, змiна ймовiрностi P̃−1(V ) в цiй точцi на
струм не впливає. Наступний стрибок струму при напрузi V = V1−
зумовлений змiною ймовiрностi P̃+1.

Au / Au / Au
40

V, В

Рис. 5.18. Розрахунковi залежностi струму Ĩ(V ) (суцiльнi лiнiї) i йо-
го рiзних компонент в (5.84) для структур на сферичних кластерах
Au/Au40/Au. Значення ∆ωn(V ) наведенi в одиницях Γe; β = 1; η+ = 0, 1;

T = 30 K [169]



Роздiл 5. Одноелектроннi прилади 251

На прямiй гiлцi ВАХ перший стрибок виникає при пороговiй
напрузi V0+ i визначається лише P̃−1(V ). В iнтервалi напруг 0...V0+ всi
компоненти P̃−1(V ) (5.80) окрiм потоку

−→
wc

n залишаються незмiнними.
Залежнiсть

−→
wc

n(V ) стрибкоподiбно змiнюється в точцi V0+ i, отже,
визначає вигляд залежностi P̃−1(V ).

Для зручностi, у вiдповiдностi з (5.84), уведемо позначення
∑

n Ĩn(V ),
тодi з рис. 5.19 видно, що за межами струмової щiлини вплив |n| > 1

на стрибки струму стає бiльш помiтним зi збiльшенням розмiру
кластера. В залежностi вiд n зарядка призводить до зсуву енерге-
тичного спектру або вгору, або вниз за шкалою енергiй вiдповiдно
до (5.67) – (5.69). При цьому в процесi перенесення заряду електро-
нiв задiянi рiзнi частини спектру, розташованi або нижче, або вище
рiвня в зовнiшньому електродi, на який тунелює електрон.

Прийнято вважати, що на прямiй гiлцi ВАХ в областi струмової
щiлини завжди домiнує ймовiрнiсть P+1, тодi як в наших розрахун-

Рис. 5.19. Розрахованi залежностi струму Ĩ(V ) i його рiзних компонент

Ĩn(V ) в (5.84) для структур на сферичних кластерах Au/Au100/Au. β = 1;
η+ = 0, 1; T = 30K [169]
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ках незалежно вiд розмiру кластерiв при V = V0± стрибки струму
визначаються значеннями n = 0, −1. Ймовiрнiсть P−1 переважає над
ймовiрнiстю P+1, оскiльки потiк електронiв з гранули на колектор
переважає над потоком електронiв з емiтера на гранулу, i гранула
заряджається позитивно (тобто n = −1).

Отже, для дослiджуваних структур струмова щiлина визначає-
ться стрибком залежностi −→w c

0(V ):

−→
wc

0 = 2
∑

p

Γ(
−→
εc ) [1− f(

−→
εc − µc

V )] f(
−→
εc −−→µc

C).

При T → 0 першим стрибкоподiбно змiнює своє значення вираз,
взятий в квадратнi дужки. Напруга, при якiй ця функцiя змiнює
своє значення, може бути знайдена з рiвностi −→ε c = µc

V :

εp − eδφ− Ẽc/2 + e(1− η±)V = µc
0 − eV.

Враховуючи, що тунелювання вiдбувається з верхнього зайнятого
рiвня, i вводячи позначення ∆ε = εHO−µg ≥ 0, можна отримати вираз
для величини струмової щiлини ∆Vg = V0+ + |V0−|. В аналiтичному
виглядi це можна зробити при умовi ∆εF À kBT , де ∆εF−вiдстань
мiж рiвнями поблизу фермiєвського:

∆Vg =
( 1

2e
ẼC +

1

e
∆ε

)[ 1

2− η+
+

1

2− η−

]
. (5.58)

Для великих кластерiв ∆Vg → 0 при N → ∞. Для немагiчних кла-
стерiв величина ∆ε = 0.

Дослiдимо проблему асиметрiї плато ВАХ одноелектронних тран-
зисторiв. Аналiз отриманих результатiв виконаємо за виразом (5.84).

Розрахованi вольт-ампернi характеристики Au/Au100/Au – стру-
ктури при рiзних значеннях параметра η+ i сталому β ≡ Γe/Γc на-
веденi на рис. 5.20. З ростом η+ залежнiсть Ĩ(V ) зсувається вправо.
При цьому ширина щiлини дещо зменшується. При η+ = 0, 5 для
всiх кластерiв струмова щiлина симетрична вiдносно V = 0. Екс-
периментам зi сферичними кластерами [117, 118, 119] вiдповiдає
η+ ' 0, 5, тому на вимiряних кривих асиметрiя практично не спо-
стерiгається. Для структур на дископодiбних кластерах [120, 121]
фракцiя напруги вiдмiнна вiд 0,5, тому асиметрiя бiльш виражена.
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Рис. 5.20. Розрахункова залежнiсть Ĩ(V ) при T = 30 K для структур на
сферичних кластерах Au/Au100/Au при β = 1 i η = 0, 2; 0, 5; 0, 8. Для

наочностi кривi дещо зсунутi по вертикалi [169]

Вольт-ампернi характеристики структури Au/Au600/Au при рi-
зних значеннях параметра β i сталому η+ (dc = 2Å) показанi на
рис. 5.21. З цих двох рисункiв витiкає, що в данiй моделi амплiтуди
стрибкiв струму практично не залежать вiд η+, але сильно зале-
жать вiд величини параметра β, який, в свою чергу, не впливає на
пороговi напруги, при яких спостерiгаються стрибки струму.

Вплив температури на вольт-ампернi характеристики показа-
ний на рис. 5.22. Зi збiльшенням температури характеристики згла-
джуються, що пов’язано з розмиттям функцiй розподiлу електро-
нiв кластера i зовнiшнiх електродiв. Врахування цього розмиття,
однак, не дозволяє пояснити сильну температурну залежнiсть стру-
мової щiлини, яка спостерiгалася в експериментах [121, 120]. Вона
пояснюються перегрiвом електронiв в кластерi [164].

На рис. 5.23 представленi залежностi ∆Vg(V ) для сферичних i
дископодiбних кластерiв при рiзних значенням N i сталих η+ i β,
якi розрахованi за (5.84). Найбiльшi величини ∆Vg вiдповiдають ма-
гiчним числам, для яких ∆ε 6= 0. Суцiльними лiнiями позначенi
струмовi щiлини, розрахованi за (5.56) в режимi “сильного кван-
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Рис. 5.21. Розрахункова залежнiсть Ĩ(V ) при T = 30 K для структур на
сферичних кластерах Au/Au600/Au при η+ = 0, 2 i β = 0, 1; 1; 10. Як i на

попередньому графiку, кривi дещо зсунутi по вертикалi [169]

тування” електронного спектру гранули. В цьому випадку розмiр
струмової щiлини немагiчних кластерiв дорiвнює нулю. Це зумов-
лено неспiвпаданням фермiєвського рiвня в емiтерi з дискретним
рiвнем в гранулi. Для магiчних кластерiв струмова щiлина визнача-
ється рiзницею мiж хiмiчним потенцiалом i верхнiм зайнятим рiв-
нем εHO. Порiвняння двох залежностей показує, що зарядка при-
зводить до збiльшення величини струмової щiлини. Вiдзначимо та-
кож, що на вiдмiну вiд експериментальних даних (рис. 5.14), по мiрi
збiльшення розмiру кластера струмова щiлина повинна змiнювати-
ся немонотонно у вiдповiдностi з заповненням енергетичних рiвнiв.

На рис. 5.24 показана залежнiсть струмової щiлини вiд вiдстанi
гранула-колектор dc структури на магiчному дископодiбному кла-
стерi Au178 (R ≈ 3, 5 нм), розрахована за (5.84) i (5.56). Розрахун-
ки демонструють немонотонну залежнiсть ∆Vg(dc). Нагадаємо, що
в експериментах [120, 121] величина щiлини спочатку зменшує-
ться вiд 0,8 до 0,4 В, а потiм зростає до 0,7 В при циклiчнiй змiнi
dc ≈ 0, 25 → 0, 1 → 0, 25 нм. Така суттєва вiдмiннiсть вiд експеримен-
ту може бути пояснена розмиттям енергетичних рiвнiв, посилен-
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Рис. 5.22. Розрахункова залежнiсть Ĩ(V ) для структур на сферичних кла-
стерах Au/Au200/Au при рiзних значення температури T =5, 100, 300K;

η+ = 0, 5, β = 1 [169]

ням нелiнiйностей у сильному електричному полi, залежнiстю вiд
енергiї швидкостей тунелювання. При високих швидкостях туне-
лювання ємнiсть перестає бути класичною i може сильно зростати
(при цьому зменшується ẼC, крiм того не виключена ситуацiя, коли
GRQ ∼ 1) [157, 158], проявляючи немонотонну залежнiсть вiд Γc. Це
означає, що в реальностi ми маємо справу з промiжними випадком
мiж “граничними” обчисленнями за (5.84) i (5.56) на рис. 5.24.

Обговоримо iншi особливостi тунельної конструкцiї, якi роблять
даний розгляд неоднозначним. Не зважаючи на те, що емiтер i ко-
лектор зробленi з одного матерiалу, хiмiчнi потенцiали електронiв
в цих електродах не дорiвнюють один одному: емiтер представляє
собою товсту плiвку Au (111), а колектор – полiкристал Au, робо-
ти виходу яких вiдрiзняються [59]. Робота виходу низькорозмiрних
структур (в тому числi i кластерiв ), очевидно, пiдпорядковується
нерiвностi W < W0. Крiм того, на роботу виходу електронiв з емi-
тера вливає той факт, що емiтер покривався шаром дiелектрика.
Оцiнимо цей внесок.

Виходячи з непрямих експериментальних вимiрювань [99], ро-
бота виходу зменшується з ростом ε. В [133] виконанi обчислення
роботи виходу Wd електронiв для поверхонь металiв, занурених у
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Рис. 5.23. Розрахована за (5.84) розмiрна залежнiсть струмової щiлини при
β = 10 i η+ = 0, 6 для транзисторiв на сферах i дисках. В центрi суцiльними
лiнiями видiлений розрахунок за (5.56) у випадку “сильного квантування”

[169]

дiелектрик: Wd зменшується приблизно на 20% при збiльшеннi ε

вiд 1 до 4. Внаслiдок того, що Wd < W0, принципово, можливе до-
сягнення зворотної нерiвностi |µg| > Wd, що призводить до зарядки
кластера негативним зарядом ще до прикладення зовнiшнього по-
ля. Контакт кластера з дiелектричною плiвкою змiнює також поло-
ження дна потенцiальної ями. На енергетичну дiаграму структури
може вплинути i перехiд метал–дiелектрик кластерiв золота [110].

Наприкiнцi слiд зауважити, що про отримання сферичних кла-
стерiв золота на поверхнi дiелектрика повiдомлялося неодноразово,
тодi як дископодiбнi Au нанокластери моноатомної товщини на ша-
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Рис. 5.24. Розрахована за (5.84) i (5.56) залежнiсть струмової щiлини вiд
dc при β = 10 для транзисторiв на дисках Au178 [169]

рi органiчного дiелектрика спостерiгалися тiльки в експериментах
[120, 121]. Незважаючи на це, розроблена теоретична модель може
бути застосована до фiзично достовiрних структур на базi сфери-
чних кластерiв золота [117, 118, 119] i цилiндричних нанодротiв
[170].
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Практична частина

Розрахунок тунельного струму ОЕТ

Розглянемо два експериментальних приклади ОЕТ, реалiзованих
на практицi:

ОЕТ–I. В роботi [118] конструкцiя з двох тунельних переходiв
(зображена на рис. 5.25) являла собою плiвку Au(111) з нанесеним
шаром дiелектрика, на якiй формувалися сферичнi кластери золо-
та. Вольфрамова голка тунельного мiкроскопа також покривалася
товстою плiвкою золота. Тому можна вважати, що всi три електроди
виготовленi з Au. Мiж електродами подавалась напруга i вимiрюва-
лась ВАХ такої структури. Необхiдно вiдзначити, що цю структуру
можна назвати транзистором лише умовно, адже вона не мiстить
затвору тому бiльш точно називати її одноелектронним дiодом.

ОЕТ–II. Одноелектронний транзистор до складу якого входить
затвор реалiзовувався в роботi [161]. Розглядалися структури на-
ступного типу: емiтер/острiвець/колектор: Cu/Al/Cu, Al/Cu/Al i
Al/Al/Al.

Вiдповiдно до вищенаведеного, електроди ОЕТ доцiльно виго-
товляти з двох рiзних металiв. Широко застосовується Al, тому що
тонкий дiелектричний шар для тунельного бар’єра може бути легко
сформований термiчним окислюванням Al.

Схематичне зображення цiєї конструкцiї приводиться на рис. 5.26.
Острiвцевий електрод зв’язаний iз двома масивними електродами
(емiтер i колектор) невеликими тунельними контактами, а електрод
затвора ”з’єднаний” з острiвцевим електродом ємнiсним способом.
Напруга затвору на ОЕТ регулює провiднiсть через обидва конта-
кти, змiнюючи електростатичний потенцiал острiвцевого електро-
да. Еквiвалентна схема такої конструкцiї показана на рис. ??: острiв-
цевий електрод зв’язаний за допомогою двох тунельних контактiв з
генератором напруги V , що i забезпечує протiкання струму. Острiв-
цевий електрод ємнiсно зв’язаний з електродом затвора, через який
подається напруга Vg.

Тунельна структура до прикладення рiзницi потенцiалiв. Кван-
товий пiдхiд. Лiвий i правий електроди (емiтер i колектор) є ре-
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Рис. 5.25. Схема ОЕТ–I на металевому сферичному кластерi. Знизу пока-
зана енергетична дiаграма конструкцiї

зервуарами електронiв з неперервними енергетичними спектрами,
зайнятими вiдповiдно до фермiєвської функцiї розподiлу:

f(εe,c) = {1 + exp[β(εe,c − µe,c
0 )]}−1 , (5.59)

де (−µe,c
0 ) = W e,c

0 > 0 – робота виходу електронiв з емiтера або коле-
ктора (нижнiй iндекс "0"означає напiвнескiнченний метал). У пра-
ктичнiй частинi β ≡ 1/kBT . В усiх випадках енергiї електронiв ε < 0

вiдраховуються вiд вакуумного рiвня, тобто вiд потенцiйної енер-
гiї електрона вдалинi вiд усiєї триелектродної структури, де поле
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Рис. 5.26. Схема ОЕТ-II. Зовнiшнi електроди виготовлялися у виглядi -
”олiвцiв”, що лежали на пiдкладинцi. Потiм кiнчики олiвцiв окислялися
для створення iзолюючої плiвки. Острiвцевий електрод (у виглядi ”пере-
мички”) переносився й укладався поверх окисного шару на кiнцях олiвцiв.

Тим самим конструювалися два точкових тунельних контакти

вiдсутнє.
Хiмiчний потенцiал електронiв острiвця µg, якщо вiн квазiма-

кроскопiчний, можна прирiвняти до хiмiчного потенцiалу електро-
нiв напiвскiнченного металу, з атомiв якого складається острiвець,
тобто µg = µ0 < 0. Але якщо розмiри частинки меншi, тобто якщо
вона складається з тисячi i менше атомiв, проявляються розмiрнi
ефекти i

µg = µ0 +
µ1

R
, (5.60)

де µ1/R – розмiрна поправка до хiмiчного потенцiалу, а R – радiус
цiєї сферичної гранули,

µ1 = 1, 9 eB ×a0 (5.61)

для всiх металiв. Електрони в острiвцi пiдпорядковуються розподi-
лу по енергiям

f(εp) = {1 + exp[β(εp − µg)]}−1 . (5.62)

Усi рiвнi енергiї εp нумеруються в порядку зростання.
Мiж острiвцем i електродами виникає контактна рiзниця потен-

цiалiв
δφ = (µg − µe

0)/e. (5.63)
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Рiвновага буде досягатися шляхом електричної зарядки кластера,
якщо його електрична ємнiсть є кiнцевою. Одержимо

Q0 = CΣδφ. (5.64)

де CΣ – сумарна ємнiсть всiх контактiв. Оцiнимо Q0 для сферичного
острiвця, що знаходиться далеко вiд електродiв. Тодi CΣ трансфор-
мується в його власну ємнiсть Cself = 4πε0R (ε0 = 8, 82 · 10−12Ф/м), а
взаємнi ємностi дорiвнюють 0. Використовуючи (5.60), маємо Q0 '
+0, 07 e, якщо усi три електрода зроблено з одного i того ж металу.
Дробнiсть заряду пояснюється тим, що в структурах iз проникни-
ми бар’єрами хвильовi функцiї електронiв не зовсiм локалiзованi,
i електрони не можуть трактуватися як класичнi частинки, тому
фракцiя електрона (i його заряду) може бути виявлена в iншому
електродi.

Для початку розглянемо пряму гiлку ВАХ ОЕТ.

Основнi енергетичнi i кiнетичнi спiввiдношення. Встановимо
зв’язок мiж енергiєю електронiв у острiвцi, яка буде фiгурувати в
процесах переносу, i енергiєю в одному з електродiв. За початко-
вий стан системи виберемо той, при якому на острiвцi присутнi
n надлишкових електронiв. Будемо вважати, що при тунелюваннi
повна енергiя всiх трьох електродiв Ẽ не змiнюється. Для переходу
δn електронiв з емiтера на острiвець (δn = 1) маємо:

∆Ẽ =
−→
εe (−δn) + εp(+δn) +

(−e)2

2CΣ

[(n + δn)2 − n2]− eδn ηV = 0. (5.65)

Величина ηV є тим потенцiалом, який створюють зовнiшнi електро-
ди при прямому включеннi (пряма гiлка ВАХ) на острiвцi, η – фра-
кцiя напруги.

Вираз (5.65) є результатом закону збереження енергiї усiєї три-
електродної структури: робота при iонiзацiї електрона з рiвня

−→
εe

на емiтерi (електрична ємнiсть якого дорiвнює нескiнченостi) до-
рiвнює енергiї прилипання цього електрона на рiвень εp в острiвцi
ємнiстю CΣ, на якому вже знаходяться n надлишкових електронiв.
Стрiлкою зверху позначаються енергiї, що знаходяться в результатi
вiдповiдних переходiв згiдно рис. 1.

Розглянемо острiвцевий електрод в зовнiшньому електричному
полi. Мiж емiтером i колектором прикладена напруга V . Вирiшуючи
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електростатичну задачу для структури (ОЕТ–I), коли мiж гранулою
i емiтером знаходиться шар дiелектрика товщиною de з постiйною
ε, так що de + L + dc = d – вiдстань мiж емiтером i колектором, для
фракцiї напруги маємо

η =
de + εL/2

ε(dc + L) + de

, (5.66)

де L ≡ 2R для сфери радiуса R. Величина ηV є потенцiалом в точцi
de + L/2 у випадку вiдсутностi кластера.

Для прямої гiлки ВАХ з урахуванням контактної рiзницi потен-
цiалiв, користуючись правилом (5.65) i формулою (5.63), маємо:

−→
εe = εp + U1. (5.67)

При цьому ще до прикладення поля гранула заряджена зарядом
Q0. Ми припускаємо, що n = n(V ) i n = 0 при V = 0, тому будемо
трактувати n як число, обумовлене прикладеною напругою.
ОЕТ–I ⇒ U1 = −eδφ + ẼC(n + 1/2) − eηV , ẼC = e2/Cself , для транзи-
сторiв цiєї конструкцiї прийнято, що CΣ → Cself , де Cself = 4πε0R, η

визначається з (5.66).

ОЕТ–II ⇒ U1 = −eδφ + ẼC(n + 1/2) − e
(
ηV + Cg

CΣ
Vg

)
, ẼC = e2/CΣ,

C1 = C2 ≡ C, Cg ¿ C ⇒ CΣ ' 2C, η = C1/CΣ.
Якщо ж електрон переходить iз гранули в емiтер, то в результатi

iонiзацiї n-го надлишкового електрона острiвця i прилипання цього
електрона до емiтера, маємо

←−
εe = εp + U2. (5.68)

ОЕТ–I ⇒ U2 = −eδφ + ẼC(n− 1/2)− eηV .

ОЕТ–II ⇒ U2 = −eδφ + ẼC(n− 1/2)− e
(
ηV + Cg

CΣ
Vg

)
.

Для переходiв острiвець–колектор:

−→
εc = εp + U3. (5.69)

ОЕТ–I ⇒ U3 = −eδφ + ẼC(n− 1/2) + e(1− η)V .

ОЕТ–II ⇒ U3 = −eδφ + ẼC(n− 1/2) + e
(
(1− η)V + Cg

CΣ
Vg

)
.

Для переходiв колектор–острiвець:

←−
εc = εp + U4. (5.70)
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ОЕТ–I ⇒ U4 = −eδφ + ẼC(n + 1/2) + e(1− η)V .

ОЕТ–II ⇒ U4 = −eδφ + ẼC(n + 1/2) + e
(
(1− η)V + Cg

CΣ
Vg

)
.

Тунелювання окремого електрона через бар’єр iз стану εe,c на
емiтерi/колекторi в стан εp на острiвцi (i навпаки) є завжди випад-
ковою подiєю, що протiкає з визначеною швидкiстю Γ – ймовiрнiстю
в одиницю часу.

Уведемо парцiальнi сумарнi потоки електронiв при тунелюваннi
(з електродiв) на острiвець:

−→
we

n = 2
∑

p

Γ(
−→
εe ) f(

−→
εe − µe

V ) [1− f(
−→
εe −−→µe

C)], (5.71)

←−
wc

n = 2
∑

p

Γ(
←−
εc ) f(

←−
εc − µc

V ) [1− f(
←−
εc −←−µc

C)] (5.72)

i с гранули на електроди:

←−
we

n = 2
∑

p

Γ(
←−
εe ) [1− f(

←−
εe − µe

V )] f(
←−
εe −←−µe

C), (5.73)

−→
wc

n = 2
∑

p

Γ(
−→
εc ) [1− f(

−→
εc − µc

V )] f(
−→
εc −−→µc

C), (5.74)

де множник 2 обумовлений спiновим виродженням рiвнiв в еле-
ктродах. З урахуванням прикладеної напруги спектри (див. (5.67)
– (5.70)) автоматично зсуваються в (5.59) i в (5.62): на −eV для ко-
лектора i на −eηV для гранули; f i (1−f)- ймовiрностi того, що стан
зайнятий або вiльний. Вiдповiдно зсуваються i хiмiчнi потенцiали:

µe
V ≡ µe

0 = −W e
0 , µc

V = µc
0 − eV = −W c

0 − eV.

−→
µe

C = µg + U1,
←−
µe

C = µg + U2.
−→
µc

C = µg + U3,
←−
µc

C = µg + U4.

Нагадаємо, що U1, U2, U3, U4 є функцiями n i V .
У першому наближеннi теорiї збурень (при малих |V | ¿ |µg|) хi-

мiчний потенцiал буде визначаться не тiльки формальним зсувом
глибини ями, але i числом електронiв провiдностi в даному станi
(n0 + n, n0 = Q0/e). Використання хiмiчних потенцiалiв справедливо
лише в квазiрiвноважному (метастабiльному) станi, тобто в промiж-
ках мiж актами тунелювання, коли час релаксацiї гранули набагато
менший цих промiжкiв.
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Нагадаємо, що ми розглядаємо металевi системи, в яких спектр
електронiв є квазiнеперервним. Це означає, що пiдсумовування по
iндексу можна замiнити iнтегруванням, помножуючи вираз на гу-
стину станiв електронiв у острiвцi, тобто

2
∑

p

· · · =
∞∫

U0+Ui

dεp ρ · · · , ρ = 21/2m3/2π−2~−3
√

εp − U0 − Ui,

де εp – позначає спектр в порядку зростання енергiї. Перехiд вiд
пiдсумовування до iнтегрування, враховує, що спектр стартує вiд
дна потенцiйної ями глибиною U0 + Ui. Нижнiй iндекс p опускаємо.
U0 +Ui – це положення дна потенцiйної ями, вiдповiдної електронам
провiдностi концентрацiї n̄ в зарядженому металевому острiвцi пiд
електричною напругою. Для нейтрального острiвця у вiдсутностi
електричного поля

−U0 =
~2k2

F

2m
− µg, kF = (3π2n̄)1/3,

n̄ = (4πr3
s/3)−1, rs – середня вiдстань мiж електронами у металi (та-

блична величина).
Покажемо, як тепер проводити розрахунки. Нехтуючи енергети-

чною залежнiстю тунельних швидкостей Γ, одержимо (див. рис. 5.27):

−→
we

n = Γe

∞∫

U0+U1

ρ(ε− U0 − U1)

1 + eβ(ε−µe
0)

[
1− 1

1 + eβ(ε−−→µe
C)

]
dε '

' 21/2m3/2

π2~3
Γe

µe
0+5kBT∫

−→
µe

C−5kBT

√
ε− U0 − U1

1 + eβ(ε−µe
0)

[
1− 1

1 + eβ(ε−−→µe
C)

]
dε. (5.75)

Аналогiчно

←−
wc

n = Γc

∞∫

U0+U4

ρ(ε− U0 − U4)

1 + eβ(ε−µc
V )

[
1− 1

1 + eβ(ε−←−µc
C)

]
dε '

' 21/2m3/2

π2~3
Γc

µc
V −5kBT∫

←−
µc

C+5kBT

√
ε− U0 − U4

1 + eβ(ε−µc
V )

[
1− 1

1 + eβ(ε−←−µc
C)

]
dε, (5.76)
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Рис. 5.27. Енергетична дiаграма, що демонструє визначення потоку
−→
we

n.

При T = 0 потiк є ненульовим лише в дiапазонi енергiй
−→
µe

C < ε < µe
0.

Внаслiдок температурного розмиття функцiй розподiлу цей дiапазон роз-
ширюється

←−
we

n ' 21/2m3/2

π2~3
Γe

←−
µe

C+5kBT∫

µe
0−5kBT

[
1− 1

1 + eβ(ε−µe
0)

] √
ε− U0 − U2

1 + eβ(ε−←−µe
C)

dε, (5.77)

−→
wc

n ' 21/2m3/2

π2~3
Γc

−→
µc

C+5kBT∫

µc
V −5kBT

[
1− 1

1 + eβ(ε−µc
V )

] √
εp − U0 − U3

1 + eβ(ε−−→µc
C)

dε. (5.78)

Позначимо повнi потоки електронiв з обох електродiв на острi-
вець i назад на електроди:

win
n =

−→
we

n +
←−
wc

n, wout
n =

←−
we

n +
−→
wc

n.

Нагадаємо, що на гранулi в початковому станi знаходиться n надли-
шкових електронiв.

Введемо ймовiрнiсть Pn перебування n надлишкових електро-
нiв на острiвцi. Вона знаходиться з рiшення керуючого рiвняння
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(master equation)

∂Pn

∂t
= wout

n+1 Pn+1 + win
n−1 Pn−1 − (win

n + wout
n ) Pn ≡

1

−e

(−−→
Ie
n+1 +

←−−
Ic
n+1

)
Pn+1 +

1

−e

(←−−
Ie
n−1 +

−−→
Ic
n−1

)
Pn−1−

1

−e

(−→
Ie
n +

←−
Ie
n −

−→
Ic
n −

←−
Ic
n

)
Pn, (5.79)

де
−→
Ie i

←−
Ic – струми через обидва тунельнi переходи на острiвець i

←−
Ie ,−→

Ic – у зворотному напрямку. Змiна Pn визначається приростом i убу-
ванням густини ймовiрностi. Доданки зi знаком плюс вiдповiдають
зростанню ймовiрностi знайти на острiвцi n електронiв. Знак мiнус
показує, що позначенi переходи зменшують ймовiрнiсть знайти n

електронiв (тому що вони це n або збiльшують або зменшують).
Умова стацiонарностi ∂Pn/∂t = 0 приводить до рекурентного спiв-

вiдношення

Pn+1 = Pn
win

n

wout
n+1

. (5.80)

Наприклад, припускаючи n = 0, ми знаходимо ймовiрнiсть P+1, ви-
разивши її через P0:

P+1 = P0
win

0

wout
+1

. (5.81)

При n = +1 ми знаходимо P+2, виразивши через P+1:

P+2 = P+1

win
+1

wout
+2

(5.82)

i використовуючи потiм (5.81). Аналогiчно, припускаючи n = −1,
знаходимо P−1:

P0 = P−1

win
−1

wout
0

(5.83)

i т.д.
Постiйний струм, що протiкає через квантову гранулу, визнача-

ється як

I = −e

nmax∑
nmin

Pn

(−→
we

n −
←−
we

n

)
= −e

nmax∑
nmin

Pn

(−→
wc

n −
←−
wc

n

)
. (5.84)

В розрахунках достатньо обмежитися nmin = −3, nmax = +3.
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Насправдi будемо розраховувати приведений струм (безрозмiрну
величину) Ĩ = I/(eP0Γ

e):

Ĩ = − 1

P0Γe

[
P0

(−→
we

0 −
←−
we

0

)
+

∑

n6=0

Pn

(−→
we

n −
←−
we

n

) ]
. (5.85)

Вiдношення Γe/Γc для ОЕТ–II дорiвнює 1, тому що обидва пере-
ходи однаковi, C1 = C2, тобто η = 1/2. Використовуємо значення Cg,
взятi з експерименту для кожного варiанта.

В ОЕТ–I для простоти також будемо припускати Γe = Γc.
Нагадаємо, що вирази в даному роздiлi записанi для прямої гiлки

напруги на ВАХ.
Оскiльки ОЕТ–II симетрична конструкцiя, то її пряма i зворотна

гiлки є дзеркально симетричними вiдносно V = 0.
Зворотну гiлку ОЕТ–I можна отримати, встановивши на правому

електродi V = 0 (тепер це емiтер), а на лiвому електродi V > 0 (тепер
це колектор). Вiдповiднi вирази в тому же порядку, що i (5.67) –
(5.69), тепер мають вигляд:

−→
εe = εp + U5.

ОЕТ–I⇒ U5 = −eδφ+ẼC(n+1/2)−e(1−η)V . Значення η використаємо
теж що i на попереднiй гiлцi ВАХ, тобто вираз (5.66),

ОЕТ–II ⇒ U5 = −eδφ + ẼC(n + 1/2)− e
(
(1− η)V + Cg

CΣ
Vg

)
, ẼC = e2/CΣ,

C2 = C1.

←−
εe = εp + U6.

ОЕТ–I ⇒ U6 = −eδφ + ẼC(n− 1/2)− e(1− η)V .

ОЕТ–II ⇒ U6 = −eδφ + ẼC(n− 1/2)− e
(
(1− η)V + Cg

CΣ
Vg

)
.

Для переходiв острiвець–колектор:

−→
εc = εp + U7. (5.86)

ОЕТ–I ⇒ U7 = −eδφ + ẼC(n− 1/2) + eηV .

ОЕТ–II ⇒ U7 = −eδφ + ẼC(n− 1/2) + e
(
ηV + Cg

CΣ
Vg

)
.

Для переходiв колектор–острiвець:

←−
εc = εp + U8. (5.87)
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ОЕТ–I ⇒ U8 = −eδφ + ẼC(n + 1/2) + eηV .

ОЕТ–II ⇒ U8 = −eδφ + ẼC(n + 1/2) + e
(
ηV + Cg

CΣ
Vg

)
.

Використовуючи також

µc
V ≡ µc

0 − eV, µe
V = µe

0,

←−
µc

C = µg + U8,
−→
µc

C = µg + U7,

←−
µe

C = µg + U6,
−→
µe

C = µg + U5,

цю отриману залежнiсть I(V ) при V > 0 необхiдно дзеркально вiд-
образити вiдносно V = 0 на область V < 0.

Завдання i контрольнi питання

ОЕТ–I. Острiвцями є сферичнi кластери Au з дiапазоном радiусiв
R ' 7...14 Å, R = N1/3Z1/3rs ⇒ N ' 100...600 – число атомiв, з якого
складається кластер, (rs = 3, 01 a0, a0 – радiус Бора – атомна одини-
ця довжини). Одержимо ẼC ' 1, 82...1, 06 еВ. Температура системи

Рис. 5.28. Tипова експериментальна ВАХ ОЕТ–I [118]
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така, що експериментам [118] (рис. 5.28) для всього дiапазону R

вiдповiдає режим
ẼC À kBT. (5.88)

ОЕТ–II. Експериментальнi данi для транзисторiв цiєї конструкцiї
узятi з роботи [161] i приведенi в табл. 5.1.

Вiдповiсти на запитання:

1. Що таке тунельний ефект?

2. Що таке тунельний контакт?

3. За формулою (5.64) розрахувати надлишковий заряд i число
надлишкових електронiв на острiвцi у вашому варiантi. Для
цього скористатися деякими з виразiв (5.59)-(5.64). Прокомен-
тувати знак заряду.

4. Накреслити енергетичну дiаграму контакту метал-вакуум. По-
яснiть фiзичний змiст хiмiчного потенцiалу електронiв i робо-
ти виходу.

5. Використовуючи рис. 5.1, пояснiть, що таке кулонiвська бло-
када.

Табл. 5.1. Перелiк зразкiв ОЕТ–II. Експериментальнi значення: ẼC – одно-
електронна зарядова енергiя, Rt – опiр обох тунельних контактiв ОЕТ, Cg

– ємнiсть мiж острiвцевим електродом i затвором. (аФ = 10−18Ф)

Серiя ОЕТ–II Структура ẼC [меВ] Rt [МОм] Cg [аФ]

A Cu/Al/Cu 0.478 4.5 11.0
B Al/Cu/Al 0.490 5.0 8.0
C Al/Al/Al 0.471 3.1 8.4
D Al/Cu/Al 0.368 5.0 16.0
E Cu/Al/Cu 0.300 12.0 14.0
F Al/Al/Al 0.409 3.1 16.0
G Al/Al/Al 0.546 2.0 22.8
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Табл. 5.2. Експериментальнi значення фiзичних величин для металiв з
плоскою поверхнею. W0 – робота виходу, rs – середня вiдстань мiж еле-

ктронами в металi, Z – валентнiсть.

Метал Z rs[a0] W0[еВ]

Al 3 2,07 4,28
Au 1 3,01 5,10
Cu 2 2,11 4,65

Табл. 5.3. Варiанти завдань для студентiв (збiгаються з номером у списку
групи). Використати данi табл. 5.1, 5.2.

№ Серiя R[a0]

1, 15 ОЕТ-II (A) -
2, 16 ОЕТ-II (B) -
3, 17 ОЕТ-II (C) -
4, 18 ОЕТ-II (D) -
5, 19 ОЕТ-II (E) -
6, 20 ОЕТ-II (F) -
7, 21 ОЕТ-II (G) -

8, 22 ОЕТ-I 50,60,80
9, 23 ОЕТ-I 100,110,120
10, 24 ОЕТ-I 150,160,190
11, 25 ОЕТ-I 200,240,280
12, 26 ОЕТ-I 300,350,400
13, 27 ОЕТ-I 500,550,600
14, 28 ОЕТ-I 600,700,800
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6. Як змiниться вираз (5.1), якщо ємнiсть "острiвцевого електро-
да"зробити або дуже великою, або дуже маленькою? Чи пов’я-
зано це з розмiрами острiвця? Що трапиться у цих випадках
з кулонiвською блокадою?

7. Для яких контурiв та вузлiв схеми на рис. 5.10 записанi рiв-
няння Кiрхгофа?

8. У якої нерiвностi виражається енергетична "вигiднiсть"або "не-
вигiднiсть"кулонiвської блокади?

9. Пояснити зв’язок рис. 5.11 i 5.12.

10. Як змiниться рис. 5.1, якщо змiнити полярнiсть зовнiшньої
напруги на структурi?

11. Пояснити фiзичний змiст виразiв (5.76) - (5.78), використову-
ючи рис. 5.27.

12. Пояснити формулу (5.2), використовуючи вираз (5.1) i рис. 5.1.

13. За формулами (5.9) – (5.15) докладно вивести умови кулонiв-
ської блокади (5.16) i (5.18). На пiдставi цих нерiвностей по-
яснити рис. 5.11.

В цьому завданнi необхiдно дослiдити вольт-ампернi характе-
ристики одноелектронного транзистора. Тип конструкцiї ОЕТ–I чи
ОЕТ–II обирається в залежностi вiд номеру варiанта (див. табл. 5.3).

Всi розрахунки слiд виконувати в атомнiй системi одиниць, в
якiй ~ = e = m = 4πε0 = 1. При цьому 1 атомна одиниця енергiї
дорiвнює 27,21 еВ.

Вольт-ампернi характеристики Ĩ(Ṽ ) та їх похiднi dĨ/dṼ розра-
ховувати в величинах приведеної напруги, Ṽ ≡ V/ẼC. Розрахунки
провести в iнтервалi напруги V = −2ẼC...0...2ẼC, з кроком 0, 1ẼC.

Значення температури визначити iз спiввiдношень

kBT

ẼC

= 0, 01; 0, 05; 0, 1 ,

якi демонструють наявнiсть чи вiдсутнiсть кулонiвської блокади
(якщо kBT À ẼC кулонiвська блокада зникає).

Завдання для варiантiв в яких дослiджуються ОЕТ–I:
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1. Обчислити вольт-ампернi характеристики Ĩ(Ṽ ) та їх похiднi
dĨ/dṼ для трьох значень температури. Радiус R вибрати мiнi-
мальним (табл. 5.3), а dc = 0, 5R.

2. Побудувати залежностi Ĩ(Ṽ ) i dĨ/dṼ для трьох радiусiв R, зна-
чення яких узяти з табл. 5.3; розрахунок проводити при мiнi-
мальному значеннi температури i dc = 0, 5R.

3. Побудувати залежностi Ĩ(Ṽ ), dĨ/dṼ при трьох значеннях dc =

0, 5R; 2R; 4R (de = 10 Å = 19,2 a0, ε = 10). Узяти мiнiмальнi
значення температури i радiусу.

Завдання для варiантiв в яких дослiджуються ОЕТ–II:

1. Обчислити вольт-ампернi характеристики Ĩ(Ṽ ) та їх похiднi
dĨ/dṼ для трьох значень температури.

2. Побудувати залежностi Ĩ(Ṽ ), dĨ/dṼ при трьох значеннях Vg =

−5ẼC; 0; 5ẼC i найменшому значеннi температури.

По кожному пункту зробити висновки.

Програми розрахункiв (“SET-1.mcd” i “SET-2.mcd”) додаються.
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Одноелектронний транзистор – 1
Сталi:
q := 1.6 · 10−19 - елементарний заряд [Кл]
kb := 1.38 · 10−23 - стала Больцмана [Дж/К]
mu1 := 1.9 - коефiцiєнт розмiрної поправки до хiм. потенцiалу острiв-
ця [(еВ) х (а.о. довжини)]
µ1 := 1.9

27.21
- коефiцiєнт розмiрної поправки до хiм. потенцiалу острiв-

ця [(ат. од.енергiї) х (а.е. довжини)]

Заданi значення:
R := 14 - радiус кластера [а.о. довжини]
de := 20 - вiдстань вiд емiтера до кластера [а.о. довжини]
dc := 0.5 ·R - вiдстань вiд кластера до колектора [а.о. довжини]
µe := −5.10

27.21
- хiм. потенцiал електронiв емiтера [а.о. енергiї] (-5.10

еВ). Емiтер i колектор зробленi з одного матерiалу, тому їх хiмiчнi
потенцiали однаковi

µc := µe

ε := 3 - дiелектрична стала плiвки, на якiй розташовано острiвець
rs := 3.01 - середня вiдстань мiж електронами у металi [а.о. довжи-
ни]

Попереднiй розрахунок:
Знаходимо зарядову енергiю острiвця Ec [а.о. енергiї] . Для цього
спочатку знайдемо ємнiсть острiвця С [також у атомних одиницях]

C := R

Ec :=
1

R

kT := 0.01 · Ec

kT
Ec

= 0.01 - вiдношення теплової енергiї до енергiї зарядки

Враховуючи розмiрну поправку µ1, знаходимо хiм. потенцiал mg
острiвця [у ат. од. енергiї]

µg := µe +
µ1

R
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Знаходимо контактну рiзницю потенцiалiв, яка виникає мiж острiв-
цем i зовнiшнiми електродами [ат. од. енергiї]

φ := µg − µe

φ = 4.988 · 10−3

Розраховуємо концентрацiю електронiв у гранулi [(ат. од. довжини)-
3]

nn :=
3

4 · π · (rs)3

Знаходимо глибину потенцiйної ями U0 для електронiв провiд-
ностi у острiвцi [ат. од. енергiї]

kf :=
(
3 · π2 · nn

) 1
3

U0 := µg − kf 2

2

Частина зовнiшньої рiзницi потенцiалiв - фракцiя зовнiшньої на-
пруги

η :=
de + ε ·R

ε · (dc + 2 ·R) + de

η = 0.496

Розрахунок прямої гiлки ВАХ

U1 (n) := −φ + Ec ·
(

n +
1

2

)
− η · V

U2 (n) := −φ + Ec ·
(

n− 1

2

)
− η · V

U3 (n) := −φ + Ec ·
(

n− 1

2

)
+ (1− η) · V

U4 (n) := −φ + Ec ·
(

n +
1

2

)
+ (1− η) · V

expT (x)
:= |10304 ifx ≥ 304

|exp (x) otherwise
Задаємо сумарний потiк електронi, якi перетiкають з емiтера на

острiвець:
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ω_right_e (n) :=

√
2

π2
·
∫ µe+5·kT

µg+U1(n)−5·kT

√
ξ − U0− U1 (n)

1 + expT
(

(ξ−µe)
kT

) ·

1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µg+U1(n)))
kT

)

 dξ

Задаємо сумарний потiк електронi, якi перетiкають з острiвця
на емiтера:

ω_left_e (n) :=

√
2

π2
·
∫ µg+U2(n)+5·kT

µe−5·kT


1− 1

1 + expT
(

(ξ−µe)
kT

)

·

√
ξ − U0− U2 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µg+U2(n)))
kT

)dξ

Задаємо сумарний потiк електронi, якi перетiкають з острiвця
на колектор:

ω_right_c (n) :=

√
2

π2
·
∫ µg+U3(n)+5·kT

µc−V−5·kT


1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µc−V ))
kT

)

·

√
ξ − U0− U3 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µg+U3(n)))
kT

)dξ

Задаємо сумарний потiк електронi, якi перетiкають з колектора
на острiвець:

ω_left_c (n) :=

√
2

π2
·
∫ µc−V +5·kT

µg+U4(n)−5·kT

√
ξ − U0− U4 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µc−V ))
kT

) ·

1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µg+U4(n)))
kT

)

 dξ

Сумарний потiк електронiв, якi перетiкають на острiвець з емi-
тера та колектора:

ω_in (n) := ω_right_e (n) + ω_left_c (n)

Сумарний потiк електронiв, якi перетiкають з острiвця на емiтер
та колектор:

ω_out (n) := ω_left_e (n) + ω_right_c (n)

Ймовiрнiсть виявити на гранулi n надлишкових електронiв:

P1 (V ) :=
ω_in (0)

ω_out (1)
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Pminus1 (V ) :=
ω_out (0)

ω_in (−1)

P2 (V ) :=
ω_in (0) · ω_in (1)

ω_out (1) · ω_out (2)

Pminus2 (V ) :=
ω_out (0) · ω_out (−1)

ω_in (−1) · ω_in (−2)

P3 (V ) :=
ω_in (0) · ω_in (1) · ω_in (2)

ω_out (1) · ω_out (2) · ω_out (3)

Pminus3 (V ) :=
ω_out (0) · ω_out (−1) · ω_out (−2)

ω_in (−1) · ω_in (−2) · ω_in (−3)

Пряма гiлка постiйного струму, який протiкає через острiвець:

I_forward (V ) := Pminus3 (V ) · (ω_right_e (−3)− ω_left_e (−3)) +

+Pminus2 (V ) · (ω_right_e (−2)− ω_left_e (−2)) +

+Pminus1 (V ) · (ω_right_e (−1)− ω_left_e (−1)) +

+1 · (ω_right_e (0)− ω_left_e (0)) +

+P1 (V ) · (ω_right_e (1)− ω_left_e (1)) +

+P2 (V ) · (ω_right_e (2)− ω_left_e (2)) +

+P3 (V ) · (ω_right_e (3)− ω_left_e (3))

Розрахунок зворотної гiлки ВАХ

U5 (n) := −φ + Ec ·
(

n +
1

2

)
− (1− η) · V

U6 (n) := −φ + Ec ·
(

n− 1

2

)
− (1− η) · V

U7 (n) := −φ + Ec ·
(

n− 1

2

)
+ η · V

U8 (n) := −φ + Ec ·
(

n +
1

2

)
+ η · V

ω_right_e (n) :=

√
2

π2
·
∫ µe+5·kT

µg+U5(n)−5·kT

√
ξ − U0− U5 (n)

1 + expT
(

(ξ−µe)
kT

) ·

1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µg+U5(n)))
kT

)

 dξ
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ω_left_e (n) :=

√
2

π2
·
∫ µg+U6(n)+5·kT

µe−5·kT


1− 1

1 + expT
(

(ξ−µe)
kT

)

·

√
ξ − U0− U6 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µg+U6(n)))
kT

)dξ

ω_right_c (n) :=

√
2

π2
·
∫ µg+U7(n)+5·kT

µc−V−5·kT


1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µc−V ))
kT

)

·

√
ξ − U0− U7 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µg+U7(n)))
kT

)dξ

ω_left_c (n) :=

√
2

π2
·
∫ µc−V +5·kT

µg+U8(n)−5·kT

√
ξ − U0− U8 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µc−V ))
kT

) ·

1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µg+U8(n)))
kT

)

 dξ

Сумарний потiк електронiв, якi перетiкають на острiвець:

ω_in (n) := ω_right_e (n) + ω_left_c (n)

... з острiвця:

ω_out (n) := ω_left_e (n) + ω_right_c (n)

Ймовiрнiсть....:

P1 (V ) :=
ω_in (0)

ω_out (1)

Pminus1 (V ) :=
ω_out (0)

ω_in (−1)

P2 (V ) :=
ω_in (0) · ω_in (1)

ω_out (1) · ω_out (2)

Pminus2 (V ) :=
ω_out (0) · ω_out (−1)

ω_in (−1) · ω_in (−2)

P3 (V ) :=
ω_in (0) · ω_in (1) · ω_in (2)

ω_out (1) · ω_out (2) · ω_out (3)

Pminus3 (V ) :=
ω_out (0) · ω_out (−1) · ω_out (−2)

ω_in (−1) · ω_in (−2) · ω_in (−3)

Зворотна гiлка .....:
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I_reverse (V ) := Pminus3 (V ) · (ω_right_e (−3)− ω_left_e (−3)) +

+Pminus2 (V ) · (ω_right_e (−2)− ω_left_e (−2)) +

+Pminus1 (V ) · (ω_right_e (−1)− ω_left_e (−1)) +

+1 · (ω_right_e (0)− ω_left_e (0)) +

+P1 (V ) · (ω_right_e (1)− ω_left_e (1)) +

+P2 (V ) · (ω_right_e (2)− ω_left_e (2)) +

+P3 (V ) · (ω_right_e (3)− ω_left_e (3))

I (V ) := |I_forward (V ) ifV ≥ 0

|−I_reverse (|V |) ifV < 0

V := −2 · Ec,−1.99 · Ec..2 · Ec

Рис. 5.29. MathCard-SET-1(1)
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Рис. 5.30. MathCard-SET-1(2)

Фракцiя напруги на прямiй ВАХ

η1 :=
de + ε ·R

ε · (dc + 2 ·R) + de

η1 = 0.496

η2 := 1− η1

... на зворотнiй ВАХ
Вiдношення величини щiлини струму ВАХ до енергiї зарядки Ec

deltaV 1 :=
.5

(2− η1)
+

.5

(2− η2)

deltaV 1 = 0.667

Одноелектронний транзистор - 2 (Cu/Al/Cu)
Сталi:
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q := 1.6 · 10−19 - елементарний заряд [Кл]
kb := 1.38 · 10−23 - стала Больцмана [Дж/К]
Заданi значення:
Ec := 0.478·10−3

27.21
- зарядова енергiя острiвця [а.о. енергiї]

Ec = 1.757 · 10−5

C := q2

Ec·q·27.21
- сумарна ємнiсть усiх контактiв [Ф]

Cg := 11 · 10−18 - ємнiсть переходу острiвець-гранула [Ф]
V g := −5 · Ec - напруга, яка подається на затвор [а.о. напруги ]
α := 1 - вiдношення тунельних швидкостей Ge / Gc
µe := −4.65

27.21
- хiм. потенцiал електронiв емiтера [а.о. енергiї] (виго-

товлений з Cu)
µc := µe -хiм. потенцiал електронiв колектора [а.о. енергiї]. Емiтер i
колектор зроблено з одного матерiалу (Cu), тому їх хiм. потенцiали
електронiв однаковi
µg := −4.28

27.21
- хiм. потенцiал електронiв острiвця [а.о.](зроблено з Al)

η := 0.5 - фракцiя напруги
rs := 2.07 - середня вiдстань мiж електронами у металi [а.о. довжи-
ни]
kT := .05 · Ec - теплова енергiя [а.о.]
kT = 8.784 · 10−7

Попереднiй розрахунок:
Знаходимо контактну рiзницю потенцiалiв [а.о.]

φ := µg − µe

φ = 0.014

Розраховуємо концентрацiю електронiв у гранулi [(ат. од. довжини)-
3]

nn :=
3

4 · π · (rs)3

nn = 0.027

Знаходимо глибину потенцiйної ями U0 для електронiв провiдностi
у острiвцi [ат. од. енергiї]

kf :=
(
3 · π2 · nn

) 1
3

kf = 0.927
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U0 := µg − kf 2

2
Розрахунок прямої гiлки ВАХ

U1 (n) := −φ + Ec ·
(

n +
1

2

)
−

(
η · V +

Cg

C
· V g

)

U2 (n) := −φ + Ec ·
(

n− 1

2

)
−

(
η · V +

Cg

C
· V g

)

U3 (n) := −φ + Ec ·
(

n− 1

2

)
+

(
η · V +

Cg

C
· V g

)

U4 (n) := −φ + Ec ·
(

n +
1

2

)
+

(
η · V +

Cg

C
· V g

)

expT (x) := |10304 ifx ≥ 304

|exp (x) otherwise
Задаємо сумарний потiк електронi, якi перетiкають з емiтера на

острiвець:

ω_right_e (n) :=

√
2

π2
·
∫ µe+5·kT

µg+U1(n)−5·kT

√
ξ − U0− U1 (n)

1 + expT
(

(ξ−µe)
kT

) ·

1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µg+U1(n)))
kT

)

 dξ

Задаємо сумарний потiк електронi, якi перетiкають з острiвця на
емiтера:

ω_left_e (n) :=

√
2

π2
·
∫ µg+U2(n)+5·kT

µe−5·kT


1− 1

1 + expT
(

(ξ−µe)
kT

)

·

√
ξ − U0− U2 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µg+U2(n)))
kT

)dξ

Задаємо сумарний потiк електронi, якi перетiкають з острiвця на
колектор:

ω_right_c (n) :=

√
2

π2
·
∫ µg+U3(n)+5·kT

µc−V−5·kT


1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µc−V ))
kT

)

·

√
ξ − U0− U3 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µg+U3(n)))
kT

)dξ

Задаємо сумарний потiк електронi, якi перетiкають з колектора на
острiвець:

ω_left_c (n) :=

√
2

π2
·
∫ µc−V +5·kT

µg+U4(n)−5·kT

√
ξ − U0− U4 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µc−V ))
kT

) ·

1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µg+U4(n)))
kT

)

 dξ
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Сумарний потiк електронiв, якi перетiкають на острiвець з емiтера
та колектора:

ω_in (n) := ω_right_e (n) + ω_left_c (n)

Сумарний потiк електронiв, якi перетiкають з острiвця на емiтер та
колектор:

ω_out (n) := ω_left_e (n) + ω_right_c (n)

Ймовiрнiсть виявити на гранулi n надлишкових електронiв:

P1 (V ) :=
ω_in (0)

ω_out (1)

Pminus1 (V ) :=
ω_out (0)

ω_in (−1)

P2 (V ) :=
ω_in (0) · ω_in (1)

ω_out (1) · ω_out (2)

Pminus2 (V ) :=
ω_out (0) · ω_out (−1)

ω_in (−1) · ω_in (−2)

P3 (V ) :=
ω_in (0) · ω_in (1) · ω_in (2)

ω_out (1) · ω_out (2) · ω_out (3)

Pminus3 (V ) :=
ω_out (0) · ω_out (−1) · ω_out (−2)

ω_in (−1) · ω_in (−2) · ω_in (−3)

Пряма гiлка постiйного струму, який протiкає через острiвець:

I_forward (V ) := Pminus3 (V ) · (ω_right_e (−3)− ω_left_e (−3)) +

+Pminus2 (V ) · (ω_right_e (−2)− ω_left_e (−2)) +

+Pminus1 (V ) · (ω_right_e (−1)− ω_left_e (−1)) +

+1 · (ω_right_e (0)− ω_left_e (0)) +

+P1 (V ) · (ω_right_e (1)− ω_left_e (1)) +

+P2 (V ) · (ω_right_e (2)− ω_left_e (2)) +

+P3 (V ) · (ω_right_e (3)− ω_left_e (3))

Розрахунок зворотної гiлки ВАХ

U5 (n) := −φ + Ec ·
(

n +
1

2

)
−

(
(1− η) · V +

Cg

C
· V g

)
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U6 (n) := −φ + Ec ·
(

n− 1

2

)
−

(
(1− η) · V +

Cg

C
· V g

)

U7 (n) := −φ + Ec ·
(

n− 1

2

)
+

(
η · V +

Cg

C
· V g

)

U8 (n) := −φ + Ec ·
(

n +
1

2

)
+

(
η · V +

Cg

C
· V g

)

ω1e (n) :=

√
2

π2
·
∫ µe+5·kT

µg+U5(n)−5·kT

√
ξ − U0− U5 (n)

1 + expT
(

(ξ−µe)
kT

) ·

1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µg+U5(n)))
kT

)

 dξ

ω2e (n) :=

√
2

π2
·
∫ µg+U6(n)+5·kT

µe−5·kT


1− 1

1 + expT
(

(ξ−µe)
kT

)

·

√
ξ − U0− U6 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µg+U6(n)))
kT

)dξ

ω1c (n) :=

√
2

π2
·
∫ µg+U7(n)+5·kT

µc−V−5·kT


1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µc−V ))
kT

)

·

√
ξ − U0− U7 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µg+U7(n)))
kT

)dξ

ω2c (n) :=

√
2

π2
·
∫ µc−V +5·kT

µg+U8(n)−5·kT

√
ξ − U0− U8 (n)

1 + expT
(

(ξ−(µe−V ))
kT

) ·

1− 1

1 + expT
(

(ξ−(µg+U8(n)))
kT

)

 dξ

Сумарний потiк електронiв, якi перетiкають на острiвець:

ω_in (n) := ω_right_e (n) + ω_left_c (n)

... з острiвця:

ω_out (n) := ω_left_e (n) + ω_right_c (n)

Ймовiрнiсть....:

P1 (V ) :=
ω_in (0)

ω_out (1)

Pminus1 (V ) :=
ω_out (0)

ω_in (−1)

P2 (V ) :=
ω_in (0) · ω_in (1)

ω_out (1) · ω_out (2)

Pminus2 (V ) :=
ω_out (0) · ω_out (−1)

ω_in (−1) · ω_in (−2)

P3 (V ) :=
ω_in (0) · ω_in (1) · ω_in (2)

ω_out (1) · ω_out (2) · ω_out (3)
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Pminus3 (V ) :=
ω_out (0) · ω_out (−1) · ω_out (−2)

ω_in (−1) · ω_in (−2) · ω_in (−3)

Зворотна гiлка .....:

I_reverse (V ) := Pminus3 (V ) · (ω_right_e (−3)− ω_left_e (−3)) +

+Pminus2 (V ) · (ω_right_e (−2)− ω_left_e (−2)) +

+Pminus1 (V ) · (ω_right_e (−1)− ω_left_e (−1)) +

+1 · (ω_right_e (0)− ω_left_e (0)) +

+P1 (V ) · (ω_right_e (1)− ω_left_e (1)) +

+P2 (V ) · (ω_right_e (2)− ω_left_e (2)) +

+P3 (V ) · (ω_right_e (3)− ω_left_e (3))

I (V ) := |I_forward (V ) ifV ≥ 0

|−I_reverse (|V |) ifV < 0

V := −2 · Ec,−1.99 · Ec..2 · Ec
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Рис. 5.31. MathCard-SET-2(1)
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Рис. 5.32. MathCard-SET-2(2)



Роздiл 6

Спектроскопiя
низькорозмiрних систем

6.1 Екситони в напiвпровiдниках

Найпростiше збудження електронної системи напiвпровiдника ви-
никає при переходi електрона з валентної зони у зону провiдностi.
При цьому у валентнiй зонi залишається дiрка. Електрон i дiрка
притягаються за рахунок кулонiвської взаємодiї i можуть утвори-
ти квазiчастинку, схожу на атом водню, чи, точнiше, на позитро-
нiй, оскiльки обидвi частинки легкi. Ця квазiчастинка, яка склада-
ється з електрона i дiрки, називається екситоном Ваньє-Мотта
або екситон великого радiуса. Розмiри екситона Ваньє–Мотта ве-
ликi порiвняно з перiодом ґратки твердого тiла. Саме ця обставина
дає можливiсть з певним наближенням розглядати взаємодiю мiж
електроном i дiркою як кулонiвську взаємодiю двох точкових заря-
дiв, ослаблену в ε раз, де ε – дiелектрична проникнiсть матерiалу.

Атоми або молекули кристала є диполями, якi iснують або са-
мi по собi, або виникають пiд дiєю електричного поля, яке зсуває
рiзнойменнi заряди. Диполi намагаються повернутися так, щоб бi-
ля позитивної дiрки утворилася екрануюча “шуба” з негативних
зарядiв, а бiля негативних електронiв – “шуба” з позитивних за-
рядiв. Отже, вiдбувається ослаблення кулонiвської взаємодiї мiж
електроном i дiркою, якi знаходяться на вiдстанi r, сила притяга-
ння: F = e2/εr2. Для напiвпровiдникiв характернi значення ε > 10.
Екситоном малого радiуса (екситоном Френкеля) називають зв’я-

287
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заний стан електрона i дiрки, якi розмiщенi поблизу одного атома
чи молекули [203, 204]. Екситони Френкеля характернi для моле-
кулярних кристалiв. Рух екситона Френкеля визначається переда-
чею збудження вiд одного атома (чи молекули) до iншого. При цьо-
му радiус збудженого стану (радiус екситона Френкеля) приблизно
дорiвнює розмiру атома. Тому екситони Ваньє–Мотта є зв’язани-
ми станами електрона i дiрки, якi можуть знаходитися на рiзних
вузлах кристалiчної ґратки, а екситони Френкеля можна предста-
вити як граничний випадок екситонiв Ваньє–Мотта, якщо електрон
i дiрка розмiщенi на одному вузлi. Екситони Френкеля iснують i в
бiологiчних структурах поза кристалiчного упорядкування.

E

1n =

2n =

vE

cE

gE

3D

excE

Рис. 6.1. Рiвнi енергiї екситона

Хоча екситон складається з електрона i дiрки, його можна вва-
жати елементарною частинкою в тих випадках, коли енергiя взає-
модiї електрона i дiрки того ж порядку, що й енергiя їхнього руху,
а енергiя взаємодiї мiж двома екситонами мала порiвняно з енергi-
єю кожного з них. Екситон можна вважати елементарною квазiча-
стинкою у тих явищах, де вiн виступає як цiле утворення, що не
пiддається дiям, здатним його зруйнувати.

Так у спектрах поглинання i люмiнесценцiї багатьох кристалiв
з’являються не пов’язанi з домiшками i дефектами вузькi смуги, зу-
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мовленi поглинанням i випромiнюванням екситонiв. Екситоннi рiвнi
енергiї розмiщенi усерединi забороненої зони поблизу дна зони про-
вiдностi (рис. 6.1). Спектри поглинання мiстять воднеподiбну серiю
лiнiй. Проте зареєструвати такi спектри, як правило, можна лише
в напiвпровiдниках, якi мiстять мало дефектiв i домiшок при гли-
бокому охолодженнi кристалiв до гелiєвих температур.

При взаємодiї екситонiв з фотонами виникають новi квазiчастин-
ки i змiшанi екситон-фотоннi стани, так званi поляритони. Власти-
востi поляритонiв (наприклад, їх закон дисперсiї) iстотно вiдрiзня-
ються вiд властивостей як екситонiв, так i фотонiв. Поляритони
вiдiграють iстотну роль у процесах переносу енергiї електронно-
го збудження в кристалi, вони зумовлюють особливостi оптичних
спектрiв напiвпровiдникiв в областi екситонних смуг та iн.

При малих концентрацiях екситони поводяться в кристалi подi-
бно газу квазiчастинок. Їх взаємодiя стає iстотною при великих кон-
центрацiях. Можливе утворення зв’язаного стану двох екситонiв –
екситонної молекули (бiекситона). Однак, на вiдмiну вiд молекули
водню, енергiя дисоцiацiї бiекситона значно менша, нiж його енер-
гiя зв’язку (ефективнi маси електронiв i дiрок у напiвпровiдниках
одного порядку). При пiдвищеннi концентрацiї екситонiв вiдстань
мiж ними може стати сумiрною з їх радiусом, що призводить до руй-
нування екситонiв. Це може супроводжуватися виникненням “кра-
пель” електронно-дiркової рiдини. Утворення електронно-дiркових
крапель в таких напiвпровiдниках, як Ge i Si, визначається появою
нової широкої лiнiї люмiнесценцiї, зсунутої убiк зменшення енергiї
фотона. Електронно-дiрковi краплi мають деякi цiкавi властивостi:
високу густину електронiв i дiрок при малiй (середнiй по об’єму)
концентрацiї, велику рухливiсть в неоднорiдних полях i т.п.

У випадку малих концентрацiй екситон, що складається з двох
фермiонiв (електрона провiдностi i дiрки), можна розглядати як
бозон. Це означає, що можлива бозе-ейнштейнiвська конденсацiя
екситонiв (накопичення їх великої кiлькостi на самому нижньому
енергетичному рiвнi). Бозе-ейнштейнiвська конденсацiя може при-
звести до iснування в кристалi незатухаючих потокiв енергiї. Проте
на вiдмiну вiд надтекучого рiдкого гелiю чи надпровiдника, надте-
кучий потiк екситонiв може iснувати не як завгодно довго, а лише
протягом часу життя екситонiв.
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Спектр екситонiв аналiзують розв’язком рiвняння Шредiнгера
для електрона i дiрки, що рухаються у перiодичному полi кристала
i взаємодiють один з одним за законом Кулона. При цьому можна
показати, що екситон рухається як вiльна частинка з масою M =

m∗
e +m∗

h, де m∗
e, m∗

h – ефективнi маси електрона, дiрки. В той же час
вiдносний рух електрона i дiрки можна уявити як рух електрона
навколо нерухомої дiрки (m∗

e,h = m∗
em

∗
h/(m

∗
e+m∗

h) – зведена ефективна
маса електрон-дiркової пари).

Енергiя зв’язку екситона, тобто енергiя, необхiдна для того, щоб
розiрвати екситон на електрон i дiрку

E3D
exc =

e4m∗
e,h

2ε2~2
≡ e2

2εaexc

, (6.1)

де

aexc =
ε~2

e2m∗
e,h

(6.2)

– ефективний (чи борiвський) радiус екситона, iндекс 3D указує на
можливiсть для екситона рухатися у будь-якому напрямку. Як i для
атома водню, енергетичний спектр екситона можна представити як

E3D
n = −E3D

exc

1

n2
, (6.3)

де n – цiле число, а енергiя вiдраховується вiд дна зони провiдностi.
Оскiльки у бiльшостi напiвпровiдникiв ефективна маса електро-

на приблизно на порядок менша маси вiльного електрона, з (6.1) ви-
пливає, що екситони в напiвпровiдниках - досить розрядженi квазi-
частинки. Для них енергiя зв’язку в тисячi разiв менша, нiж енергiя
зв’язку електрона в атомi водню (13,5 еВ). Ефективний радiус екси-
тонiв у напiвпровiдниках у сотнi разiв перевищує радiус Бора для
атому водню. Так для кристала GaAs: E3D

exc = 4, 2 меВ, aexc = 15 нм.
Малi значення енергiї зв’язку екситонiв у напiвпровiдниках ускла-

днюють спостереження екситонних переходiв при T = 300 К, оскiль-
ки середня теплова енергiя ∼ 30 меВ. Крiм того, ефективнiсть по-
глинання i заломлення свiтла на частотi екситонного переходу (сила
осцилятора екситонного переходу) мала через великi значення ефе-
ктивного радiуса екситона.

Отже, двi обставини ускладнюють створення напiвпровiднико-
вих приладiв, що могли б працювати на екситонних переходах [22]:
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1) мала енергiя зв’язку екситонiв i розпад екситонiв при кiмнатнiй
температурi для бiльшостi напiвпровiдникiв;

2) внесок екситонних станiв в оптичнi константи напiвпровiдникiв
малий через великi значення екситонних радiусiв (маленькi сили
осциляторiв екситонних переходiв).

Частково збiльшити енергiю зв’язку екситонiв можна в низь-
корозмiрних структурах, тобто в структурах, лiнiйнi розмiри яких
порiвнянi з aexc. При l < aexc екситон не iснує, оскiльки невизначений
його квазiiмпульс. У випадку, якщо обмеження руху вiдбувається в
одному напрямку (у шарi з поперечним розмiром d ¿ aexc), екситон
стає двовимiрним i його енергетичний спектр

E2D
n = −E3D

exc

1

(n− 1/2)2
. (6.4)

Отже, енергiя зв’язку 2D екситона при n = 1 збiльшується у 4 рази,
а його ефективний радiус зменшується вдвiчi порiвняно з триви-
мiрним випадком. У цьому випадку iснує такий екситонний стан, у
якому електрон i дiрка взаємодiють не тiльки електростатично, але
i за допомогою поляризацiйної взаємодiї, яка може переважати.

В останнi роки в фiзицi напiвпровiдникiв намiтилась рiзка змi-
на iнтересiв на користь гетеросистем зниженої розмiрностi. До них
вiдносять квантовi ями, квантовi нитки i квантовi точки, а також пе-
рехiднi стани мiж ними (рис. 6.2). Змiнюючи розмiрнiсть i регулюю-
чи величину квантового обмеження, можна радикально змiнювати
енергетичний спектр системи. Це сприяє не тiльки рiшенню фун-
даментальних проблем квантової механiки i фiзики напiвпровiдни-
кових кристалiв, але i створенню абсолютно нових напiвпровiдни-
кових приладiв. З’явився навiть термiн “зонна iнженерiя” подiбно
до “генної iнженерiї” в бiологiї для позначення штучного створен-
ня нових матерiалiв iз заданою зонною структурою або iз заданим
спектром електронних енергетичних рiвнiв.

Низькорозмiрнi системи стабiлiзують екситоннi стани, роблячи
їх стiйкими в набагато бiльш широкому дiапазонi температур i зов-
нiшнiх електричних полiв. Енергiя зв’язку i сила осцилятора екси-
тонних станiв в низькорозмiрних системах iстотно зростають, спри-
яючи практичнiй реалiзацiї екситонних ефектiв навiть при кiмна-
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Рис. 6.2. Екситонне поглинання (1) i густина електронно-дiркових станiв
(2) в низькорозмiрних системах

тнiй температурi. Екситонна спектроскопiя з могутнього дослiдни-
цького iнструмента, що перетворює плавнi i маловиразнi спектри
оптичних переходiв мiж континуумом зонних станiв у високочу-
тливi й iнформативнi вузьколiнiйчастi спектри, почала перетворю-
ватися й у джерело нових iдей i засобiв напiвпровiдникового прила-
добудування. З’явилися оптичнi модулятори, перемикачi та бiста-
бiльнi елементи, оптичнi транзистори i лазери, принцип дiї яких
базується на властивостях екситонного газу. Цi прилади вiдрiзня-
ються високою чутливiстю до керуючого зовнiшнього впливу.

Квантове обмеження реалiзується у тих випадках, коли хара-
ктерна квантова довжина носiя заряду, яка визначається довжиною
хвилi де Бройля чи розмiром хвильової функцiї квазiчастинки, стає
рiвною або меншою за вiдповiдний розмiр об’єкта.

Умову утворення квантової ями можна записати так: Lz ≤ a∗e,h.
У випадку обмеженого руху об’єкта (квантовий провiд) у двох на-
прямках, наприклад z i x, залишається лише один напрямок вiль-
ного руху, тодi як два iнших квантуються. Умова утворення кван-
тової нитки: Lz,x ≤ a∗e,h. Якщо обмеженi всi три напрямки руху, то це
квантова точка. На вiдмiну вiд математичної точки вона може бути



Роздiл 6. Спектроскопiя низькорозмiрних систем 293

значних розмiрiв i включати багато тисяч атомiв. Умовою утворення
квантової точки вiдповiдно буде Lz,x,y ≤ a∗e,h.

Створення i дослiдження низькорозмiрних систем стало можли-
вим завдяки розробцi прецизiйних методiв виготовлення гетеропе-
реходiв. Товщина шарiв при вирощуваннi квантових ям i надґра-
ток встановлюється з точнiстю до одного атомного моношару. По-
тiм з них можуть бути виготовленi квантовi нитки i точки метода-
ми фотолiтографiї, хiмiчного чи плазмового гравiрування, а також
окислюванням, дифузiєю чи iмплантацiєю iонiв певного матерiалу.
Проте у випадку 0D структур найбiльш ефективними виявилися
методи, що базуються на самоорганiзацiї зростаючого шару при вiд-
повiдно пiдiбраних умовах.

В нульмiрних об’єктах густина станiв вiдповiдає дельта-функцiї.
Характерно, що iз збiльшенням номера стану в 2D i 1D структурах
хвости попереднiх рiвнiв, перекриваючись, наближають загальну
картину до тривимiрної. В 0D ситуацiї суцiльний фон густини станiв
може бути вiдсутнiм аж до самої межi iонiзацiї.

Як i в об’ємному випадку, мiжзонне поглинання супроводжу-
ється утворенням екситонiв. Причому, iз зменшенням розмiрно-
стi повне екранування кулонiвської взаємодiї принципово стає не-
можливим, що створює умови для утворення екситонiв. Типовий
спектр поглинання квантовими ямами однакової ширини, якi по-
вторюються багато разiв, з вiдносно широким бар’єром (так званi
Multiple Quantum Wells – MQW), є послiдовнiстю екситонних ма-
ксимумiв, зв’язаних енергiями зв’язку E3D

n < En(Lz) < E2D
n з вiдпо-

вiдними сходинками густини станiв.
Якщо маса дiрки стає меншою за масу електрона зi збiльшенням

Lz, стає ймовiрною ситуацiя, при якiй aexc > Lz > a∗e,h (радiус ексито-
на завжди бiльший борiвських радiусiв електрона i дiрки, оскiльки
зведена маса електрона i дiрки завжди менша обох мас окремо).
Тодi можливе квантування енергiї екситона як цiлого, але у вира-
зi для енергiї ефективну масу слiд замiнити на трансляцiйну масу
екситона M = m∗

e + m∗
h. Характерна структура власне екситонного

квантування спостерiгається аж до розмiрiв Lz À aexc, коли ефекти
квантування електронiв i дiрок окремо вже несуттєвi.
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6.2 Екситони в структурах iз квантовими
ямами

Квантовi ями – це планарнi гетероструктури, в яких нанометрових
розмiрiв шар одного напiвпровiдника розмiщений мiж бiльш тов-
стими шарами iншого. Наприклад, в гетероструктурi AlxGa1−xAs-
GaAs, де x – атомна концентрацiя алюмiнiю, ширина забороненої
зони внутрiшнього шару GaAs менша ширини забороненої зони спо-
луки, яка утворює зовнiшнi (бар’єрнi) шари. Для електронiв провiд-
ностi, як i для дiрок у валентнiй зонi, внутрiшнiй шар GaAs вiдiграє
роль потенцiальної ями, яка обмежує рух уздовж осi z (у площи-
нi, перпендикулярнiй до z, рух залишається вiльним). Просторове
обмеження руху називають конфайнментом (вiд англ. confinement
– полон).

Енергетичний спектр системи визначає її вiдгук на зовнiшнє
електромагнiтне збурювання. Так в атомах i молекулах оптичнi спе-
ктри випромiнювання i поглинання складаються з рiзких лiнiй, i
сукупнiсть цих лiнiй є характерною лише для даного атома чи мо-
лекули.

Один з найпростiших збуджених станiв кристала можна пред-
ставити як перехiд електрона з валентної зони в зону провiдно-
стi. Електрон може переносити енергiю збудження (i негативний
електричний заряд), а вакантне мiсце (дiрка), яке залишилося у
валентнiй зонi, також приймаючи участь у перенесеннi енергiї збу-
дження, переносить позитивний заряд. Електрон i дiрка можуть
змiнювати свої квазiiмпульси в залежностi вiд роду взаємодiй в
системi. Їхнє поводження, наприклад у зовнiшньому електрично-
му полi, iстотно залежить вiд взаємодiї мiж електронами й iонами
всього кристала. Для опису руху зарядiв у кристалi вводять так
званi ефективнi маси електрона i дiрки. Структура валентної зони
припускає наявнiсть двох сортiв дiрок – так званих важких i легких
дiрок з вiдповiдними ефективними масами mHH i mLH.

Перехiд електрона провiдностi на вакантне мiсце у валентнiй
зонi (анiгiляцiя електрона i дiрки) супроводжується випромiнюван-
ням кванта свiтла з частотою ωn = Eg/~. Наявнiсть таких збуджених
станiв, як екситони Ваньє, є причиною появи в оптичних спектрах
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HH1

LH1

HH2

Рис. 6.3. Схема пiдзон розмiрного квантування в гетероструктурах з кван-
товою ямою

Рис. 6.4. Залежнiсть енергiї вiд хвильового числа: зона провiдностi (З) i
валентнi зони важких (HH) i легких (LH) дiрок для k ≤ π/a

випромiнювання i поглинання напiвпровiдникiв досить рiзких пi-
кiв при ωn < E3D

n /~. Зокрема, може проявлятися воднеподiбна серiя
пiкiв при частотах

ωn = E3D
n /~. (6.5)

При n → ∞ ця серiя сходиться до ωn = Eg/~. В реальних напiвпро-
вiдниках випромiнювання i поглинання на частотах ωn звичайно має
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мiсце при низьких температурах. Середня теплова енергiя достатня
для того, щоб через короткий час (менший за час випромiнювання
екситоном кванта свiтла) 3D екситон з енергiєю зв’язку близько
5 меВ розпався на його складовi: електрон i дiрку. Екситоннi лi-
нiї (6.5) в оптичних спектрах при кiмнатнiй температурi, природно,
вiдсутнi. Спостереження таких лiнiй в наноструктурах ставить на-
самперед питання про енергiю зв’язку екситону в низькорозмiрних
системах.

Порiвняно нескладно отримати точне рiшення задачi для 2D екси-
тона Ваньє. Енергетичний спектр 2D екситона має вигляд (6.2).
Подальше зниження розмiрностi системи до одиницi призводить до
досить значного результату: серiя рiвнiв (6.2) зберiгається, проте з
неї випадає нижнiй рiвень, енергiя якого наближається до −∞. Це
означає, що в 1D системах екситонiв Ваньє фактично не iснує, при-
чиною цього є дуже швидке зростання величини енергiї взаємодiї
електрона i дiрки при r → 0.

Наноструктури, як правило, не є строго 2D, 1D чи 0D систе-
мами. Вiдмiннiсть дiелектричних проникностей компонентiв нано-
структури, наприклад, матерiалiв квантової ями i бар’єрних шарiв,
також призводить до неоднорiдної поляризацiї структури. Виявля-
ється, що при r ¿ d має мiсце логарифмiчна залежнiсть енергiї
взаємодiї вiд вiдстанi:

U(r) =
2e2

εd
ln

d

r
+ const, (6.6)

де ε – дiелектрична проникнiсть матерiалу квантової ями. Отже,
на маленьких вiдстанях взаємодiя внаслiдок конфайнмента й еле-
ктричної неоднорiдностi структури iстотно вiдрiзняється вiд одно-
рiдного, що позначається на величинi енергiї зв’язку 2D-екситона в
основному (n = 1) станi:

E1 =
e2

εd

[
ln

(( ε

ε′

)2 d

aexc

)
+ const

]
, (6.7)

де ε′ - дiелектрична проникнiсть бар’єрних шарiв.
Характерно, що ефективний борiвський радiус екситона наба-

гато бiльший ширини квантової ями: aexc À d. При виконаннi цi-
єї нерiвностi логарифм у рiвняннi (6.7) приймає великi значення, i
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енергiя основного стану екситона в квантовiй ямi iстотно вiдрiзняє-
ться вiд значення з (6.2). При ε′ ¿ ε може виявитися, що |E1| > |E2D

1 |,
оскiльки тунельне проникнення електрона i дiрки в областi бар’єр-
них шарiв з маленькою дiелектричною проникнiстю призводить до
ефективного збiльшення їх кулонiвської взаємодiї.

Порiвнюючи результати, отриманi для 3D i 2D екситонiв, зi зна-
ченнями енергiї зв’язку, визначеними з оптичних експериментiв у
реальних структурах iз квантовими ямами, можна переконатися в
тому, що поводження екситонiв в таких структурах не може бути
задовiльно описане на базi простих 3D чи 2D моделей. Властивостi
реального екситона вiдповiдають промiжному стану мiж власти-
востями 3D i 2D екситонiв. Можна припустити, що цi властивостi
вiдповiдають екситону, розмiщеному в деякому просторi дробової
розмiрностi α, причому 2 < α < 3. Енергетичний спектр зв’язаних
станiв має вигляд:

Eα3D
n = − E3D

n(
n− α−3

3

)2 . (6.8)

На жаль, не iснує фiзично обґрунтованого способу вибору величи-
ни α для конкретної структури з квантовою ямою. Досить вдалим
є припущення, що α може бути пов’язане з безрозмiрним параме-
тром γ, який визначається вiдношенням середньої вiдстанi мiж еле-
ктроном i дiркою уздовж осi z до ефективного боровського радiусу
екситона. У 3D просторi γ →∞, а в 2D-просторi - γ → 0.

Можна запропонувати простий вираз для дробової розмiрностi,
що вiдповiдає граничним випадкам α = 3−exp(−γ). Оскiльки γ зале-
жить вiд ширини d квантової ями, то можна побудувати залежнiсть
енергiї зв’язку екситона вiд d (рис. 6.5). При d →∞ енергiя зв’язку
наближається до свого граничного 3D значення; при d ≤ aexc енергiя
зв’язку помiтно зростає, не досягаючи, проте, граничного 2D зна-
чення. При d → 0 зменшення енергiї зв’язку зумовлене тим, що при
зменшеннi d електрон i дiрка локалiзованi, в основному, в областях
бар’єрних шарiв, тому енергiя зв’язку наближається до 3D значен-
ня, характерного для матерiалу бар’єрiв.

Однак екситоннi спектри реальних напiвпровiдникових нано-
структур значно бiльш складнi. Наявнiсть потенцiалу, що забез-
печує конфайнмент електронiв i дiрок i розмiрне квантування їх
енергетичного спектра, призводить до того, що, наприклад, у стру-
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Рис. 6.5. Енергiя зв’язку екситона в основному станi як функцiя ширини
квантової ями

ктурi з квантовою ямою кожна з енергетичних зон розпадається на
систему 2D пiдзон.

Iмовiрно, що у квантовiй ямi повиннi виникати екситони рiзних
типiв, пов’язанi, наприклад, з пiдзонами розмiрного квантування
валентної зони важких дiрок i зони провiдностi. Можливе також
виникнення екситонiв, пов’язаних з пiдзонами легких дiрок i пiдзо-
нами провiдностi (рис. 6.4). Дiйсно, в оптичних спектрах iдеальних
наноструктур спостерiгається до десятка екситонних серiй, кожну
з яких можна упевнено вiднести до екситонiв зазначених типiв, не-
зважаючи на те, що пiдзони легких i важких дiрок не є повнiстю
незалежними.

Взаємозв’язок HH- i LH-пiдзон, так зване змiшування станiв
важких i легких дiрок, що пiдсилюється зi зростанням квазiiмпуль-
су дiрки, призводить до того, що в деяких дiркових пiдзонах ефе-
ктивнi маси можуть стати негативними. Нехай m∗

h < 0 – ефективна
маса дiрки в такiй пiдзонi. Взаємодiя цiєї дiрки з електроном (з ефе-
ктивною масою m∗

e) в однiй з пiдзон провiдностi характеризується
зведеною масою m∗

e,h, яка залежно вiд спiввiдношення мiж m∗
e i m∗

h

може бути як позитивною, так i негативною. В останньому випадку
пара не може мати зв’язаних станiв, оскiльки сила кулонiвської вза-
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ємодiї електрона i дiрки в цьому випадку призводить до вiдносного
прискорення, що вiдповiдає їх взаємному вiдштовхуванню.

Негативнiй ефективнiй масi зобов’язана своїм iснуванням своє-
рiдна квазiчастинка, яка вiдповiдає зв’язаному стану двох дiрок.
Нескладно уявити структуру з квантовою ямою, в якiй двi дiрковi
пiдзони мають рiзнi за знаком ефективнi маси, а їхня зведена маса
негативна. Збудження дiрок у таких пiдзонах може призводити до
їхнього взаємного притягання, наслiдком якого є утворення зв’яза-
них станiв.

Подiбний екситон, на вiдмiну вiд звичайного електрично ней-
трального, має позитивний заряд, рiвний за величиною подвоєному
елементарному заряду. В оптичних спектрах йому може вiдповiда-
ти серiя, яка, однак, сходиться не в фiолетову, а в червону область
спектра, тобто в область менших частот. Такий ефект не є осо-
бливою властивiстю наноструктур: так звана зворотна воднеподiбна
серiя спостерiгалася на кристалах йодистого вiсмуту i була iнтер-
претована саме як наслiдок виникнення зв’язаних станiв двох дiрок
чи двох електронiв.

I експеримент i теорiя показують, що максимальне значення
енергiї зв’язку екситона iстотно не перевищує 10 меВ, тому власти-
вiсть екситонних спектрiв наноструктур виявлятися аж до кiмна-
тної температури вимагає вiдповiдного пояснення. Екситон – квазi-
частинка, однiєю з найважливiших характеристик якої є час життя.
Можливо у помiтному зростаннi часу його життя в iдеальних на-
ноструктурах слiд шукати причину цього ефекту. Збiльшення часу
життя може бути пов’язано з високим ступенем атомного упоряд-
кування i вiдносно маленьким вмiстом домiшок в областi квантової
ями, а також з придушенням (через квазiдвумiрний характер екси-
тонiв) деяких каналiв взаємодiї з тепловими коливаннями атомiв.

Дiйсно, гетеромежi в реальних структурах iз квантовими яма-
ми – це острiвцi атомної висоти, розмiри яких iстотно перевищу-
ють характерний розмiр екситона. Рух екситона в межах кожного
острiвця є вiльним, а час його життя обмежується лише взаємо-
дiєю з тепловими коливаннями. В результатi час вiльного пробiгу
екситона може виявитися бiльшим за час, необхiдний для випромi-
нювання кванта свiтла τ ∼ 10−8...10−7 с.

Острiвцевий характер гетеромежi припускає наявнiсть в однiй i
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тiй же структурi шарiв квантових ям рiзної товщини, вiдмiнних на
одну мiжатомну вiдстань. Рiвнi розмiрного квантування електронiв
i дiрок, а також їх екситоннi спектри в таких шарах можуть помiтно
розрiзнятися. Зокрема, при такiй змiнi товщини зведена маса пари
для однiєї з 2D пiдзон може змiнити знак. Як наслiдок, екситон
певного типу може виявлятися в оптичних спектрах структури.

Сильна залежнiсть екситонних спектрiв вiд параметрiв кванто-
вої ями є основою методу дiагностики якостi наноструктур, у тому
числi визначення їх геометричних розмiрiв.

6.3 Екситон у надгратках, нитках i
точках

Надґраткою (superlattice) називають гетеросистему з численними
квантовими ямами, бар’єри яких тунельнопрозорi для електронiв
(дiрок). Як правило, це вимагає товщини бар’єрiв в декiлька нано-
метрiв. У випадку надґратки транспортування носiїв струму стає
можливим як уздовж, так i поперек шарiв. Проте зонна структура
системи повнiстю перебудовується i бiльше не еквiвалентна нi стру-
ктурi рiвнiв квантової ями, нi структурi вихiдних матерiалiв ями i
бар’єрiв.

З’являються новi забороненi i дозволенi мiнi-зони, ширина до-
зволених мiнi-зон зростає, а заборонених – падає зi зменшенням
ширини бар’єрiв i збiльшенням енергiї i номера рiвня n. Цiкаво, що
густина станiв також втрачає простий схiдчастий характер. Кожна
мiнi-зона дозволених станiв має власний закон дисперсiї i, вiдпо-
вiдно, власну ефективну масу електронiв чи дiрок. До особливостей
густини станiв у мiнi-зонах може бути прив’язаний власний екси-
тон. При цьому його положення не обмежується низькоенергети-
чним краєм кожної мiнi-зони, вiн може вибирати й iншу особливу
точку зонної структури. Енергiя зв’язку екситона в надґратцi на
краях мiнi-зон зменшується вiдносно вiдповiдних квантових ям з
непрозорим бар’єром.

У системi електронних станiв, якi характеризують надґратку,
роль домiшок i дефектiв можуть вiдiгравати будь-якi порушення
перiодичної послiдовностi шарiв. Наприклад, перiодично повторю-
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Рис. 6.6. Фрагмент надґратки з перiодично повторюваним розширеним
бар’єром (у центрi), створеної на базi гетеросистем InxGa1−xAs/GaAs з
дотриманням умови бреггiвської локалiзацiї електронних хвильових фун-
кцiй над бар’єром. Верхня i нижня кривi – хвильовi функцiї локалiзованих
електронiв i дiрок. Вертикальними стрiлками показанi оптичнi переходи в
екситоннi стани: 1, 3 – мiж краями перших i других мiнi-зон, вiдповiдно, 2
– переходи мiж надбар’єрними локалiзованими станами електрона i дiрки

ваний збiй у виглядi розширеного бар’єра може призводити до ви-
никнення домiшкового рiвня в забороненiй мiнi-зонi, яка може зна-
ходитися на мiсцi колишнього суцiльного спектра дозволених станiв
матерiалу бар’єра.

Ефект може бути iстотно пiдсилений, якщо розмiри елементiв
надґратки пiдiбранi так, щоб задовольнити бреггiвським умовам
вiдбиття на вiдрiзках надґратки, якi оточують бар’єр. Це призво-
дить до сильної локалiзацiї електронної хвильової функцiї в на-
дбар’єрнiй областi оточення.

Екситон у квантових нитках подiбний до екситона в об’ємно-
му кристалi за наявностi сильного магнiтного поля. У цьому ви-
падку поперечним розмiром (радiусом) нитки є магнiтна довжина
λ = (e2π~/c)1/2, а всi збудженi стани двiчi виродженi внаслiдок си-
метрiї.
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Першим видом об’єктiв, продуктивним при дослiдженнi кван-
тових точок, виявилися мiкрокристали напiвпровiдникових сполук
типу АIIBVI у склоподiбнiй матрицi. Мiкрокристали практично сфе-
ричної форми отримували в результатi кристалiзацiї вiдповiдних
компонентiв, уведених у силiкатне скло при його охолодженнi i пе-
рекристалiзацiї в процесi подальшої термообробки. Такi кристали
мали вiдповiдний розподiл за розмiрами, внаслiдок чого виникало
неоднорiдне розширення спектральних лiнiй пропускання, вiдбиття
або люмiнесценцiї.

За допомогою оптичної спектроскопiї ближнього поля спосте-
рiгався спектр люмiнесценцiї щодо маленької дiлянки зразка, що
включає мiнiмальну кiлькiсть мiкрокристалiв. Встановлено, що ши-
рока лiнiя, утворена сукупнiстю мiкрокристалiв з невеликим розки-
дом радiусiв, при зменшеннi розмiрiв кристалiв замiняється вузь-
кими лiнiями, характерними для атомної спектроскопiї.

Дослiджуючи енергетичний спектр квантової точки, слiд розрi-
зняти два граничних випадки: a ¿ a∗e,h i a À a∗e,h. У першому випад-
ку спектр визначається переважно електронами. Оскiльки в режимi
сильного квантування електростатична взаємодiя електрона i дiрки
слабка i набагато менша за кiнетичну енергiю екситона, то

El,n = Eg +
~2

2m∗
e,ha

2
βl,n, (6.9)

де βl,n – унiверсальний набiр чисел, що є коренями функцiй Бесселя;
l i n – квантовi числа (орбiтальний момент кiлькостi руху i номер
кореня функцiї Бесселя).

Для мiжзонних переходiв мiж першими рiвнями розмiрного кван-
тування електронiв i дiрок край поглинання визначається зворо-
тною зведеною масою електрона i дiрки та радiусом нанокристала:

E0,1 = Eg +
~2π2

2m∗
e,ha

2
. (6.10)

Врахування кулонiвської взаємодiї призводить до червоного зсуву
лiнiй. Однак екситоннi поправки до положень спектральних лiнiй
стають несуттєвими при дуже маленьких радiусах мiкрокристалiв.

При виконаннi другої умови короткохвильовий зсув лiнiй роз-
мiрного квантування стає незначним, i спектр може змiнитися тiль-
ки внаслiдок квантування екситона як цiлого, якщо для основного
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стану n = 1:

E0,1 = Eg − E3D
n +

~2π2

2Ma2
. (6.11)

Типовий вигляд спектрiв поглинання нанокристалами Cd рiзних
середнiх радiусiв наведено на рис. 6.7. Видно, що при однiй i тiй же
кiлькостi напiвпровiдникового компонента в склi край поглинання
зсувається бiльш нiж на 1 еВ при зменшеннi радiуса a вiд 32 до
1,2 нм. За рахунок розмiрного квантування колiр скляного бруска
з мiкрокристалами Cd змiнюється вiд цiлком прозорого (1,2 нм) до
густо-червоного (32 нм).

Уявлення про екситони важливi для всiх мiжзонних оптичних
процесiв, якi протiкають в низькорозмiрних системах. Це пов’язано
з неможливiстю повного екранування в них кулонiвської взаємодiї
електрона i дiрки, якi народжуються внаслiдок поглинання кван-
та свiтла. Крiм того, енергiя зв’язку i сила осцилятора екситонних
станiв збiльшуються зi зниженням розмiрностi системи. Пiдкре-
слимо, що енергiя зв’язку екситонiв обернено пропорцiйна першiй
степенi найменшого розмiру системи. Однак виникають проблеми,
пов’язанi iз застосуванням при обчисленнi енергiї зв’язку статичної
дiелектричної проникностi кристала i навiть ефективної маси.

Рис. 6.7. Спектри оптичної густини D зразкiв, що мiстять нанокристали
Cd рiзних радiусiв: 1 – 32; 2 – 2,3; 3 – 1,5; 4 – 1,2 нм

Вiдзначимо, що дiелектрична проникнiсть – поняття макроско-
пiчне, а ефективна маса є властивiстю кристала. Причому досвiд
експериментального дослiдження показує, що цi поняття можна за-
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стосовувати починаючи вже з декiлькох сталих ґратки, тобто при
радiусах мiкрокристалiв в 1 нм. Характерно, що при дуже малих
розмiрах набирає сили i стає важливим таке вiдносно слабке яви-
ще, як обмiнна взаємодiя, енергiя якої обернено пропорцiйна кубу
розмiру мiкрокристала. Бiльш важливими стають також процеси
утворення екситонних молекул – бiекситонiв i т.п.

Мала енергiя зв’язку i значний ефективний розмiр екситонiв в
об’ємних напiвпровiдниках i напiвпровiдникових наноструктурах
типу напiвпровiдник-напiвпровiдник з бiльшою шириною заборо-
неної зони, яка виконує роль бар’єру, зумовленi, насамперед, ве-
ликими значеннями дiелектричної проникностi напiвпровiдника. В
наноструктурах, що складаються з напiвпровiдника i дiелектри-
ка, можна отримати значне пiдсилення взаємодiї мiж електроном i
дiркою усерединi напiвпровiдникового шару чи нитки. Цю обстави-
ну можна пояснити за допомогою силових лiнiй електричного поля
(рис. 6.8).

Рис. 6.8. Розподiл силових лiнiй електричного поля для екситона в кван-
товiй нитцi, оточенiй дiелектриком

Для тонкого напiвпровiдникового шару чи нитки, оточених дi-
електриком, бiльшiсть силових лiнiй проходить через дiелектрик,
дiелектрична проникнiсть якого εd ¿ εs. У граничному випадку ду-
же тонких квантових ниток сила кулонiвської взаємодiї мiж еле-
ктроном i дiркою на вiдстанi z À (εs/εd)ds, де ds – поперечний розмiр
напiвпровiдникової нитки, F ≈ e2/εdz

2. Для цього випадку ефектив-
на дiелектрична проникнiсть системи напiвпровiдник – дiелектрик
дорiвнює дiелектричнiй проникностi дiелектрика, хоча як електрон,
так i дiрка знаходяться в напiвпровiдниковому шарi чи напiвпро-
вiдниковiй нитцi.
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Для цилiндричних квантових ниток з дiаметром у декiлька де-
сяткiв нанометрiв, оточених дiелектриком, енергiя екситонiв зро-
стає до 100 меВ, а ефективний об’єм екситона зменшується як
(ds/a

3D
exc)

8/3. При цьому збiльшується ймовiрнiсть поглинання i ви-
промiнювання на частотi екситонного переходу. Результати вимi-
рювань енергiї екситонних переходiв у напiвпровiдникових кван-
тових нитках GaAs, CdSe дiаметром 4...6 нм, кристалiзованих у
прозорих щiльноупакованих дiелектричних нанотрубках хризотил
азбесту, знаходяться в кiлькiсному узгодженнi з розрахунковими.
У рамках моделi, крiм збiльшення енергiї зв’язку екситонiв за ра-
хунок розмiрного квантування, враховане дiелектричне пiдсилення
екситонiв, що виникає за рахунок значної рiзницi у величинах дi-
електричної проникностi напiвпровiдника i дiелектрика.

Отже, розвинутi новi технологiчнi методи дали можливiсть ство-
рювати прилади, дiя яких визначається фiзичними процесами з до-
мiнуючою роллю екситонiв. Проте на шляху створення наностру-
ктур напiвпровiдник-дiелектрик i приладiв на їх основi слiд по-
долати технологiчнi труднощi з отримання оточених дiелектриком
тонких напiвпровiдникових шарiв з однорiдною товщиною i ниток
з маленькою дисперсiєю поперечних розмiрiв.

6.4 Iнженерiя: самоорганiзацiя квантових
точок

Використання напiвпровiдникiв у рiзних пристроях ґрунтується на
можливостi змiнювати концентрацiю електронiв чи дiрок легiюва-
нням – уведенням домiшкових атомiв. У зв’язку з цим необхiдна
розробка способiв контролю фiзико-хiмiчних властивостей напiв-
провiдникових наноструктур. На перший погляд, здiйснити це мо-
жна за рахунок усе того ж легiювання. Однак наночастинки “опи-
раються” додаванню в них домiшок: з одного боку, мають мiсце про-
цеси ”самоочищення” нанокристалiв вiд домiшок, а з iншого – якщо
домiшки i вдається ввести, то навколо них кристалiчна структура
сильно спотворюється, що призводить до деградацiї електричних i
магнiтних характеристик нанокристалiв. Показано, що проблеми з
нанолегiюванням полягають у фундаментальному розходженнi ме-
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ханiзмiв, регулюючих включення домiшок в об’ємнi матерiали i на-
ночастинки. Якщо в макроскопiчних твердих тiлах ключову роль
вiдiграють термодинамiчнi умови (саме вони накладають обмежен-
ня на граничну рiвноважну концентрацiю домiшок), то в наностру-
ктурах все визначається кiнетикою, i, в першу чергу, - поверхневою
кiнетикою. Вiдповiдно до розвинутої авторами теорiї, пiдтвердженої
ними експериментально, домiшка може потрапити усередину нано-
кристала тiльки в тому випадку, коли вона здатна закрiпитися на
його поверхнi протягом часу, достатнього для формування нового
поверхневого шару. Тому, на вiдмiну вiд об’ємних зразкiв, на пер-
ший план виходить не рiвноважна термiчна дифузiя домiшкових
атомiв, а сила їх зчеплення з тими чи iншими гранями зростаючо-
го нанокристала, яка кiлькiсно характеризується величиною енергiї
зв’язку. Ґрунтуючись на результатах своїх розрахункiв i варiюючи
вiдповiдну орiєнтацiю граней (змiнюючи хiмiчний склад розчину),
автори виготовили нанокристали CdSe, легованi Mn, чого ранiше
зробити нiкому не вдавалося. Зазначена робота може сприяти ство-
ренню нових типiв напiвпровiдникових наноструктур для рiзних
галузей – вiд сонячних батарей до спiнтронiки.

Розглянемо ефект розмiрного квантування на прикладi гетеро-
структури з квантовою ямою, утвореною проникненням тонкого
(L ∼ 1...10 нм) шару твердого розчину InxGa1−xAs у вiдносно товстий
(1 мкм) шар GaAs. Ширина забороненої зони Eg(x) твердого розчи-
ну InxGa1−xAs менша за ширину забороненої зони GaAs 1,43 еВ i
лiнiйно зменшується зi зростанням x до значення 0,36 еВ у InAs.
На межi цих матерiалiв виникає гетероперехiд (рис. 6.9а), в якому
розриви зони провiдностi i валентної зони утворюють просторово
сполученi потенцiальнi ями для електронiв i дiрок, вiдповiдно.

Принциповою вiдмiннiстю енергетичного спектра квантової то-
чки вiд спектра квантової ями є те, що вiн повнiстю дискретний.
При розрахунку спектра розмiрного квантування реальних кван-
тових ям i точок InxGa1−xAs-GaAs необхiдно враховувати кiнцеву
глибину потенцiальної ями, яка визначається розривами зон на ге-
теромежi i не перевищує 0,7 еВ, i механiчну напруженiсть, що ви-
никає внаслiдок рiзницi сталих ґратки InxGa1−xAs i GaAs, i є при-
чиною важливих змiн енергетичного спектра електронiв i дiрок. На
спектр квантової точки впливають розмiри i форма потенцiальної
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Рис. 6.9. Енергетичнi дiаграми квантової ями (точки) без поля (а) i в еле-
ктричному полi (б), напрямок якого показує стрiлка F, з iлюстрацiєю ме-
ханiзмiв фотолюмiнесценцiї (а) i фотоелектричної чутливостi (б) гетеро-

структур

ями, якi визначаються розмiрами, формою кластерiв, розподiлом
хiмiчного складу усерединi них, а також деякi iншi фактори. В ре-
альних квантових ямах i точках звичайно реалiзується невелика
кiлькiсть рiвнiв енергiї.

Вважалося, що через розходження сталих ґратки бiльш нiж на
0,1% неможливо отримати iдеальний гетероперехiд, оскiльки в мi-
сцi з’єднання ґраток утворюються дефекти у виглядi дислокацiй
невiдповiдностi. Пiзнiше було з’ясовано, що i при вiдносно великiй
невiдповiдностi ґраток можна вирощувати бездислокацiйнi гетеро-
шари i гетерокластери, якщо їхнi розмiри не перевищують певних
критичних значень, якi залежать вiд ступеня невiдповiдностi. В
кристалiчнiй ґратцi досить тонких шарiв i не дуже великих кла-
стерiв виникають механiчнi напруження, що викликають пружну
деформацiю, яка забезпечує бездефектне (когерентне) з’єднання
двох ґраток. Внаслiдок рiзницi сталих ґраток InxGa1−xAs/GaAs цих
матерiалiв стає можливим утворення самоорганiзованих квантових
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точок.
Iснують граничнi розмiри кластерiв, при яких вони виявляють

квантовi властивостi. Мiнiмальний розмiр визначається умовою iсну-
вання в квантовiй точцi хоча б одного рiвня. Максимальний розмiр
визначається умовою, щоб дистанцiя мiж першим i другим рiвнями
в квантовiй точцi була бiльшою за енергiю теплового руху носiїв
заряду. Крiм того, максимальний розмiр кластерiв обмежений ви-
могою вiдсутностi дислокацiй. З експериментальних даних вiдомо,
що квантовi точки InAs/GaAs пiрамiдальної форми можуть досяга-
ти 50 нм в основi i 10 нм у висоту.

Iснує природний процес самоорганiзацiї твердотiльних наностру-
ктур. Пiд самоорганiзацiєю розумiють мимовiльне виникнення упо-
рядкованих макроскопiчних структур з менш упорядкованого се-
редовища. В основi процесу самоорганiзацiї лежить властивiсть не-
рiвноважних фiзичних систем при наближеннi до термодинамiчної
рiвноваги переходити у стан, в якому вiльна енергiя системи мiнi-
мальна.

Припустимо, що на поверхнi монокристала з матерiалу А оса-
джений тонкий однорiдний шар матерiалу В. Якщо температура i
тривалiсть витримки системи забезпечують установлення термо-
динамiчної рiвноваги, то в шарi В виникне атомна структура i вiн
набуде форми, яка забезпечує мiнiмальнiсть вiльної енергiї системи.
Найважливiшими факторами, якi визначають напрямок i кiнцевий
результат процесу самоорганiзацiї, є: неузгодженiсть сталих ґратки
А i В, яка створює пружнi напруження в системi i пiдвищує її вну-
трiшню енергiю; товщина шару; вiльнi енергiї пiдкладинки, межi
роздiлу i осадженого шару, граней i ребер кристалiчних кластерiв,
якi можуть утворитися, i т.п. При певних значеннях параметрiв
може утворитися однорiдний за структурою i товщиною шар мате-
рiалу В, який повторює структуру пiдкладинки (епiтаксiйний шар).
При iнших – може виявитися, що енергетично вигiднiше, щоб ма-
терiал В утворив масив напружених тривимiрних кластерiв певних
розмiрiв i форми, або зiбрався в один великий кластер.

Експериментально встановлено, що при осадженнi з парової фа-
зи спостерiгаються три типи початкової стадiї нарощування шару:

1) пошарове (двовимiрне) нарощування шару. Воно вiдбувається,
якщо матерiал В змочує пiдкладинку i його стала ґратки мало
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вiдрiзняється вiд сталої ґратки матерiалу А;

2) острiвцеве (тривимiрне) зростання шару. Воно має мiсце при по-
ганому змочуваннi;

3) промiжний механiзм росту (механiзм Странського i Крастанова),
коли спочатку вiдбувається пошарове нарощування шару В, а
при деякiй товщинi шару переважає острiвцеве зростання. Цей
механiзм спостерiгається при наявностi змочування i значнiй не-
узгодженостi (у кiлька вiдсоткiв) ґраток А i В.

Останнiй механiзм використовується для отримання квантової
точки у системi InGaAs/GaAs. Цим методом отримують однорiднi
за розмiрами, бездефектнi, напруженi кластери InGaAs у матрицi
GaAs, якi мають властивостi квантових точок.

В залежностi вiд способу й умов вирощування квантовi точки
можуть мати пiрамiдальну, лiнзоподiбну й iншi форми. На рис. 6.10
показано зафiксоване на атомно-силовому мiкроскопi зображення
шару квантових точок, отриманого методом газофазної епiтаксiї.
Його аналiз показує, що квантовi точки мають розмiр в основi 40
нм, висоту 6 нм i поверхневу щiльнiсть 5 · 109 см−2.

Рис. 6.10. Зображення поверхнi шару квантових точок InAs/GaAs, отрима-
не на атомно–силовому мiкроскопi. Хвилеподiбна поверхня – це сходинки
на поверхнi кристала GaAs, якi утворилися внаслiдок зрiзу пiд кутом 3◦

до гранi куба. Кластери InAs (квантовi точки) ростуть на схилах сходинок
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Енергетичний спектр квантової точки визначають методами фо-
толюмiнесцентної чи фотоелектричної спектроскопiї. Якби кванто-
вi точки мали однаковi розмiри, форму i хiмiчний склад, то їхнi
спектри випромiнювання складалися б з однiєї чи декiлькох вузь-
ких лiнiй шириною менше 0,1 меВ, як лiнiї випромiнювання в спе-
ктрах атомiв. Внаслiдок вiдмiнностi цих параметрiв в рiзних точках
спектр фотолюмiнесценцiї характеризується досить широким пiком
– 50 меВ на половинi висоти. За допомогою спецiальних прийомiв
вдалося отримати спектри вiд невеликої кiлькостi точок i навiть
одиночних точок. Вони дiйсно складаються з дуже вузьких лiнiй.

Фотоелектричнi спектри отримують при освiтленнi зразка моно-
хроматичним випромiнюванням у спектральнiй областi поглинання
квантових точок. Для виникнення фотоефекту шар квантових то-
чок може бути вбудований в область сильного електричного поля
поверхневого бар’єра чи р-n переходу. В електричному полi енер-
гетичнi зони нахиляються i потенцiальна яма набуває характерного
вигляду (рис. 6.9б). При цьому робота виходу електронiв i дiрок з
потенцiальної ями квантової точки зменшується. У досить сильно-
му полi електрон i дiрка можуть пройти крiзь тонкий трикутний
потенцiальний бар’єр за допомогою тунельного ефекту без отрима-
ння додаткової енергiї. Ззовнi ями електрони i дiрки направляються
електричним полем бар’єра в рiзнi боки, що призводить до появи
фотосигналу у вимiрювальному ланцюзi, спектральна залежнiсть
якого вiдображає енергетичний спектр гетероструктури.

Дискретну природу енергетичного спектра квантових точок ге-
тероструктури InAs/GaAs видно зi спектрiв (рис. 6.11). Енергiя
основного переходу Ee1 − Eh1 = 0, 91 еВ (довжина хвилi 1,3 мкм).
Ширина пiка – приблизно 30 меВ, що є непоганим показником одно-
рiдностi ансамблю точок. На спектрах видно також два переходи в
збудженi стани квантової точки i поличку при ~ω = 1, 35 еВ, що
вiдповiдає випадку, коли шар змочується.
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Рис. 6.11. Спектри фотолюмiнесценцiї (1) i фотоелектричної чутливостi (2)
гетероструктури з квантовими точками InAs/GaAs. Iнтенсивнiсть випро-
мiнювання вiд квантової точки бiльш нiж у 1000 разiв перевищує iнтен-
сивнiсть випромiнювання вiд шару GaAs (пiк при енергiї фотонiв 1,4 еВ,
збiльшений у 100 разiв). На фотоелектричному спектрi, що вiдображає
спектр оптичного поглинання структури, спостерiгається зворотне спiв-
вiдношення мiж значеннями фоточутливостi вiд квантової точки i GaAs

6.5 Eлектромагнiтне поглинання металевими
квантовими точками

Оптичнi вимiрювання є традицiйно одним iз прямих способiв спо-
стереження властивостей металевих i напiвпровiдникових части-
нок малих розмiрiв. Розмiрнi залежностi характеристик кластерiв
визначають властивостi дисперсних середовищ, а їх дослiдження
важливе при розробцi оптично ефективних покриттiв. Наприклад,
за допомогою гальмового випромiнювання низькоенергетичних еле-
ктронiв на частинках конденсованої дисперсної фази в плазмi i на
металевих кластерах можна проводити дiагностику середовища.

Вимiрювання iнфрачервоного поглинання металевими частинка-
ми радiуса R = 1...10 нм в областi частот ν̃ = 10...100 см−1 виявили
аномалiю, яка на декiлька порядкiв перевищує оцiнку електрично-
го дипольного поглинання. В експериментах вимiрювався коефiцi-
єнт поглинання γ спецiально виготовлених дiелектричних “пiгуло-
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к”, якi мiстять суспензiю частинок приблизно сферичної форми й
однакового радiуса. Величина η = 4

3
πR3nc характеризує частку на-

ночастинок концентрацiї nc в дiелектричнiй матрицi. Якщо η ¿ 1, то
кореляцiєю мiж частинками можна знехтувати i γ(R, ν̃) = ncσ(R, ν̃),
де σ(R, ν̃) – перетин поглинання хвилi частинкою.

З експериментальних даних, отриманих при температурi T = 4,2
К, за спецiальною методою видiленi значення безрозмiрного факто-
ра поглинання Keff = σ(R, ν̃)/πR2 (рис. 6.12). Експериментальнi зале-
жностi Keff(ν) пояснюються наявнiстю “електрооптичного” ефекту,
аналогiчного ефекту Франца–Келдиша в напiвпровiдниках при на-
явностi зовнiшнього постiйного електричного поля. Передбачалось,
що роль зовнiшнього поля, яке стимулює поглинання електромагнi-
тної хвилi, виконує “власне” електричне поле поверхневого шару.
Однак це поле, як вiдомо з розрахункiв методом функцiоналу гу-
стини, зосереджене у вузькому поверхневому шарi. Воно охоплює
тiльки зовнiшню координацiйну сферу атомiв, експоненцiйно убу-
ваючи з обох бокiв поверхнi. Тому для частинок, якi мiстять уже
кiлька координацiйних сфер, цим ефектом можна знехтувати.

Простi обчислення показують, що в поглинаннi аномалiї нема, а
експериментальнi залежностi задовiльно iнтерпретуються в рамках
класичної електродинамiки, з огляду на магнiтне дипольне погли-
нання i дифузiйне розсiювання електронiв на стiнках частинки.

Незважаючи на те, що електромагнiтному поглинанню частинок
присвячена безлiч теоретичних дослiджень, передбаченi розмiрнi
та частотнi залежностi σ(R, ν̃) виявилися сильно перебiльшеними
[5]. Це стосується, переважно, спроб виявити квантовi ефекти в ди-
польному поглинаннi. Для гелiєвих температур квантуванням рiв-
нiв у частинках можна знехтувати вже при R > 1,5 нм (у всякому
разi врахування квантування призведе до появи коефiцiєнта 5...10,
але не до змiни на порядки величин). Частка поверхневих атомiв
визначається вiдношенням площi поверхнi частинки до її об’єму, i є
малопомiтною величиною для частинок радiуса R > 2 нм. Енергети-
ка таких частинок може бути описана квазiкласично. Квазiкласи-
чний пiдхiд добре зарекомендував себе при описi фотоемiсiї з малих
частинок срiбла i золота, детально дослiдженої експериментально.

Розглянемо поглинання iнфрачервоного випромiнювання малими
частинками, розмiри яких меншi за довжину вiльного пробiгу еле-
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ктронiв у масивному металi (при кiмнатнiй температурi для Al – це
30 нм) i набагато меншi за довжину електромагнiтної хвилi. У цьому
випадку поле у масштабi частинки є однорiдним, i для оцiнок при-
датна теорiя Мi [4, 12]. Перетин поглинання частинки визначається
комплексними електричною αe i магнiтною αm поляризовностями:

σ =
4πw

c
=(αe + αm), (6.12)

де c – швидкiсть свiтла у вакуумi, а знак = позначає уявну частину.
Для щiльноупакованих сферичних частинок поверхня частинки

має, принаймнi, “шорсткiсть” атомного масштабу i дифузiйне роз-
сiювання електронiв на стiнках є фiзично прийнятним. Ефективна
частота зiткнень електронiв у частинцi дорiвнює

1

τeff

=
1

τ0

+
vF

R
, (6.13)

де τ0 – час релаксацiї електрона у масивному металi, vF – швидкiсть
електронiв на поверхнi Фермi.

Оцiнки показують, що для дослiджуваних розмiрiв частинок при
T = 295 K ефективна частота зiткнень визначається в однаковiй мiрi
електрон–фононним розсiюванням в об’ємi i розсiюванням електро-
на на стiнках, а при T = 4 K - тiльки другим доданком у (6.13).

Вдалинi вiд плазмового резонансу (w ¿ wp), використовуючи
(6.12) i визначення дiелектричної функцiї

ε = 1− w2
p

[w2 + iw
τeff

]
,

маємо

Keff =
12πν̃2cR

σD

(
1 +

16π2R2σ2
D

90Ac2

)
, (6.14)

де σD – статична провiднiсть Друде, w2
p = 4πn̄e2/m, n̄ – концентрацiя

електронiв, коефiцiєнт A дорiвнює 1 i w2τ 2
eff для wτeff ¿ 1 i wτeff À 1,

вiдповiдно [21].
Результат для wτeff ¿ 1 отриманий при розрахунку коефiцiєнта

поглинання γ згiдно теорiї Максвелл–Гарнет за умови малої кон-
центрацiї металевих частинок в дiелектричнiй матрицi в лiнiйному
за η ¿ 1 наближеннi. Другий доданок у (6.14) вiдповiдає магнiтному
дипольному поглинанню (вихровим струмам) i приблизно дорiвнює
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(R/22rs)
4. Для Al – частинок при R > 2 нм магнiтна частка поглина-

ння в (6.14) превалює над електричною.
На рис. 6.12 наведенi данi обчислень за формулою (6.14). Можна

Рис. 6.12. Залежнiсть фактора поглинання для частинок: 1 – золота (R =
70 нм), 2 – срiбла (R = 40 нм), 3 – алюмiнiю (R = 18,3 нм). Суцiльнi
лiнiї – розрахунок за формулою (6.14) [167], штриховi – експериментальнi

залежностi

вiдзначити кiлькiсне узгодження розрахункових i експерименталь-
них кривих. Непогано вiдтворюється частотна залежнiсть Keff(ν̃).
Спостерiгається також слабка температурна залежнiсть Keff , яка
вiдповiдає результатам вимiрювань. Кiлькiсне розходження може
визначатись як несферичнiстю форми частинок [171] i розмитiстю
її поверхнi, так i наявнiстю на нiй оксидної плiвки.

6.6 Енергетика плiвок i ниток

Перспективне використання низькорозмiрних структур в наноте-
хнологiях стимулює численнi дослiдження їх фiзичних властиво-
стей.
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Недавно вперше були проведенi вимiрювання роботи виходу плi-
вок Ag в кiлькостi моношарiв вiд 1 до 24 на пiдшарку Fe(100). Магi-
чнi значення товщини, яким вiдповiдають максимуми роботи ви-
ходу, дорiвнювали 3, 7, 12–15, 21–23 кiлькостям моношарiв [172]. В
iншiй роботi [173] експериментально також виявленi магiчнi числа
для висот h острiвцiв Pb на поверхнi Cu(111). Дослiдження най-
бiльш ймовiрних висот проведенi за допомогою СТМ аж до h = 23
моношару. Острiвцi мали дiаметр приблизно 500 Å, тим самим за-
безпечуючи одномiрне квантування спектра в острiвцях. Магiчнi
значення h = 4, 6, 8; 11, 15, 17; 20, 22 пояснюються не тiльки таким
квантуванням, але i специфiчними особливостями зонної структури
Cu(111) [174].

В експериментах, проведених на мiкрозвуженнях, сформованих
у двовимiрних електронних шарах, був виявлений ефект стриб-
коподiбної змiни кондактанса в залежностi вiд звуження, ширина
якого регулювалася напругою на затворi [175, 176]. Цей ефект до-
слiджувався в деталях, включаючи моделювання одномiрних мета-
левих, вуглецевих контактiв i нанотрубок.

Робота виходу електронiв плiвки, очевидно, вперше обчислена
Шульте. Робота виходу осцилювала поблизу свого середнього зна-
чення, яке не залежить вiд товщини плiвки. Наступнi детальнi об-
числення (у тому числi i ab initio) не дають однозначної iнформацiї
про характер розмiрної залежностi роботи виходу iзольованих плi-
вок i ниток, а її осциляцiї виходять нефiзично великими [200].

В експериментi (див. рис. 6.13) з дослiдження точкового кон-
такту золотих зразкiв у процесi його “подовження” аж до розриву
виявилось, що осциляцiї його пружних констант виникають одноча-
сно зi стрибкоподiбною змiною кондактанса. “Розмiрнiсть” контакту
повинна мiнятися пiд час розмикання контакту. I якщо в момент
утворення контакту його можна представити як пластинку, “встав-
лену” у контакт, то в момент розриву контакту - це дротик або
нитка. Отже, в експериментi варто говорити про перехiд вiд 2D (чи
0D) до 1D вiдкритої електронної системи.

У даному параграфi викладається аналiтична теорiя [112] роз-
мiрнозалежних енергетичних i силових характеристик металевої
пластинки. Проста модель дозволяє розрахувати розмiрнi осциля-
цiї роботи виходу i пружної сили. Припущення наявностi iдеальної
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пластичної деформацiї дає можливiсть вважати об’єм пластинки
при розтягненнi постiйним, що дозволяє провести порiвняння з ре-
зультатами експерименту. Тепловi ефекти не враховуються.

6.6.1 Розмiрна залежнiсть роботи виходу

Дослiджується тонка металева плiвка, товщина якої Lz близько
фермiєвської довжини хвилi λ0

F набагато бiльша iнших розмiрiв
Lx À Lz, Ly À Lz, так що дискретнiсть спектра проекцiй iмпульсу
електрона px i py не має наслiдкiв, якi б спостерiгались. Для типової
концентрацiї електронiв у металi λ0

F ' 0,5 нм.
∇∇∇∇∇∇∇
АНIМАЦIЯ: (nanocontact) Молекулярнодинамiчне моделювання

наноконтакта [30]. Клiпи можна знайти також на сайтi [24,
25]. 4444444

Рис. 6.13. Залежнiсть кондактанса G (а) i деформацiйної сили F (б), що
виникають при поступовому розривi “точкового” контакту мiж золотими
електродами. Лiвий край горизонтальної осi вiдповiдає розриву контакту

[175, 176]
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Профiль потенцiальної енергiї електронiв усерединi пластини в
першому наближеннi можна представити у виглядi прямокутної по-
тенцiальної ями зi сторонами Lx, Ly, Lz i постiйної глибини U0 < 0

(див. § 3.2.1). У результатi розв’язку рiвняння Шредiнгера для та-
кого потенцiалу виходить набiр хвильових чисел електрона kj =

2πj/Lx, ks = 2πs/Ly, j, s = 0,±1,±2,±3, ... i ki, i = 1, 2, 3, ..., що є коре-
нями рiвняння

kiLz = −2 arcsin(ki/k0) + πi, (6.15)

де ~k0 =
√

2me|U0|, me – маса електрона.
Набiр хвильових чисел визначає значення енергiї одноелектрон-

них станiв, по яких розподiляються електрони:

εp = U0 +
~2

2me

(
k2

j + k2
s + k2

i

)
.

Вiдлiк εp вiд вакуумного рiвня, тому εp < 0. Енергiя Фермi для
зручностi вiдлiковується нами вiд плоского дна ями U0:

εF = ε0
F +

π~
2

√
ε0
F

2me

(
1− 8

3π

√
ε0
F

|U0|

)
1

Lz

. (6.16)

Вираз в дужках позитивний, тобто в асимптотицi завжди εF > ε0
F >

0.
Розмiрна робота виходу електронiв визначається тривiально:

W = −U0 − εF. (6.17)

У даному формулюваннi W є енергетичною дистанцiєю вiд верхньо-
го зайнятого рiвня квазiнеперервного спектра до вакуумного рiвня
електронiв. W вiдрiзняється вiд W0 (для напiвнескiнченного мета-
лу) i W < W0.

Для визначення силових характеристик необхiдно визначити роз-
мiрнозалежну кiнетичну енергiю електронiв:

K =
3

5
Nε0

F +
3π~
8

N

√
ε0
F

2me

(
1− 32

15π

√
ε0
F

|U0|

)
1

Lz

, (6.18)

де N – число валентних електронiв у пластинцi. Другий доданок
у дужках є поправкою на кiнцеву глибину потенцiальної ями. Ця
поправка дуже iстотна i складає приблизно 50%. На вiдмiну вiд
нескiнченної ями, локалiзацiя електронiв у ямi кiнцевої глибини не
є повною, i тому кiнетична енергiя в цьому випадку менша.
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6.6.2 Осциляцiї сили

Знайдемо тепер силу тиску електронного газу на стiнки. При ско-
роченнi розмiрiв пластинки виконується робота проти сил тиску, в
результатi якої збiльшується кiнетична енергiя електронного газу
при незмiннiй глибинi ящика. У виразi для диференцiалу енергiї

dK =
∂K

∂Lx

dLx +
∂K

∂Ly

dLy +
∂K

∂Lz

dLz

частковi похiднi зi зворотним знаком є вiдповiдними компонентами
“електронної” сили. Наприклад, сила, що дiє в напрямку осi z, має
вигляд:

Fz = −
(

∂K

∂Lz

)

Lx,Ly

.

Реальна пластина є електрон-iонною системою, i тому повну “електрон-
iонну” силу, що виникає при деформацiї пластинки, у даному одно-
частинковому формулюванню задачi обчислити не можна.

Для проведення порiвняння з результатами експерименту в рам-
ках даної моделi можна визначити осциляцiйну частину електрон-
ної сили за умови iдеальної пластичної деформацiї, тобто збереже-
ння повного об’єму пластинки в процесi деформацiї:

Fz = −
(

∂K

∂Lz

)

V

.

Ця частина сили не має вiдношення до тих фаз розтягнення, яким
вiдповiдає змiна об’єму, а визначає змiну пружних характеристик
пластинки при змiнi її товщини. Ця сила залежить вiд числа части-
нок у пластинi, тому зручно вiдносити її до N .

6.6.3 Результати обчислень для iзольованої плiвки

Обчислення були проведенi для пластинок тривалентного Al, одно-
валентних Au i Na з концентрацiєю електронiв n̄ = 3/4πr3

s , вiдповiд-
ними значеннями rs = 2,07; 3,01 i 3,99 a0 i значеннями роботи виходу
для напiвнескiнченного металу W0 = 4,25; 5,15 i 2,75 еВ, вiдповiдно.

На рис. 6.14 представленi результати розрахункiв роботи ви-
ходу електронiв з iзольованих пластинок рiзної товщини. В усьо-
му дiапазонi розмiрiв дотримується нерiвнiсть W < W0. Амплiтуди
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Рис. 6.14. Розмiрна залежнiсть роботи виходу електронiв i осциляцiйна
частина пружної сили Fz/N пластинок рiзної товщини [112]
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найбiльших осциляцiй роботи виходу ∼ 0,1 – 0,2 еВ вiдповiдають
експериментальним.

З рис. 6.14 може бути визначена також величина контактної рi-
зницi потенцiалiв δφ = W0−W , що виникає при контактi пластинки
з берегами. Рiзниця потенцiалiв, що виникає, призводить до нега-
тивного зсуву глибини потенцiальної ями.

На рис. 6.14 представлена частина сили, зумовлена розмiрним
квантуванням рiвнiв. Порiвняння зображених на цьому рисунку
осциляцiй сили за величиною виявляє сильну залежнiсть вiд зна-
чення rs. Для натрiю осциляцiї у 8 разiв меншi, нiж для алюмiнiю.

Перша амплiтуда осциляцiйної частини сили Fz/N для Au (во-
на вiдповiдає товщинi пластинки в 1 атом) має величину 0,2 нН,
що набагато менше експериментального значення, рiвного 1,5 нН
для нитки. Рiзницю можна вiднести як за рахунок рiзної розмiрно-
стi електронного газу в нитцi i пластинцi, так i за рахунок впливу
струму, що протiкає через контакт.

6.6.4 Квантовий зразок у “точковому” контактi

Розглядається паралелепiпед об’ємом V = a × a × L, де L позначає
його довжину уздовж осi z. Нерiвностi a À L i a ¿ L вiдповiда-
ють геометрiї пластинки i нитки, вiдповiдно. Ми опишемо цi двi
асимптотичнi межi, що iмiтують початкову i фiнальну фази подов-
ження контакту. Це дозволить простежити еволюцiю енергетичних
i силових характеристик 2D i 1D металевих структур [201].

Потенцiальне поле усерединi кластера представимо у виглядi
прямокутної потенцiальної ями глибиною U0 < 0 i шириною L (пла-
стинка) чи a (нитка).

Дозволенi рiвнi 2D i 1D систем, вiдрахованi вiд дна складають
квазiконтинуум, Ep = Ej + Es + Ei. Компоненти хвильових векторiв
знаходяться розв’язком рiвнянь (6.15).

Густина станiв електронiв D(E) визначається сумою
∑

p δD(E −
Ep) за всiма заповненими станами. Замiнивши тривимiрне пiдсумо-
вування в k – просторi iнтегруванням по kj i ks (чи ki) i пiдсумовува-
нням по i (чи по j i s), отримаємо для нитки (чи плiвки) аналiтичний
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вираз для густини станiв. Наприклад, для нитки [201]:

D(E) =
L

V

√
2m

π2~2

+∑
j,s

(E − Ej − Es)
−1/2. (6.19)

У (6.19) знак (+) у верхнiй межi пiдсумовування показує, що номера
“пiдзон” j i s пробiгають значення вiд 1 до таких значень, при яких
величина пiд коренем залишається позитивною. Вiдповiдно число
електронiв, наприклад, у нитцi дорiвнює

N = V

+∑
j,s

∞∫

Ej+Es

dE [D(E − Ej − Es)f(E)] .

Тут функцiя розподiлу електронiв f(E) замiняється сходинкою,
θ(E − εF). Тодi для пластинки

N =
a2me

π~2

iF∑
i=1

(εF − Ei), (6.20)

де iF – номер найвищої пiдзони,

iF =

[
kFL + 2 arcsin(kF/k0)

π

]
, (6.21)

де [...] – цiла частина числа.
Для нитки

N = 2L

√
2me

π2~2

+∑
j,s

(εF − Ej − Es)
1/2. (6.22)

Повна кiнетична енергiя всiх електронiв у нитцi дорiвнює

K =
2L

3

√
2me

π2~2

+∑
j,s

(εF − Ej − Es)
1/2(εF + 2Ej + 2Es). (6.23)

Вимiрюваною характеристикою iзольованого кiнцевого зразка є
потенцiал iонiзацiї

IP = W +
e2

2C
, (6.24)
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де C – його електрична ємнiсть. Для протяжних плiвок чи ниток
C → ∞, i робота виходу збiгається з потенцiалом iонiзацiї. У про-
тивному випадку W є тiльки корисною методично, але не вимiрюва-
ною безпосередньо величиною. Вираз (6.24) можна iнтерпретувати
як вплив зарядки на роботу виходу нейтрального кiнцевого зразка.
Розмiрна поправка у W (L) конкурує з e2/2C (вони рiзного знаку).
Оскiльки для паралелепiпеда неможливо записати ємнiсть в ана-
лiтичних функцiях, для оцiнки IP пластинки i нитки можна ско-
ристатися добре вiдомими виразами для ємностi сфероїдiв: диску
товщиною L i голки довжиною L (див.§ 3.3).

Пружна сила повинна визначатися як Fz = −dEt/d, де Et - су-
марна енергiя електронiв та iонiв зразка. З вiрiальної теореми для
кулонiвської системи в адiабатичному наближеннi випливає, що
Et = −K. Як i повинно бути, повна енергiя зв’язаної електрон-
iонної системи негативна [201]. Використання вiрiальної теореми
є виходом за рамки даного одночастинкового пiдходу (попередньо-
го параграфу), у якому пiдрахувати повну потенцiальну енергiю не
представляється можливим,

Fz =
dK

dL
. (6.25)

Унаслiдок використання вiрiальної теореми вираз (6.25) вiдрiзняє-
ться знаком вiд вiдповiдних формул у попередньому параграфi.

При введеннi зразка в контакт iз берегами хiмiчнi потенцiали
електронiв вирiвнюються, i електронну систему можна розглядати
як вiдкриту за умови W (Lz) = W0. Електронейтральнiсть кластера
- пластини чи нитки порушується i частина електронної рiдини
δN вихлюпується в резервуари. У результатi виникає контактна
рiзниця потенцiалiв δφ (рис. 6.15).

Для її визначення скористаємося енергетичними циклами, в яких
електронний заряд переноситься спочатку на нескiнченнiсть, а по-
тiм у береги – електроди. За аналогiєю зi сферичним кластером, ви-
ражаючи потенцiал iонiзацiї вже зарядженого зарядом +eδN зразка
як

IP = EN−δN−∆ − EN−δN = W∆ +
e2

2C
[(δN + ∆)2 − δN2]

i енергiю прилипання заряду −e∆ до резервуарiв, як EA = W0∆, а
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Рис. 6.15. Енергетичнi схеми контакту, якi пояснюють стрибки кондактан-
са

потiм прирiвнюючи їх, отримаємо:

W0 −W − e2

2C
(2δN + ∆) = 0. (6.26)

Помiтимо, що величина ∆ може бути нескiнченно малою, оскiльки
через контакт “останнiй” електрон може переходити тiльки час-
тково (тобто його з вiдмiнної вiд нуля ймовiрнiстю можна знайти по
обидвi сторони геометричного контакту)1.

Передбачається також, що C вiдповiдає повнiй ємностi Cc обох
контактiв. Справедливiсть такого припущення залежить вiд геоме-
трiї кластера. Поблизу країв паралелепiпеда надлишковий позитив-
ний заряд через наявнiсть плоских граней має поверхневий розпо-
дiл, аналогiчно випадку реальної iонiзацiї. Для кластера–кульки в
безпосередньому контактi з електродами це невiрно, але справедли-
во для кластера–паралелепiпеда. Тодi, припускаючи Cc = eδN/δφ,
δN ¿ N i ∆ → 0, з (6.26) випливає

eδφ = W0 −W. (6.27)

Тепер, наприклад, енергетичний спектр En1x електронiв, що за-
лишилися в пластинцi N1 = N − δN , може бути визначений розв’яз-
ком (6.15) для прямокутної ями iншої глибини

U1 = U − eδφ, (6.28)

1 δN можна вважати неперервною величиною. Ця ситуацiя типова для одно-
електронних приладiв (див. також § 5.3).
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де U вiдповiдає iзольованiй пластинцi. Порiвнюючи (6.28) з (3.23) i
використовуючи (6.27), знаходимо в умовах рiвноваги збiг енергiй
Фермi в iзольованому кластерi EF i кластерi в контактi EF1. Вели-
чину δN знаходимо з виразу (6.20), в якому варто зробити замiну:
N → N1 i ki → ki1. Повна кiнетична енергiя K1 електронiв, що зали-
шилися, буде визначатися, як i ранiше, виразом (6.23), аналогiчно
випадку iзольованої нитки, але iз змiненими спектром i числом еле-
ктронiв. Оскiльки нитка в контактi є вiдкритою системою зi змiнним
числом електронiв (не iонiв), розмiрна складова пружної сили дро-
тика тепер буде визначатися надлишковим стосовно берегiв тиском,
помноженим на площу контакту:

F1 = −dΩ

dL
, (6.29)

де надлишковий термодинамiчний потенцiал Ω дорiвнює

Ω = E1 + W0N1, (6.30)

i E1 = −K1 вiдповiдно до вiрiальної теореми.
Коли в результатi деформацiї пiдзони, пiднiмаючись угору за

шкалою енергiй, перетинають рiвень Фермi (рис. 6.15), виявляю-
ться особливостi густини стану електронiв, i виникають стрибки
кондактанса.

Обчислення були проведенi для набору iзольованих, а потiм при-
ведених в контакт iз берегами, зразкiв Au. Це дозволило визначити
контактну рiзницю потенцiалiв, необхiдну для моделювання сило-
вих характеристик точкового контакту. Зразки мали однаковий об’-
єм V = 4 нм3 i число електронiв N = 236. Поперечний розмiр змен-
шувався в межах:

√
πrs < L < 13a0 для пластинки i L0/10 > a >

√
πrs

для нитки, a0 = ~2/mee
2 – радiус Бора, а довжина нитки L = L0 +∆L

збiльшувалася приблизно у 7 разiв. Отже, величина L передбача-
лася неперервною величиною.

На рис. 6.16а наведено розраховану густину станiв D фермiєв-
ських електронiв iзольованих зразкiв (крива 1) i зразкiв, приведе-
них у контакт з електродами (крива 2). Для кращої демонстрацiї
крива 2 трохи зсунута угору. Лiва частина рисунка вiдповiдає пла-
стинцi, права – нитцi. Пiки залежностi D(EF) є бiльш iнтенсивними
для додатково вироджених станiв, kj = ks. Це виродження визна-
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Рис. 6.16. Розмiрнi залежностi характеристики зразка: a – густина ста-
нiв в iзольованому зразку (1) i зразку в контактi (2); б – робота виходу i
потенцiал iонiзацiї; в – частина електронiв, що покинула зразок в резуль-
татi контакту; г – повна кiнетична енергiя електронiв K i пружна сила F

iзольованого зразка
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чається формальними особливостями подвiйного пiдсумовування в
(6.22).

На рис. 6.16б представленi результати розрахункiв роботи вихо-
ду електронiв з iзольованого дротика. У бiльш короткому дротику
реалiзується п’ять пiдзон, чотири з яких “зникають” у процесi по-
довження. Як бачимо, є iнтервали розмiрiв, де IP < W0 i IP > W0.
Результат IP < W0 є досить несподiваним 2. Вiдповiдь проста: роз-
мiрна складова в W (L) конкурує з членом e2/2C у виразi (6.24). Ве-
личина IP (L) залежить вiд форми зразка: IP (L) > W0 для L < 43λF0

i IP (L) < W0 для L > 43λF0. Помiтимо, що положення локальних
мiнiмумiв у IP (L) i W (L) збiгаються з пiками густини станiв в iзо-
льованому зразку (рис. 6.16a). У випадку a = L маємо справу з
металевим кубиком, потенцiал iонiзацiї якого повинен бути близь-
кий до потенцiалу iонiзацiї сфери. Для порiвняння величини W i IP

для твердого (верхнi точки) i самостиснутого (нижнi точки) сфери-
чного кластера об’ємом 4 нм3 [201] помiщенi “мiж” пластинками i
нитками.

На рисунку зазначена також величина рiзницi потенцiалiв δφ,
що виникає при пiдведеннi ниток у контакт. Рiзниця потенцiалiв,
що виникає, призводить до зсуву глибини потенцiальної ями, а це,
у свою чергу (див. рис. 6.16(а)), призводить до зсуву густини станiв
(крива 2) в область великих перетинiв (чи менших довжин).

На рис. 6.16(с) наведена розмiрна залежнiсть числа електронiв
δN , що залишили пластинку або нитку. Для поперечного розмi-
ру нитки a близько атомного дiаметра величина δN складає понад
20% вiд початкового числа електронiв. Урахування контактної рi-
зницi потенцiалiв при пiдрахунку спектра призводить до того, що
δN залежить також i вiд iєрархiї рiвнiв в iзольованiй нитцi. Внаслi-
док цього в δN(L) з’являються характернi зломи, положення яких
збiгається з пiками обох D(EF). Стосовно берегiв зразок, що розтя-
гується, дiє як “електронний насос”, сприяючи то виплескуванню
електронної рiдини, то втягуванню її назад. Дипольнi шари поблизу
обох контактiв повиннi стимулювати додаткову подовжню дефор-
мацiю нитки, змiнюючи її форму i густину електронiв. Отриманi
данi дають можливiсть розрахувати розмiрну залежнiсть ємностi
дротика у “точковому” контактi Cc = eδN/δφ. З ростом поперечно-

2див. обговорення в § 4.1
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го перерiзу чи зi зменшенням довжини нитка втрачає свої розмiрнi
властивостi. У випадку L = a величини δφ(L) i δN(L) вiдповiдають
кубику в контактi.

Наприкiнцi проведенi обчислення повної кiнетичний енергiї еле-
ктронiв K1(L), термодинамiчного потенцiалу Ω i пружної сили до i
пiсля приведення зразка в контакт (рис. 6.17). K(L) i K1(L) метале-
вого кубика асимптотично близькi до 3

5
NEF0.

Амплiтуди осциляцiй сили F (L) iзольованої нитки знаходяться
у межах вiд 1,5 до 3 нм i добре узгоджуються з обмiрюваними
величинами. Для пластинки амплiтуди в кiлька разiв бiльшi, що
зумовлено великим значенням поперечного перерiзу a× a. При пiд-
веденнi нитки в контакт характер залежностi K(L) сильно змiню-
ється внаслiдок виснаження електронної пiдсистеми електронiв i
зсуву спектра. Незважаючи на те, що K(L) i K1(L) зi зменшенням
деформацiї наближаються до добре вiдомої асимптотики, цi розмiр-
нi залежностi у двох моделях кiнцевої i нескiнченно глибокої ями
сильно вiдрiзняються. Урахування другого доданка в (6.30) тiльки

Рис. 6.17. a – повна кiнетична енергiя K1, термодинамiчний потенцiал Ω,
б – пружна сила F1 пластинок i ниток у контактi з електродами
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частково згладжує осциляцiї Ω(L), тодi як для ями з непроникними
стiнками вони взагалi зникають. Внаслiдок цього значно вiдрiзня-
ються амплiтуди сили F1(L), їхнє число i форма. Спроба врахувати
контактну рiзницю потенцiалiв призводить до появи вузьких спле-
скiв пружної сили, що виникають через розбiжнiсть густини ста-
нiв. Можливо в експериментi цi сплески непомiтнi на тлi теплових
флуктуацiй форми нитки при деформацiї3. Недавно опублiковано
найбiльш повний огляд з даної тематики [176].

6.7 Оптична прозорiсть нанометрових
металевих плiвок в iнфрачервоному
дiапазонi

У ходi раннiх дослiджень [177] були передбаченi резонанснi пiки
поглинання i ефекти розмiрного квантування оптичних характери-
стик суцiльних металевих плiвок. Потiм у роботах [178, 179, 180,
181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191] виконанi рiзнома-
нiтнi вимiрювання емiсiйних властивостей, коефiцiєнта прозоростi
й провiдностi ультратонких суцiльних i острiвцевих металевих плi-
вок в рiзних областях спектра при рiзних температурах.

Однiєю з найбiльш популярних теоретичних робiт з дослiдження
вiдгуку нанорозмiрних металевих об’єктiв на електромагнiтну хви-
лю є теорiя Вуда i Ашкрофта [192]. Одноелектронний ефективний
потенцiал моделювався нескiнченно глибокою ямою з вертикаль-
ними стiнками. Ця теорiя потiм була тестована експериментами в
[179]. Наступнi численнi роботи (див. [193, 194, 195, 196, 197] i по-
силання в них) присвяченi теоретичному дослiдженню розмiрних
ефектiв у композитах i поздовжньої провiдностi неоднорiдних за
товщиною плiвок на рiзних частотах. Серед порiвняно недавнiх ро-
бiт слiд зазначити [183], у якiй вперше вимiрювалась iнфрачервона
провiднiсть ультратонких плiвок Pb, а зменшення їхньої провiд-
ностi пояснено гранулярнiстю структури. У наступнiй роботi [185]

3Варто помiтити, що поверхнева енергiя, робота виходу й об’ємний модуль
стискання золота вдається описати тiльки для валентностi, рiвної трьом. Пере-
хiд вiд одновалентного до тривалентного золота може призвести до зростання
амплiтуд осциляцiй пружної сили в кiлька разiв.
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були вимiрянi оптичнi характеристики металевих плiвок при тем-
пературi 10 K i при цьому виявлена аномальна оптична прозорiсть
у далекiй IЧ-областi спектра. Методом iнфрачервоної спектроскопiї
в [190] були вперше вивченi квантово-розмiрнi ефекти в спектрах
пропускання тонких плiвок свинцю. При цьому експериментатори,
як правило, використовують модифiковану теорiю Друде для тра-
ктування своїх вимiрювань.

У роботi [198] дослiджено коефiцiєнт пропускання електромагнi-
тної хвилi тонкими металевими плiвками. Використовуючи припу-
щення щодо квазiоднорiдностi плiвки, дослiджено її дiагональний
вiдгук на падаючу хвилю IЧ-дiапазона. У рамках моделi потен-
цiальної ями кiнцевої глибини з урахуванням розмiрної залежно-
стi енергiї Фермi [112] (див. також §6.6.1) отримана формула для
дiелектричної функцiї. Для субатомних тонких плiвок такий пiд-
хiд варто розглядати як екстраполяцiйний. Розраховано коефiцiєнт
пропускання i проведено порiвняння з експериментами [178, 179]
для нанометрових плiвок Au i Ag.

6.7.1 Наближення дiагонального вiдгуку

Назвемо тонкою таку плiвку, товщина якої L порядку величини
фермiєвської довжини хвилi електрона в нескiнченному металi (λ0

F ≈
0, 5 нм). Поздовжнi розмiри плiвки передбачаються набагато бiль-
шими її товщини: a, À L. У цьому випадку квантування поперечної
(стосовно плiвки) компоненти iмпульсу електронiв є суттєвим , що
призводить до формування пiдзон – груп енергетичних рiвнiв, якi
вiдповiдають тому самому значенню поперечної компоненти iмпуль-
су.

Гамiльтонiан електронiв провiдностi за наявностi електромагнi-
тної хвилi має вигляд

H =
1

2me

(
p̂− −e

c
A

)2

+ Veff(r), (6.31)

де me – маса електрона, (−e) – заряд електрона, c – швидкiсть свi-
тла у вакуумi, p̂ – оператор iмпульсу, A(r, t) = A0 exp[i(q · r − ωt)] –
векторний потенцiал хвилi, Veff(r) – ефективний одноелектронний
потенцiал за вiдсутностi поля. Зберiгаючи тiльки лiнiйнi по A чле-
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ни, перепишемо (6.31) у виглядi

H =
( p̂2

2me

+ Veff(r)
)
− −e

2mec

(
p̂ ·A + A · p̂

)
≡ H0 + H1. (6.32)

Будемо розглядати H1 як збурювання станiв |i〉 гамiльтонiана H0

електронiв провiдностi за вiдсутностi поля.
Матриця густини визначається спiввiдношенням

ρ̂ =
1

e(H−µe)/kBT + 1
, (6.33)

так що для будь-якого стану |i〉 гамiльтонiана H

ρ̂|i〉 = fi|i〉,
де

fi =
1

e(εi−µe)/kBT + 1

– коефiцiєнт заповнення стану εi. У лiнiйному наближеннi предста-
вимо

ρ̂ = ρ̂0 + ρ̂1, (6.34)

де ρ̂0 – матриця густини, що вiдповiдає гамiльтонiану H0 , ρ̂1 – її
мале збурювання, викликане H1.

Матриця густини пiдкоряється рiвнянню Лiувiлля, лiанеризо-
вана форма якого має вигляд

i~
∂ρ̂1

∂t
= (H1ρ̂0 − ρ̂0H1) + (H0ρ̂1 − ρ̂1H0). (6.35)

Припускаючи вiдгук на тiй же частотi, що i збурювання, отримуємо
з рiвняння (6.35)

〈i|ρ̂1|j〉 =
fi− fj

εi − εj − ~w 〈i|H1|j〉. (6.36)

Знайдемо струм, викликаний збурюванням H1.
Оператор струму визначається спiввiдношенням

ĵ =
−e

2me

{
δ(r− r̂)

(
p̂− −e

c
A

)
+

(
p̂− −e

c
A

)
δ(r− r̂)

}
.

Iндукцiйний струм можна знайти усередненням за допомогою ма-
трицi густини:

ĵind(r, t) = Tr{ρ̂ĵ} ≈ Tr{ρ̂0ĵ1 + ρ̂1ĵ0}, (6.37)
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де

ĵ0 =
−e

2me

{δ(r− r̂)p̂ + p̂δ(r− r̂)}, (6.38)

ĵ1 =
−e2

mec
Aδ(r− r̂). (6.39)

Пiсля виконання усереднення i розкладання результату в ряд
Фур’є отримаємо вираз для ĵind(k, q, ω), у якому припускаємо k = q.
У наближеннi дiагонального вiдгуку всi iншi Фур’є-компоненти iн-
дукцiйного струму опускають. У цьому наближеннi нехтують будь-
якою неоднорiднiстю у розподiлi заряду незбуреної електронної пiд-
системи плiвки. Тим самим передбачається, що в тонких плiвках
розмiрне квантування вiдiграє переважну роль порiвняно з впливом
неоднорiдностi розподiлу заряду. Тодi з (6.37) – (6.39) отримуємо:

ĵind(q, ω) =
iNe2

meωΩ
E(q, ω) +

ie2

meωΩ
E(q, ω)

×
∑
ij

fi − fj

εij − ~w
(
〈i|eiq·rp̂E|j〉+

1

2
~qE〈i|eiq·r|j〉

)

×
(
〈j|eiq·rp̂|i〉 − 1

2
~q〈j|eiq·r|i〉

)
, (6.40)

де E(q, ω) = (iω/c)A(q, ω) – напруженiсть електричного поля, p̂E i
qE – компоненти iмпульсу i хвильового вектора вздовж напрямку
електричного поля, εij ≡ εi − εj, N – число електронiв провiдностi
в плiвцi, об’єм якої Ω = a × b × L. Оскiльки в данiй роботi акцент
робиться на оптичних переходах мiж пiдзонами зi змiною попере-
чної компоненти iмпульсу електронiв kx, ми дослiджуємо випадок,
коли поле спрямоване перпендикулярно до поверхнi плiвки (уздовж
осi x). Вiдповiдно такому випадку оптична провiднiсть визначається
спiввiдношенням

jx = σxxEx, (6.41)

i її легко можна знайти з формули (6.40):

σxx =
iNe2

meωΩ
+

ie2

meωΩ

∑
ij

fi − fj

εij − ~w
∣∣∣〈i|p̂E|j〉

∣∣∣
2

. (6.42)

Оскiльки для тонкої плiвки в оптичнiй областi виконуються умови
qx ¿ kx, qxL ¿ 1 , ми прийняли q = 0.
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Дiелектрична функцiя плiвки пов’язана з оптичною провiднi-
стю спiввiдношенням

ε(ω) = 1 + i
4π

ω
σxx, (6.43)

Використовуючи (6.42), пiсля деяких перетворень отримуємо вираз:

ε(ω) = 1− 8πe2~2

m2
eΩ

∑
ij

fi|pij|2
εij(ε2

ij − ~2ω2)
, (6.44)

де pij ≡ 〈i|p̂E|j〉 [192], яке буде використане далi.

6.7.2 Дiелектрична функцiя i коефiцiєнт поглинання

Передбачається, що електрони провiдностi плiвки квантуються у
прямокутному потенцiальному ящику Veff(r) глибиною U0 < 0, фор-
ма якого повторює форму плiвки. Незбуренi стани в плiвцi опису-
ються хвильовими функцiями

Ψmnp =
1√
ab

ψm(x)e2πniy/ae2πpiz/b, (6.45)

де n, p = 0,±1,±2, . . ., m = 1, 2, . . .. Iндекс m нумерує пiдзони. При
парних значеннях m

ψm(x) =





Am sin kxmx, −L
2

< x < L
2
,

(−1)(m/2)+1Bme−κmx, x > L
2
,

(−1)m/2Bmeκmx, x < −L
2
,

(6.46)

а при непарних m

ψm(x) =





Am cos kxmx, −L
2

< x < L
2
,

(−1)(m−1)/2Bme−κmx, x > L
2
,

(−1)(m−1)/2Bmeκmx, x < −L
2
,

(6.47)

де Am = 1/
√

1
κm

+ L
2
, Bm = Am

kxm

k0
eκmL/2, κm =

√
k2

0 − k2
xm, ~k0 =√

2me|U0|, kxm – корiнь рiвняння

kxmL = −2 arcsin(kxm/k0) + πm. (6.48)
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Обчислення матричних елементiв оператора проекцiї iмпульсу
p̂E = i~∂/∂x на базi (6.45) – (6.47) призводить до виразу

∣∣∣〈mnp|p̂E|m′n′p′〉
∣∣∣
2

=
~2

( 1
κm

+ L
2
)( 1

κm′
+ L

2
)

× 2k2
xmk2

xm′

(k2
xm′ − k2

xm)2

{
1− (−1)m+m′

δnn′δpp′

}
, (6.49)

Як видно, всерединi однiєї пiдзони переходи взагалi не вiдбуваю-
ться, а перехiд мiж пiдзонами має мiсце тiльки в тому випадку,
коли m i m′ – числа рiзної парностi, тобто m + m′ - непарне число.

Як апроксимацiя коефiцiєнта заповнення використана схiдчаста
функцiя fmnp = θ(εF−εmnp) , де εF – енергiя Фермi. Пiсля пiдстановки
виразу (6.49) в (6.44) i замiни пiдсумовування за n, n′, p, p′ вiдповiд-
ним iнтегруванням для дiелектричної функцiї отримана наступна
формула:

ε(kω) = 1 +
( 4

L

)4 L

a0

mF∑
m=1

mmax∑

m′=1

{1− (−1)m+m′}
(1 + 2

Lκm
)(1 + 2

Lκm′
)

× k2
xmk2

xm′(k2
F − k2

xm)

(k2
xm − k2

xm′)3{(k2
xm − k2

xm′)2 − k4
ω}

, (6.50)

де ~kω =
√

2meω, ~kF =
√

2meεF , a0 - радiус Бора i

mF =
[LkF

π
+

2

π
arcsin

(kF

k0

)]
, mmax =

[Lk0

π

]
+ 1. (6.51)

Квадратнi дужки в (6.51) вiдповiдають цiлiй частинi числа (у дуж-
ках).

Уведемо уширення рiвнiв способом, запропонованим у роботi
[199]. Формальна замiна ω → ω + i/τ , де τ – час релаксацiї, у виразi
для дiелектричної функцiї призводить до локального незбереження
числа електронiв. Щоб цього уникнути використовується наступна
процедура. По-перше, у визначення матрицi густини (6.33) вводи-
ться зсув локального хiмiчного потенцiалу δµe, що дає необхiдний
ступiнь вiльностi для забезпечення виконання рiвняння неперерв-
ностi. По-друге, у праву частину рiвняння (6.35) додається член
−i~ρ̂1/τ . Потiм для спiльного розв’язання iз уже змiненим рiвнян-
ням (6.35) використовується рiвняння неперервностi. У результатi
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дiелектрична функцiя стає комплексною функцiєю, яка пов’язана з
початковою дiелектричною функцiєю спiввiдношеннями

Re ε1(ω, τ) = Re ε(ω + i/τ)− 1

ωτ
Im ε(ω + i/τ), (6.52)

Im ε1(ω, τ) = Im ε(ω + i/τ)− 1

ωτ

{
Re ε(ω + i/τ)− 1

}
. (6.53)

Пiсля пiдстановки (6.50) в (6.52) i (6.53) отримуємо

Re ε(kω) = 1 +
( 4

L

)4 L

a0

F∓,

Im ε(kω) =
( 4

L

)4 L

a0

γ2

k2
ω

F∓, (6.54)

де γ =
√

2me/~τ (тут i далi iндекс 1 в дiелектричнiй функцiї опуще-
ний),

F∓ =

mF∑
m=1

mmax∑

m′=1

{1− (−1)m+m′}
(1 + 2

Lκm
)(1 + 2

Lκm′
)

× k2
xmk2

xm′(k2
F − k2

xm)

(k2
xm − k2

xm′)3{(k2
xm − k2

xm′)2 − k4
ω}

× (k2
xm′ − k2

xm)2 ∓ k4
ω ∓ γ4

{(k2
xm′ − k2

xm)2 − k4
ω + γ4}2 + 4k4

ωγ4
. (6.55)

В (6.55) верхнiй/нижнiй знак вiдповiдає дiйснiй/уявнiй частинi ε(kω).
Наступний етап – урахування розмiрної залежностi енергiї Фер-

мi. Для цього, аналогiчно тому, як це зроблено в [112], ми викори-
стовуємо розкладання коренiв рiвняння (6.48) i енергiї Фермi εF за
малим параметром α = π/(Lk0).

Для урахування тiльки першої поправки на кiнцеву глибину по-
тенцiального ящика в розкладаннi для кореня рiвняння (6.48) мо-
жна обмежитися двома членами:

kxm/k0 = mα− 2mα2/π. (6.56)

У правiй частинi перший з них – розв’язок для нескiнченно гли-
бокого ящика, другий – мала поправка. Пiсля пiдстановки (6.56) у
формулу для енергiї Фермi тонкої плiвки

εF

|U0| =
k2

F

k2
0

=
1

mF

( ν

2πα
+

mF∑
m=1

k2
xm

k2
0

)
,
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наступного вiдкидання членiв бiльш високого порядку малостi та
пiдсумовування, отримано вираз

k2
F

k2
0

=
ν

2πmFα
+

1

6
(2m2

F + 3mF + 1)
(
1− 4

π
α
)
α2, (6.57)

де ν = (4π3/k3
0)(N/Ω). Отже, енергiя Фермi залежить вiд товщи-

ни плiвки не тiльки прямо через малий параметр α, але й побi-
чно за допомогою числа заповнених (повнiстю або частково) пiдзон
mF. Помiтимо, що вiдповiдний результат для нескiнченно глибокого
потенцiального ящика вiдрiзняється вiд формули (6.57) тим, що в
цьому випадку вiдсутнiй множник (1− 4α/π) у правiй частинi.

Визначимо число заповнених пiдзон для заданої товщини плiвки
L. Мiнiмальне можливе число заповнених пiдзон – 1 – не реалiзує-
ться зовсiм, тому що вiдповiднi величини L занадто малi i не мають
фiзичного змiсту. Можна показати, що при збiльшеннi L (зменшен-
нi α) число заповнених пiдзон збiльшується на одиницю m → m+1,
коли досягається значення αm+1, що є пiдходящим коренем рiвнян-
ня

α4
m+1 −

π

4
α3

m+1 +
ν

8m(m + 1)(2m/3 + 5/6)
= 0.

Груба оцiнка для цього кореня дає

αm+1 ≈ α′m+1 =
{ ν

2πm(m + 1)(2m/3 + 5/6)

}1/3

.

Її можна полiпшити шляхом послiдовних наближень:

αm+1 = α′m+1 +
4

3π
α′2m+1 +

64

9π2
α′3m+1.

В iнтервалах (αm, αm+1), m = 2, 3 . . . число заповнених пiдзон має
постiйне значення, рiвне m, тому для його визначення при заданiй
товщинi плiвки потрiбно лише визначити iнтервал, у який попадає
вiдповiдне значення α.

Дiелектрична функцiя розраховувалася за формулами (6.54) i
(6.55), у яких число заповнених пiдзон mF визначалося в результатi
наведеної вище процедури. Величини kxm i kF розраховувалися за
формулою (6.56) i (6.57), вiдповiдно. У роботi [192] було використане
значення енергiї Фермi для нескiнченного металу ε0

F i формула для
числа заповнених пiдзон, що дає правильний результат тiльки при
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досить великiй товщинi плiвки. При |U0| → ∞, α → 0, mF → k0
FL/π,

де ~k0
F ≡

√
2meε0

F, формули (6.54) i (6.55) переходять у вiдповiднi
формули (68) з роботи [192].

Коефiцiєнт поглинання визначається спiввiдношенням

η(ω) =
2ω

c
Im

√
ε(ω). (6.58)

Вiн може бути розрахований за допомогою формул (6.41) i (6.42)
для дiйсної та уявної частин дiелектричної функцiї:

η =
2ω

c

√
−Re ε +

√
(Re ε)2 + (Im ε)2

2
. (6.59)

Особливiстю оптичних характеристик тонких плiвок є наявнiсть
пiкiв, пов’язаних з оптичними переходами мiж пiдзонами. Розмiр-
ний ефект проявляється в змiнi кiлькостi пiкiв, їхнього положення
та вiдстанi мiж ними. Положення пiкiв визначається наближеною
формулою ~ωmm′ ≈ |m′2−m2|, де m та m′ – номера пiдзон, мiж якими
вiдбувається перехiд, ~ωc ≡ π2~/(2meL

2). Цiкавий iнтервал частот
лежить в iнфрачервонiй i видимiй областях спектра. Його нижня
межа (~ω12) вiдповiдає початку оптичних переходiв мiж пiдзонами
1 i 2. Верхньою межею iнтервалу частот є W/~, де W – робота ви-
ходу електронiв iз плiвки. Для оцiнки можна використати значення
роботи виходу для Au, Ag або Cu у нескiнченному металi W0 ≈ 4

еВ.

6.7.3 Результати обчислень фотопровiдностi i
поглинання

.
На рис. 6.18 представленi результати розрахунку уявної части-

ни дiелектричної функцiї для плiвок Al товщиною 1, 2 i 5,8 нм. Для
L = 1 нм добре помiтний пiк ~ω12 ≈ 9 еВ, що вiдповiдає нижнiй
межi iнтервалу частот. При товщинi плiвки 1 або 2 нм проявля-
ють себе тiльки переходи мiж пiдзонами з номерами m,m′ ≤ mF. У
тонких плiвках число пiдзон, заповнених електронами повнiстю або
частково, невелике i становить mF ≈ 2L/λ0

F, тому й число пiкiв неве-
лике. Вiдстань мiж будь-якими двома сусiднiми пiками однакова й
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приблизно дорiвнює ~ωc. Зi збiльшенням товщини плiвки L усi пiки
зсуваються влiво, вiдстань мiж ними зменшується, i пiки почина-
ють зливатися один з одним. Перекриття пiкiв стає значним, коли
вiдстань мiж ними порiвнюється з їхньою шириною. Ширина пiкiв
визначається механiзмами дисипацiї й приблизно дорiвнює 2~/τ . У
тонких плiвках основним механiзмом дисипацiї є розсiювання еле-
ктронiв на поверхнi. У цьому випадку τ ' l/vF, де vF швидкiсть
електронiв на поверхнi Фермi. Для оцiнки використаємо значення
ε0
F ' 11 еВ для Al, тодi для плiвки товщиною L = 2 нм отримуємо

τ ' 3 · 10−15 c (для порiвняння τ 0 ' 8 · 10−15 с у масивних зразках
Al (див. Т. 1, С. 25 у двотомнику [87])). Вiдзначимо, що результати
наших розрахункiв виявилися малочутливими до змiни значення τ

в межах порядку величини.
На рис. 6.18 видно, що при L = 2 нм злиття пiкiв набагато силь-

нiше, нiж у випадку L = 1 нм, однак пiки усе ще чiтко помiтнi.
При товщинi плiвки L = 5, 8 нм (це та мiнiмальна товщина, для якої
зроблений розрахунок в [192]) пiки взагалi зникають.

Лiворуч вiд максимуму функцiї Im ε(ω) розташованi пiки, що
вiдповiдають переходам мiж сусiднiми пiдзонами m′ i m = m′ − 1.
Їхня висота росте пропорцiйно ω аж до максимального значення,
що досягається на частотi ωmax ' ωc(2mF − 1). Ця частота вiдповiдає
переходу мiж пiдзонами m = mF−1 i m′ = mF. Для ω > ωmax функцiя
Im ε(ω) швидко убуває.

Рис. 6.18 демонструє, що зi зменшенням товщини плiвки розбi-
жнiсть мiж результатами розрахункiв за формулою (6.55) i резуль-
татами теорiї [192] зростає i стає досить значною. Причини такої
розбiжностi полягають у тому, що у виразi (6.55) врахована зале-
жнiсть рiвня Фермi kF(L) вiд товщини плiвки, а також точно пiд-
раховується число заповнених пiдзон mF. Спосiб пiдрахунку mF в
[192] дає погрiшнiсть ±1, що для плiвок з L ' λF призводить до
втрати ряду ефектiв.

На рис. 6.19 наведенi розрахунковi частотнi залежностi коефi-
цiєнта пропускання тонких плiвок Au i Ag рiзної товщини в порiв-
няннi з експериментальними даними [178, 179]. Коефiцiєнт пропу-
скання розраховувався за формулою:

T ≡ I/I0 = exp(−ηL), (6.60)
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Рис. 6.18. Частотнi залежностi уявної частини дiелектричної функцiї плi-
вок Al рiзної товщини, розрахованi за формулою (6.55) (суцiльнi лiнiї)

[198]. Пунктирнi кривi – розрахунок за формулами (68) з статтi [192]
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Рис. 6.19. Частотнi залежностi коефiцiєнта пропускання плiвок Au i Ag
рiзної товщини, розрахованi за (6.59) i (6.60) (суцiльнi лiнiї) [198]. Експе-

риментальнi данi для Au i Ag плiвок узятi з [179] i [178], вiдповiдно
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де I0 i I iнтенсивностi хвилi до i пiсля проходження. Коефiцiєнт по-
глинання η визначається функцiями Im ε(ω) i Re ε(ω) у вiдповiдностi
з (6.59). Цi функцiї поводяться по-рiзному при змiнi частоти (див.
рис. 6.20).

На вiдмiну вiд Im ε(ω), функцiя Re ε(ω) має не тiльки яскраво ви-
раженi резонанснi максимуми, але й мiнiмуми, якi вiдображаються
зворотними пiками. Висота i тих, i iнших спочатку збiльшується з
ростом частоти, так що зрештою один iз зворотних пiкiв перети-
нає вiсь абсцис, i Re ε(ω) стає негативною (на вiдмiну вiд Im ε(ω),

Рис. 6.20. Частотнi залежностi дiйсної й уявної частин дiелектричної фун-
кцiї плiвок Au, розрахованi за (6.54) i (6.55) в [198]
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що завжди позитивна за знаком). Мiнiмальне значення коефiцiєн-
та пропускання вiдповiдає мiнiмуму Re ε(ω), що досягається при
ωmax = ωc(2mF − 1).

На частотах ω > ωmin коефiцiєнт поглинання визначається виня-
тково дiйсною частиною дiелектричної функцiї: η ≈ (2ω/c)

√
|Re ε|.

Легко перевiрити, що з ростом частоти коефiцiєнт поглинання на-
ближається до деякого постiйного значення. Таку ж тенденцiю має
коефiцiєнт пропускання T . Це добре помiтно на рис. 6.19. На тлi
монотонного пiдйому чiтко розрiзняються пiки, пов’язанi з перехо-
дами мiж далекими пiдзонами. Так, перехiд mF − 3 → mF спостерi-
гається при ~ω ≈ 1, 7 eВ. Цiкаво, що такi пiки вiдсутнi на рис. 6.20.
Експонента в (6.60) є своєрiдним "пiдсилювачем"невеликих варiа-
цiй Re ε(ω), пов’язаних з цими пiками.

Виготовленi нанометровi плiвки досить неоднорiднi за товщи-
ною, i тому експериментальнi данi по таких плiвках є результатом
усереднення в деякому iнтервалi значень товщини [190]. При усере-
дненнi пiки згладжуються i зникають. Узгодження мiж розрахун-
ковими й експериментальними кривими на рис. 6.19 можна визнати
задовiльним.

Спроби вiдтворити експериментальнi залежностi T (ω) для плi-
вок Pb i Au в областi частот (100, 500) см−1 (див. рис. 1 в [185]), а
також плiвок Pb (рис. 2 i 3 в [190]) на частотi 1000 i 5000 см−1 дали
мiнорний результат. Розрахунковi значення в 2–3 рази перевищили
обмiрюванi величини. Очевидно, в умовах цих експериментiв ви-
промiнювання направляли на плiвку перпендикулярно до поверх-
нi. У такому випадку оптичнi переходи мiж пiдзонами розмiрного
квантування стають несуттєвими, i переважають механiзми погли-
нання, якi описуються теорiєю Друде.

6.8 Застосування квантових структур

Фiзики завжди повиннi думати про те, як застосовувати новi iдеї
i явища для вирiшення проблем технiки. Навчившись створювати
iдеальнi напiвпровiдниковi структури, вони вiдразу ж почали роз-
робляти новi електроннi прилади. I хоча цi квантовi прилади ще не
повною мiрою замiнили звичайнi дiоди, транзистори i т.п., їхнi по-
тенцiйнi можливостi оцiнюються дуже високо. Розглянемо принцип
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дiї деяких приладiв сучасної наноелектронiки.
Лазери на квантових ямах. Квантовi структури використовую-

ться для створення лазерiв [202, 207]. Ефективнi лазернi пристрої
на квантових ямах застосовуються у волоконно-оптичних лiнiях
зв’язку. Вiдзначимо, що для роботи будь-якого лазера необхiдно
створити iнверсну заселенiсть енергетичних рiвнiв. На бiльш висо-
кому рiвнi може знаходитися бiльше електронiв, нiж на нижчому,
тодi як у станi теплової рiвноваги ситуацiя зворотна. Кожному лазе-
ру необхiдний оптичний резонатор чи система дзеркал, яка замикає
електромагнiтне випромiнювання в робочому об’ємi.

Для перетворення квантової ями на лазер потрiбно приєднати
її до двох контактiв, завдяки яким електрони можуть безперервно
надходити в робочу область. Нехай через один контакт електро-
ни попадають у зону провiдностi. При переходi електронiв з зони
провiдностi у валентну зону будуть випромiнюватися кванти еле-
ктромагнiтного випромiнювання (рис. 6.21). Потiм крiзь валентну
зону носiї струму повиннi рухатись до iншого контакту. Частота
випромiнювання визначається умовою

~ω = Eg + Ec
1 + Ev

1 ,

де Ec
1 i Ev

1 – енергiї перших енергетичних рiвнiв у зонi провiдностi
i валентнiй зонi, вiдповiдно.

Електромагнiтне випромiнювання, яке генерується лазером, не-
обхiдно сконцентрувати в центральнiй, робочiй областi приладу.
Для цього показник заломлення внутрiшнiх шарiв повинен бути
бiльшим, нiж зовнiшнiх, тобто внутрiшня область лазера повинна
виконувати роль хвилеводу. На границях цього хвилеводу нанесенi

Рис. 6.21. Енергетична схема лазера на квантовiй ямi [207]
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дзеркала, якi утворюють резонатор.
Для роботи лазера в режимi генерацiї необхiдно, щоб пiдсилен-

ня свiтла в резонаторi перевищувало сумарнi втрати. При рiвностi
сумарних втрат у резонаторi для досягнення порога генерацiї треба
iнжектувати в активну область лазера тим менше носiїв, чим бiль-
ша густина станiв поблизу краю зони. Це означає, що для змен-
шення граничної сили струму (яку бажано робити як можна мен-
шою) варто мати структуру з високою густиною станiв. Прогрес у
створеннi лазерiв пов’язаний з використанням напiвпровiдникових
структур, якi мiстять квантовi ями. Це зумовлено тим, що густина
станiв поблизу краю зони в квантовiй ямi має скiнченну величи-
ну, тобто значно перевищує густину станiв у масивному напiвпро-
вiднику, яка наближається до нуля на краю. У квантових нитках
можна очiкувати ще бiльшого полiпшення характеристик лазерiв
внаслiдок наближення густини станiв до нескiнченностi. Зрозумi-
ло, що в реальних структурах через розширення квантових рiв-
нiв за рахунок розсiювання носiїв густина станiв буде мати кiнцеве
значення, тим не менше в квантових нитках високої якостi можна
розраховувати на подальше зниження граничної сили струму. Лазе-
ри на квантових ямах можна перебудовувати, змiнюючи параметри
енергетичного спектра. Так, при зменшеннi розмiрiв ями мiнiмаль-
нi енергiї електронiв Ec

1 у зонi провiдностi i Ev
1 у валентнiй зонi

збiльшуються, i частота, яка генерується лазером, зростає. Пiдшу-
куючи товщину квантової ями, можна домогтися, щоб загасання
хвилi в оптичнiй лiнiї зв’язку, куди попадає випромiнювання, було
мiнiмальним. Крiм того, у двовимiрному електронному газi легше
створити iнверсну заселенiсть. Тому лазери на квантових структу-
рах мають значний ККД.

Переваги напiвпровiдникових лазерiв на квантових точках по-
в’язанi з повною дискретнiстю енергетичного спектра i високою
просторовою локалiзацiєю електронiв i дiрок, що сприяє пiдвищен-
ню температурної стабiльностi i збiльшенню пiдсилення i потужно-
стi. Це гетеролазери для систем оптичного зв’язку на подвiйнiй ге-
тероструктурi з подвiйними бар’єрами, якi працюють у дiапазонi
0,70...0,88 i 1,78 мкм на гетероструктурi GaSb-Ga1−xAlxSb, лазери
на надґратцi з квантовими ямами GaAs-Ga1−xAlxAs. В останньому
випадку надґратка повинна мати не менше десяти перiодiв з тов-
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щиною 10...15 нм. Iнжекцiйнi лазери на надґратках iз квантовими
ямами мають ККД до 60%, низький граничний струм i вузьку дiа-
граму спрямованостi. Для цих же цiлей перспективна бiльш скла-
дна надґратка GaAs-(Ga1−xAlx)yIn1−yP. Створено лавинний фотодiод
на надґратцi GaAs-Ga1−xAlxAs (x=0,55) зi значним ефектом фотопо-
множувача. Польовий транзистор з модульованим легiюванням, час
переключення якого усього декiлька пiкосекунд, вiдкриває реаль-
нi можливостi його використання у надшвидкодiючих високочасто-
тних iнтегрованих схемах [205].

Завдяки унiкальним можливостям нанотехнологiї створений мi-
кропорожнинний лазер. Випромiнювальнi елементи цього крихi-
тного пристрою – молекули флуоресцентного матерiалу, укладенi
в мiкроскопiчну порожнину в цеолiтi на основi фосфату алюмiнiю.
Особлива форма порожнини забезпечує повне внутрiшнє вiдбиття
свiтла i дає можливiсть сфокусувати i направити свiтло, яке випро-
мiнюється молекулами. Нова технологiя створення мiкроскопiчних
лазерiв може виявитися настiльки ефективною, що саме на їх осно-
вi стане можливим будувати мiнiатюрнi пристрої для CD- плеєрiв i
комп’ютерiв майбутнього. Вкажемо i такi традицiйнi областi засто-
сування поверхневих наноструктур, як високодисперснi сорбенти,
каталiзатори i наповнювачi. Використання хiмiчної збiрки для мо-
дифiкацiї поверхнi i вирощування поверхневих структур заданого
складу i будови дало можливiсть iстотно полiпшити їхнi властивостi
й отримати новi, наприклад, високоселективнi сорбенти, негорючi
полiмернi матерiали i т.п.

Квантовi нитки пористого кремнiю. Вмiст Si у земнiй корi оцi-
нюється в 27,6% маси. У багатьох його рiзновидах (моно-, полiкри-
сталiчний чи аморфний) виявляються напiвпровiдниковi власти-
востi. На основi моно-Si випускаються напiвпровiдниковi прилади
вiд дискретних дiодiв i транзисторiв до надскладних iнтегральних
схем i процесорiв. Висока фоточутливiсть Si використовується в
Si–фотоприймачах i сонячних батареях. Енергетична дiаграма для
с-Si приведена на рис. 6.22. Випромiнювання квантiв свiтла у безде-
фектному кристалi Si при кiмнатнiй температурi вiдбувається при
переходах електронiв з рiвнiв вiтки Ec(P ) на рiвнi вiтки Ev(P ). У
невиродженому матерiалi заповненими виявляються стани бiля дна
зони провiдностi Ec (точка 1), а вакантними – бiля верха валентної
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Рис. 6.22. Залежностi енергiї електрона вiд квазiiмпульсу для монокри-
стала силiцiю i Si–квантової нитки (позначення з штрихом)

зони Ev (точка 2).
Кремнiй – непрямозонний напiвпровiдник, в якого абсолютний

мiнiмум c-зони зсунутий щодо абсолютного максимуму v-зони по
осi P . Тому пiд час переходу 1−→2 збереження квазiiмпульсу немо-
жливе i перехiд буде заборонений. Реалiзувати такий процес в не-
прямозонних напiвпровiдниках можна лише при участi фонона, що
знижує ймовiрнiсть переходу на два порядки порiвняно з випадком
прямозонних матерiалiв (наприклад, GaAs). В результатi квантова
ефективнiсть фотолюмiнесценцiї c-Si при не дуже високих рiвнях
збудження складає усього 10−4%. Отже, випромiнюється один фотон
на мiльйон поглинених у Si фотонiв збудження, причому фотолю-
мiнiсценцiю, як правило, спостерiгають при T = 4...80 К. Енергiя
випромiнюваних квантiв близька до Eg0 i приходиться на ближнiй
iнфрачервоний дiапазон. При зменшеннi розмiру наноструктури в
Si абсолютний мiнiмум зони провiдностi зсувається влiво, змен-
шуючи рiзницю квазiiмпульсiв на початковому i кiнцевому станах.
Крiм того, для наноструктур стає помiтним прояв спiввiдношення
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невизначеностi i закон збереження квазiiмпульсу вже не є строгим.
Цi причини iстотно пiдвищують iмовiрнiсть оптичних переходiв i
зумовлюють зсув спектра фотолюмiнесценцiї у видиму область.

Пористий кремнiй отримують при електрохiмiчному травленнi
монокристала c-Si. При певних режимах щiльнiсть пiр може бути
такою великою, що вiдбувається їхнє перекриття, i непротравленi
дiлянки кремнiю мають вигляд коралоподiбної системи ниток змiн-
ного перетинання (рис. 6.23). Мiнiмальнi розмiри перетину Si-ниток

Рис. 6.23. Квантовi нитки пористого кремнiю

i їхнiх iзольованих дiлянок (кластерiв) у пористому шарi складають
одиницi нанометрiв. Пористий Si, звичайно, формується як шар на
поверхнi пластини c-Si.

В основi стандартного способу формування пористого кремнiю
лежить процес електрохiмiчного травлення пластин c-Si розчином
на основi плавикової кислоти. Опис моделей механiзму пороутворе-
ння викладений у роботi [206].

Наприклад, для Si з електронним типом провiдностi (n−Si) чи
сильнолегованого (p−Si) пори мають вигляд перпендикулярних до
поверхнi каналiв дiаметром у десятки нанометрiв з бiчними вiдга-
луженнями. Для зразкiв слаболегованого (p−Si) чи при освiтленнi
n−Si формується структура у виглядi губки чи корала (рис. 6.23).
Розмiри пiр i непротравлених дiлянок при цьому дуже маленькi i
складають декiлька нанометрiв.

Теплопровiднiсть високопористого Si на порядок нижча, нiж мо-
нокристала. Оптичнi властивостi пористого Si також iстотно вiдрi-
зняються вiд об’ємного матерiалу. В залежностi вiд пористостi, зсув
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убiк великих енергiй вiдносно Eg0 вiдбувається на 100...500 меВ. Це
пояснюється квантоворозмiрними ефектами. Оскiльки зразки по-
ристого кремнiю досить неоднорiднi через перетинання квантових
ниток i кластерiв, то вимiрюваний спектр поглинання варто вважа-
ти усередненим за розмiрами складових остова наноструктури.

Внаслiдок малої концентрацiї дефектiв в об’ємному кристалi мо-
жливi два механiзми: пряма випромiнювальна рекомбiнацiя вiль-
них електрона i дiрки чи анiгiляцiя екситона. Ймовiрнiсть остан-
нього процесу на порядок бiльша ймовiрностi зон-зонної рекомбiна-
цiї. Проте, у масивних зразках Si енергiя зв’язку носiїв в екситонi
складає 14 меВ i при кiмнатнiй температурi лише мала частина
електронно-дiркових пар виявляється зв’язаною. Це, разом iз стру-
ктурою енергетичних зон Si, i пояснює мале значення квантового
виходу фотолюмiнесценцiї в c-Si. Якщо розмiри Si-нитки чи класте-
ра складають кiлька нанометрiв, то енергiя зв’язку екситона почи-
нає iстотно залежати вiд спiввiдношення дiелектричних сталих Si
i навколишнього середовища. Тому може вiдбутися рiзке загасання
фотолюмiнесценцiї при розташуваннi пористого кремнiю в рiдинi з
високим значенням ε.

Електролюмiнесцентнi прилади. Електролюмiнесценцiя в пори-
стому Si вивчена менше, нiж фотолюмiнесценцiя. Однак саме з еле-
ктролюмiнесценцiєю пов’язуються перспективи практичного вико-
ристання пористого кремнiю для створення певних пристроїв: свi-
тлодiодiв, плоских кольорових дисплеїв i т.п. Свiтлодiоди з пористо-
го кремнiю передбачаються значно бiльш дешевими, нiж виготовле-
нi на основi напiвпровiдникових сполук. Випромiнювач електролю-
мiнесценцiї з пористого кремнiю може бути доведений до мiкронних
розмiрiв i сполучений з iншими напiвпровiдниковими елементами
на одному кремнiєвому кристалi. Це дасть можливiсть здiйснювати
швидкодiючу оптичну обробку iнформацiї. Але на шляху реалiзацiї
подiбних задач виникають проблеми.

Для появи електролюмiнесценцiї необхiднi якiснi електричнi кон-
такти, що забезпечуватимуть iнжекцiю носiїв заряду в пористий
кремнiй. В якостi контактiв використовують напiвпрозорi шари зо-
лота чи прозорi провiднi оксиди металiв i полiмери. Можливий та-
кож рiдкий електролiтичний контакт. Другим електродом є крем-
нiєва пiдкладинка, на якiй сформовано пористий шар (рис. 6.24).
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При проходженнi електричного струму мiж контактами енергiя iн-

Рис. 6.24. Свiтловипромiнювальний пристрiй на основi пористого кремнiю
з напiвпрозорими металевими електродами

жектованих носiїв заряду в результатi їх випромiнювальної реком-
бiнацiї в шарi пористого кремнiю перетворюється у свiтло. Кiль-
кiсною характеристикою цього процесу є квантова ефективнiсть
ηe. Величина ηe визначає вiдношення кiлькостi випущених фото-
нiв до кiлькостi електронiв, якi проходять крiзь збуджувану стру-
ктуру. У твердофазних електролюмiнесцентних структурах ηe =

10−4...10−2%. Великi значення ηe = 0, 3% отриманi в системах з рiд-
ким контактом, однак їх практичне використання значно бiльш скла-
дне.

Значення ηe для електролюмiнесценцiї в пористому кремнiї зна-
чно менше, нiж величина η для фотолюмiнесценцiї, яка складає
кiлька вiдсоткiв. Меншi значення ηe для електролюмiнесценцiї по-
в’язанi зi складнiстю введення збуджених носiїв у пористу стру-
ктуру. Тому оптимiзацiя електричних характеристик контактiв у
пристроях електролюмiнесценцiї на основi пористого кремнiю має
першорядне значення. Iншою проблемою в його використаннi є не-
стабiльнiсть його випромiнювальних характеристик.

Електрооптичний перемикач. Збiльшення енергiї зв’язку i си-
ли осцилятора екситонiв у двовимiрнiй структурi дає можливiсть
створювати прилади на їх основi. Зокрема, розроблено ефектив-
ний електрооптичний перемикач на екситонних переходах. Основ-
на частина такого перемикача складається (рис. 6.25) з декiлькох
квантових ям напiвпровiдника GaAs, розташованих мiж бар’єрними
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Рис. 6.25. Схема електрооптичного перемикача на екситонному переходi

шарами бiльш широкозонного матерiалу GaAlAs. В такiй структу-
рi екситоннi пiки поглинання чiтко вираженi навiть при кiмнатнiй
температурi. Пiд дiєю зовнiшнього електричного поля, прикладе-
ного перпендикулярно до шарiв, якi створюють квантовi ями, пiки
екситонного поглинання зсуваються в червону область спектра за
рахунок ефекту Штарка (quantum-confined Stark effect) [208].

В об’ємних напiвпровiдниках навiть за низьких температур ефект
Штарка придушується процесом iонiзацiї екситонiв, який прояв-
ляється в розпливаннi i зникненнi пiка екситонного поглинання, i
збiльшеннi поглинання в областi краю мiжзонного поглинання за
рахунок ефекту Франца–Келдиша (зменшення ширини забороне-
ної зони напiвпровiдника у зовнiшньому електричному полi).

В квантових ямах екситонний пiк поглинання чiтко виражений
при напруженостi зовнiшнього поля до 105 В/см, i величина його
зсуву в область менших енергiй може перевищувати енергiю зв’яз-
ку екситона у декiлька разiв. У об’ємному напiвпровiднику ексито-
ни iонiзуються в полях, приблизно в сто разiв бiльш слабких. Якiсно
високий порiг iонiзацiї екситонiв у квантовiй ямi за наявностi зовнi-
шнього поля можна пояснити так. Зовнiшнє електричне поле, при-
кладене перпендикулярно до квантової ями, тягне електрон i дiрку
до протилежних країв квантової ями. Проте воно не може iонiзува-
ти екситон з двох причин: 1) електрон i дiрка не можуть залишити
квантову яму через малу ймовiрнiсть тунелювання крiзь бар’єри iз
широкозонного напiвпровiдника GaAlAs; 2) оскiльки квантова яма
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вже дiаметра екситона, то мiж електроном i дiркою залишається
сильне кулонiвське притягання. Отже, прикладаючи зовнiшню на-
пругу до квантової ями чи до серiї квантових ям, можна модулюва-
ти iнтенсивнiсть свiтла на частотi екситонного переходу за рахунок
змiни поглинання.

Помiтимо, що ця структура може одночасно бути як оптичним
модулятором, так i детектором випромiнювання. Внаслiдок резо-
нансного збудження екситонiв у квантовiй ямi при 300 К вiдбува-
ється їх швидкий (<10−12 с) розпад на вiльнi електрони та дiрки,
тобто у нiй виникає фотопровiднiсть. Швидкий розпад екситонiв
при кiмнатнiй температурi вiдбувається внаслiдок взаємодiї з фоно-
нами – середня теплова енергiя (26 меВ) значно перевищує енергiю
зв’язку екситона (10 меВ) для даної структури у квантовiй ямi з
бар’єрами кiнцевої висоти.

Як працює електрооптичний модулятор, у якому використаний
Штарк–ефект? Методом молекулярно–променевої епiтаксiї виготов-
ляється p-i-n дiод, в якому у власному i-шарi вирощена система
квантових ям. На дiод через опiр навантаження R подається напру-
га. Якщо структура не освiтлюється, то опiр квантових ям значний
порiвняно з послiдовно включеним опором навантаження i бiльша
напруга прикладена до i-шару перпендикулярно квантовим ямам.
За рахунок Штарк–ефекту поглинання в областi екситонного резо-
нансу незначне.

При освiтленнi на частотi екситонного переходу створюються
екситони, якi практично миттєво розпадаються на вiльнi електро-
ни i дiрки. Внаслiдок виникнення фотоструму збiльшується падiн-
ня напруги на навантаженнi, зменшується напруга, прикладена до
дiоду i збiльшується поглинання свiтла дiодом на частотi екситонно-
го переходу (зменшується штаркiвський зсув екситонної лiнiї). Це,
у свою чергу, призводить до збiльшення концентрацiї збуджених
екситонiв i фотоструму при їхньому розпадi. У такий спосiб вини-
кає позитивний зворотний зв’язок пристрою. За рахунок нелiнiйної
змiни поглинання в системi зi зворотним зв’язком можна отримати
рiзнi режими роботи: перемикання з великим контрастом, бiста-
бiльний режим, якщо за однiєї i тiєї ж вхiдної iнтенсивностi свiтла
iснують два стабiльних значення iнтенсивностi свiтла на виходi при-
ладового пристрою (в лiтературi воно називається Self–Electrooptic
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Effect Device (SEED)).
Для модуляцiйних приладiв дуже зручним виявився ефект Штар-

ка в квантових ямах, який отримав назву гiгантського ефекту
Штарка, оскiльки електрон i дiрка виявляються притиснутими по-
лем до двох протилежних стiнок ями, i екситони можуть бути iо-
нiзованi лише в результатi тунелювання крiзь бар’єрнi шари [208].
Робочу температуру навколишнього середовища можна пiдвищува-
ти аж до кiмнатних температур i вище через стабiлiзуючi екситон-
нi властивостi гетероструктур. Стосовно ж сильної температурної
залежностi положення екситонних лiнiй, якi йдуть слiдом за ши-
риною забороненої зони, то тут радикальним рiшенням є iнтеграцiя
випромiнювальних елементiв з елементами, якi здiйснюють оброб-
ку iнформацiї, закладеної у свiтловому потоцi. Часто це можна ре-
алiзувати в межах однiєї i тiєї ж багатошарової гетероструктури.
Ще бiльш вражаючими могли б виявитися можливостi, закладенi
в екситонних поляритонах, оскiльки високi швидкостi поширення
сигналiв тут могли б поєднуватися з надзвичайно низькими енер-
гетичними витратами на керування приладом.

Мiнiатюрний рефрижератор (рис. 6.26). Широкому використан-

Рис. 6.26. Iлюстрацiя принципу роботи NIS–мiкрорефрижератора. Пун-
ктирна лiнiя – хiмiчний потенцiал; V – напруга на контактi; ∆ – ширина

надпровiдної щiлини [209]
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ню деяких типiв електронних пристроїв з наноструктурами i дуже
низькими робочими температурами сьогоднi перешкоджає вiдсу-
тнiсть надiйних i порiвняно дешевих систем для їх охолодження.
Спiвробiтники Nat. Inst. Standards and Technology у роботi [209]
повiдомили про виготовлення мiкрорефрижератора, за допомогою
якого вдалося остудити кубик з Ge з довжиною ребра 250 мкм до T

= 220 мК. Принцип його дiї дуже простий. Вiн оснований на ефектi
тунелювання в контактi NIS (N – нормальний метал, I – iзолятор,
S – надпровiдник). У надпровiдника в густинi електронних станiв
є щiлина, причому в термодинамiчнiй рiвновазi рiвень Фермi ме-
талу попадає в центр цiєї щiлини, тому тунелювання електронiв
через дiелектричний прошарок з металу в надпровiдник неможли-
ве. При досить великiй напрузi на контактi хiмпотенцiал металу
попадає в центр цiєї щiлини, i електрони тепер можуть тунелювати
у незайнятi стани, розташованi вище щiлини (рис. 6.26). Оскiльки
в надпровiдник тунелюють тiльки електрони з енергiями, близьки-
ми до рiвня Фермi (тобто самi високоенергетичнi), сумарна енергiя
електронiв, що залишилися, зменшується, i метал охолоджується.
Це – так само, як випарювання самих розiгрiтих молекул викликає
охолодження в кондицiонерi зi зволоженням повiтря. Розроблювачi
використовували чотири пари приладiв з розмiрами 25×15 мкм2, для
охолодження об’єкта – з розмiрами 450× 450 мкм2 вiд температури
320 мК до 225 мК. За об’ємом це аналогiчно тому, якби холодильник
розмiром з людину остудив Статую Волi.

Комбiнацiя Не3 холодильникiв i пристроїв з електронним туне-
люванням могла б охолоджувати об’єкти сантиметрового розмiру до
100 мК i нижче. Така комбiнацiя була б корисна для багатьох крiо-
генних задач, наприклад, у рентгенiвських датчиках для виявлення
дефектiв матерiалiв напiвпровiдникової промисловостi, в детекто-
рах фотонiв на космiчних апаратах для дослiдження поляризацiї
космiчного мiкрохвильового тла.

На практицi, звичайно, приходиться попутно вирiшувати цiлий
ряд проблем з метою збiльшення потужностi охолодження i т.п. Як
би там не було, автори згаданої статтi припускають, що удосконале-
ння системи вiдведення тепла дозволить досягти ще бiльш низьких
температур, аж до абсолютного нуля.

Клiтина як транспорт. Бiологи здiйснили експеримент, у яко-
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му одноклiтинна водорiсть виступила в якостi транспортного за-
собу (рис. 6.27). Її змусили вiдбуксувати мiкроскопiчну бусину на

Рис. 6.27. Одноклiтинна водорiсть – “вантажiвка” [210]

вiдстань близько 20 сантиметрiв, що перевищує в 20 000 її власну
довжину [210].

Вiдомо, що багато одноклiтинних органiзмiв є чуттєвими до свi-
тла. Бiля його джерела розмiстили майбутнiй вантаж, який, коли
водорiсть наближалася, “приклеювався” до неї за допомогою спе-
цiальних молекул, закрiплених на поверхнi. Потiм “навантаженiй”
клiтинi пiдказували новий напрямок руху, а наприкiнцi опромiню-
вали її ультрафiолетовим спалахом, щоб вiдокремити бусину. На
думку вчених, така схема повинна зацiкавити як медикiв, так i на-
ноiнженерiв. Проблема, з якою зiштовхуються тi й iншi, полягає
в транспортi малих частинок чи мiнiатюрних приладiв усерединi
органiзму. Як рiшення пропонувалися “молекулярнi двигуни” [29]
– пристрої, що нагадували тi, якi намагаються використовувати в
сучасних технологiях. Автори дослiду з водорiстю вважають, що
спростили задачу: немає потреби шукати “двигун” мiкроорганiзму,
якщо вiн сам здатен справитися з транспортуванням корисного ван-
тажу.

Вiруси – роботи. Дотепер не з’ясовано, чи є вiруси iстотами з
гранично примiтивною органiзацiєю, чи є дуже складно органiзова-
ними молекулами. Як бiологiчнi вiруси, так i їх комп’ютернi анало-
ги активно розвиваються убiк збiльшення руйнiвної здатностi. Але
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при вiдповiдному пiдходi бiологiчнi вiруси можуть виявитися кори-
сними в електронiцi. В роботi [211] здатнiсть вiрусiв до створення
собi подiбних була переспрямована на синтез напiвпровiдникових i
магнiтних нанодротикiв. Слiд зазначити, що в синтезi 1D матерi-
алiв сучасна нанотехнологiя мала певнi успiхи. Чого вартий один
вишуканий метод конденсацiї пари у рiдину по слiду нанопорцiї
каталiзатора, що пролiтає, з наступним затвердiнням рiдини (у по-
льотi) в кристалiчну нитку! Але i цей механiзм не виявився межею
винахiдливостi, якщо мова йде про те, щоб перевантажити на iн-
ших частину роботи iз задоволення власних потреб.

Ранiше було вiдкрито, що пептиди не тiльки здатнi кодувати
iнформацiю в подвiйних спiралях ДНК, але й мають селективну
спорiдненiсть до матерiалiв, якi важко собi уявити складовою ча-
стиною живих систем – напiвпровiдникiв ZnS, CdS чи магнiтних
сплавiв FePt i CoPt. Використовуючи цей факт, бiотехнологи впро-
вадили вiдповiднi пептиди в генетичнi набори вiрусу (бактерiофага
M13). Бактерiофаг M13 був обраний тому, що за певних умов вiн,
замiсть вiдтворення окремих екземплярiв собi подiбних, починає
продукувати (немов зiпсований автомат) утворення невизначеної
довжини. Поставленi у вiдповiднi умови генетично модифiкованi
вiруси, розмножуючись, стали будувати вiруснi оболонки iз того,
що їм здавалося придатним – з наночастинок напiвпровiдникових
чи магнiтних матерiалiв. На цьому їхня роль закiнчувалася. На-
ступний вiдпал при порiвняно низьких температурах (400...5000 С)
перетворював їх мiнералiзованi остови у вiдповiднi нанодротики.
Дослiдження методом електронної дифракцiї i скануючої електрон-
ної мiкроскопiї з високою роздiльною здатнiстю показали високий
ступiнь кристалiчностi отриманих напiвпровiдникових дротiв. На-
нодротики з магнiтних матерiалiв виявилися стiйкими до окислю-
вання i мали високу коерцитивну силу, що, власне, i потрiбно вiд
матерiалiв для магнiтного запису.

Наноелектромеханiчний транзистор. “Електронний шаттл” або
“механiчна рука”. Р. Блайком i Д. Шеблi створений принципово
новий електромеханiчний одноелектронний транзистор з “механi-
чною рукою”, який переносить окремi електрони вiд джерела до
стоку [212, 213]. Робочий електромеханiчний осцилятор мiг вiбрува-
ти в дiапазонi радiочастот i переносити окремi електрони вiд одного
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електрода до iншого при активацiї механiчної руки пристрою (тобто
працювати як транзистор). Установка зображена на рис. 6.28.

Рис. 6.28. Наноелектромеханiчний транзистор (схема пристрою i еле-
ктронна мiкрофотографiя) [212]

У центрi пристрою - вiбруючий маятник, названий Блайком “еле-
ктронним шаттлом”. Якщо мiж точками G1 i G2 прикласти змiнну
напругу, то маятник буде коливатися з частотою, пропорцiйною ча-
стотi змiнної напруги. У робочому пристрої маятник коливався з ча-
стотою в 100 Мгц. Маятник C електрично iзольований вiд електро-
дiв G1, G2, S i D i заземлений. Електроди S i D є джерелом i стоком
транзистора, вiдповiдно. Як тiльки маятник торкається електрода
S, на його поверхню завдяки тунельному ефекту переноситься один
електрон, який потiм передається за допомогою коливань маятни-
ка на електрод D. На схемi показано джерело напруги транзистора
VSD i прилад, за допомогою якого дослiдники могли спостерiгати за
переносом електронiв ISD.

Осцилятор дослiдники виготовили з кремнiю за технологiєю SOI
(silicon-on-insulator). Пристрiй виготовлявся в декiлька етапiв. Спо-
чатку дослiдники за допомогою електроннопроменевої лiтографiї
нанесли на кремнiєву поверхню золоту маску, яка повторювала гео-
метрiю пристрою, а також алюмiнiєву маску травлення (для тих дi-
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лянок на матрицi, якi треба видалити). Далi був витравлений меха-
нiчний маятник (за допомогою комбiнацiї мокрого i сухого травлен-
ня). I, нарештi, дослiдники витравили тунельнi контакти маятника
(з точнiстю до 10 нм).

Першi дослiди iз запуску транзистора дослiдники провели за
кiмнатною температурою. Напруга, яка приводила в рух маятник,
склала ±3 В. Шляхом змiни частоти маятника дослiдники визначи-
ли оптимальнi значення для переносу електронiв маятником. Вiд-
стань мiж електродами S i D склала 300 нанометрiв, а ємнiсть пе-
реходу S – D склала 84 аФ. При напрузi VSD = ±1 У маятник мiг
перенести ±527 електронiв. Змiнивши напругу, яка подавалась на
транзистор, вдалося домогтися ефекту переносу окремого електро-
на. Далi дослiдники знизили температуру пристрою до 12 К. I отут
вони виявили, що пристрiй поводиться по-iншому. Подальшi тести
транзистора при рiзних напругах VSD (0...10 мВ) i частотах вiбрацiї
маятника показали, що при частотi 120 МГц вiбрацiї “шатла” вiн
поводиться так само, як i при кiмнатнiй температурi. Можливо, по-
значається сильний вплив теплових ефектiв. Подальше зниження
температури до 4 К не дало нiяких результатiв - транзистор вiдмо-
вив, тому що його маятник став жорсткiшим i тунельний контакт
мiж електродами S i D не спостерiгався.

У звичайних мiкроелектронних транзисторах переноситься близь-
ко 105 електронiв для того, щоб забезпечити стан 1 чи 0. У новому
електромеханiчному транзисторi цю роль виконує один електрон.
Перевагою нового пристрою є вiдсутнiсть теплових шумiв, оскiль-
ки стiк i джерело фiзично роздiленi. Також зменшиться споживан-
ня енергiї пристрою, зiбраного на цих транзисторах. Застосування
маятника як переносника електронiв дозволить транзисторовi пра-
цювати в умовах пiдвищеної радiоактивностi, наприклад, у супу-
тниковiй електронiцi.

Дiод–нанотрубка. Цилiндричнi не вигнутi нанотрубки утворюю-
ться з повторюваних вуглецевих шестикутникiв. Якщо вуглецевий
шестикутник замiнити, наприклад, на п’ятикутник, чи семикутник
на два таких дефекти, як показано на рис 6.30, нанотрубка зiгне-
ться. З рiзних сторiн щодо вигину орiєнтацiя вуглецевих шестику-
тникiв виявляється рiзною. Але зi змiною орiєнтацiї шестикутникiв
стосовно осi нанотрубки змiнюється її електронний спектр, поло-
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ження рiвня Фермi, ширина оптичної щiлини i т.п. Зокрема, для
наведеного на рисунку випадку, лiворуч щодо вигину нанотрубка
повинна бути металевою, а праворуч - напiвпровiдниковою. Отже,
ця вигнута нанотрубка повинна являти собою молекулярний гете-
роперехiд метал-напiвпровiдник.

Рис. 6.29. Семиелектродний пристрiй вимiрювань на окремiй нанотрубцi
[33]

Якщо розглядати данi шматки нанотрубки iзольовано, з рiзних
бокiв щодо вигину, електрони на рiвнi Фермi мають рiзну енергiю. У
єдинiй системi виграш в енергiї призводить до перетiкання заряду й
утворення потенцiального бар’єра. Електричний струм у такому пе-
реходi тече тiльки в тому випадку, якщо електрони перемiщуються
з областi нанотрубки з бiльшою енергiєю Фермi в область з мен-
шою. Iнакше кажучи, струм може текти тiльки в одному напрямку.
"Однобiчне"проходження струму через нанотрубку з вигином ви-
користовується для створення випростувального дiода - одного з
основних елементiв електронних схем.

Польовий транзистор на нанотрубцi. На базi напiвпровiдникової
чи металевої нанотрубки вдалося зробити польовi транзистори, що
працюють при кiмнатнiй (у першому випадку) i наднизькiй (в iншо-
му) температурi. Польовий транзистор (трiод) - електронний при-
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Рис. 6.30. Схема впливу дефекту семикутник-п’ятикутник на геометрiю
нанотрубки (а) i енергiю рухливих електронiв (б)

Рис. 6.31. Випростувальний дiод на вигнутiй нанотрубцi. Нанотрубка ле-
жить на непровiднiй (кварцової) пiдкладинцi в контактi з двома надтон-
кими проводами (а); вольт-амперна характеристика для такої системи (б)

стрiй, на перенос заряду через який впливає зовнiшнє (керуюче)
електричне поле, використовується в пiдсилювачах електричного
сигналу, перемикачах i т.п. [28].

У транзисторi на напiвпровiдниковiй нанотрубцi електричне по-
ле керує концентрацiєю носiїв у зонах делокалiзованих станiв. У
напiвпровiдниковiй нанотрубцi стани валентної зони вiддiленi вiд
станiв зони провiдностi енергетичною щiлиною - забороненою зо-
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Рис. 6.32. Польовий транзистор на напiвпровiдниковiй нанотрубцi. Нано-
трубка лежить на непровiднiй (кварцової) пiдкладинцi в контактi з дво-
ма надтонкими проводами, як третiй електрод (затвор) використовується
кремнiєва куля (а); залежнiсть провiдностi в ланцюзi вiд потенцiалу за-

твору (б)

ною. Через наявнiсть цiєї щiлини за звичайних умов концентрацiя
носiїв у зонах мала i нанотрубка має високий опiр. При подачi на
третiй електрод (затвор) електричного потенцiалу U в областi нано-
трубки виникає електричне поле i вигин енергетичних зон змiнює-
ться. При цьому концентрацiя дiрок у валентнiй зонi (i, вiдповiдно,
електропровiднiсть) зростає за експоненцiйним законом зi зсувом
краю зони щодо рiвня Фермi. При потенцiалi затвора приблизно
−6 В концентрацiя дiрок досягає максимального значення, опiр –
мiнiмального, а нанотрубка стає металевою.

При створеннi польового транзистора на металевiй нанотрубцi
використовуються ефекти тунельного переносу електронiв через
нанотрубку по окремим молекулярним орбiталям. Через кiнцеву
довжину нанотрубки її електронний спектр, строго говорячи, не
безперервний, а дискретний, з вiдстанню мiж окремими рiвнями 1
мев при довжинi нанотрубки 1 мкм. Такий характер розщеплення
рiвнiв, звичайно, не позначається на електропровiдностi нанотруб-
ки, наприклад, при кiмнатнiй температурi (0,025 еВ), але цiлком
визначає її електричнi властивостi при температурi нижче 1 К.

Провiднiсть металевої нанотрубки за таких умов зумовлена тим,
що електрони перескакують з верхнього заповненого рiвня като-
ду на провiдний дискретний рiвень нанотрубки, а потiм з нано-
трубки на нижнiй незаповнений рiвень аноду. У межах нанотрубки



Роздiл 6. Спектроскопiя низькорозмiрних систем 360

Íàíîòðóáêà
Àíîä Êàòîä

à

E
FE

F

U, B
-2

Ï
ð

î
â
î
ä

è
ì

ñò
ü
,

i

20

0

0,04

e 
/h2

T=0,11 K

T=0,39 K

á

Рис. 6.33. Схема переносу електронiв за участю одного дискретного рiвня
в польовому транзисторi на металевiй нанотрубцi (а) i залежнiсть провiд-

ностi в ланцюзi вiд потенцiалу затвору (б)

тунелювання електрона вiдбувається дуже легко (практично без
розсiювання i без втрат енергiї) за рахунок p-електронних станiв,
делокалiзованх на всю довжину нанотрубки. Висока металева про-
вiднiсть в електричному ланцюзi можлива у випадку, якщо так са-
мо легко здiйснюється перенос електронiв мiж нанотрубкою i еле-
ктродами. У експериментi це досягається, можливо, бiльш точною
пiдгонкою рiвнiв Фермi електродiв до енергiї провiдного рiвня на-
нотрубки. Включення зовнiшнього електричного поля при подачi
електричного потенцiалу на третiй електрод зсуває електронний
рiвень нанотрубки, i її опiр зростає.

Дисплей з нанотрубок. Дисплей – це перше, що ми бачимо, ко-
ли пiдходимо до комп’ютера. Виявилося, що вуглецевi нанотрубки
можуть бути кориснi також i для створення дисплеїв нового по-
колiння. Розглянемо вуглецеву нанотрубку, закрiплену на катодi й
орiєнтовану в напрямку аноду. Якщо на електроди подати напругу
вiдповiдної полярностi, нанотрубка заряджається негативно, лiнiї
електричного поля поблизу зарядженої нанотрубки викривляються
й в околицi вiстря нанотрубки напруженiсть поля стає величезною,
причому тим бiльше, чим тонше нанотрубка. Таке локальне поле
може виривати електрони з нанотрубки. Пiд дiєю зовнiшнього поля
електрони, що летять, формуються в пучок. Цей ефект, який на-
зивають автоелектронною емiсiєю, крiм дисплеїв, використовується
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Рис. 6.34. Схема дисплея, у якому використовується автоелектронна емi-
сiя з нанотрубок

для створення випрямлячiв.
В обох випадках беруть два плоских електроди, один iз яких

покривають кулею з вуглецевих нанотрубок, орiєнтованих перпен-
дикулярно до iншого. Якщо на електроди подається така напруга,
що нанотрубка заряджається негативно, з нанотрубки на другий
електрод випромiнюється пучок електронiв: струм у системi про-
тiкає. При iншiй полярностi нанотрубка заряджається позитивно,
електронна емiсiя з неї неможлива, i струм у системi не протiкає.

Щоб за допомогою автоелектронної емiсiї отримати зображен-
ня, на анодi закрiплюють люмiнофор. Електронний удар збуджує
молекули люмiнофора, якi потiм переходять в основний стан, ви-
промiнюючи фотони. Наприклад, при використаннi як люмiнофору
сульфiду цинку з добавками мiдi й алюмiнiю, спостерiгається зеле-
не свiтiння, а при додаваннi срiбла – синє. Червоний колiр отриму-
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ють за допомогою легованого европiєм оксиду iттрiю.

Основнi питання до роздiлу:

1) Дати характеристики вiдмiнностей екситонiв у низькорозмiрних
структурах.
2) Дайте опис експерименту, в якому спостерiгались флуктуацiї
енергетичних i силових характеристик металевого наноконтакту.
Описати експериментальнi дослiдження наноконтактiв за допомо-
гою атомного силового мiкроскопу.
3) Наведiть якiсну теорiю квантування електропровiдностi в нано-
контактi, який деформується.
4) Наведiть якiсну теорiю квантування силових характеристик на-
ноконтакту, який деформується.
5) У чому полягає суть теорiї квантування силових характеристик
наноконтактiв у моделi Зоммерфельда? Вiдкритi i закритi пiдзони.
5) Назвiть яскравi приклади застосування наноструктур i нанопри-
строїв.



Роздiл 7

ПРОБЛЕМА КУЛЬОВОЇ
БЛИСКАВКИ

Звичайнi блискавки породжують радiохвилi 1. Зовсiм недавно вче-
нi з Iнституту ядерної фiзики iменi Скобєльцина (МДУ) з’ясували,
що блискавка може iнiцiювати термоядерний синтез. Вони прове-
ли на Воробйових горах кiлька експериментiв, якi пiдтверджують
народження нейтронiв пiд час грози, а це свiдчить про протiкання
ядерної реакцiї в атмосферi. Для термоядерного синтезу необхiднi
високотемпературна плазма i легкi ядра певного сорту. На думку
вчених iз МДУ, пiд час грози виконуються обидвi умови: плазма
утворюється всерединi каналу блискавки, а звичайна вода мiстить

1У магнiтному полi Землi є двi тороїднi областi, у яких утримуються i нако-
пичуються зарядженi частинки високих енергiй. Цi областi називаються зовнi-
шнiм i внутрiшнiм радiацiйними поясами. Внутрiшнiй пояс розташовується на
висотi близько 4 тисяч кiлометрiв i складається iз протонiв i електронiв, зов-
нiшнiй – на висотi близько 17 тисяч кiлометрiв i складається з електронiв. У
зовнiшньому поясi багато електронiв розганяються до швидкостей, близьких до
швидкостi свiтла. Такi електрони називають killer electrons, оскiльки вони ушко-
джують прилади (сонячнi батареї супутникiв, їхнi датчики i мiкросхеми), а також
становлять потенцiйну небезпеку для астронавтiв, яким (як екiпажу ”Аполло”)
доведеться пролiтати крiзь радiацiйний пояс. Дослiдження пiдтвердили гiпоте-
зу про те, що iстотну роль у прискореннi електронiв вiдiграють особливi низь-
кочастотнi електромагнiтнi хвилi, якi називають атмосфериками, що свистять
(whistler). Атмосферики мають частоту радiохвиль вiд 1 до 30 кГц i виникають,
зокрема, внаслiдок удару блискавки. Електрони поглинають їхню енергiю i до-
сягають швидкостi, що становить до 99 % вiд швидкостi свiтла. Виявилося, що
прискорення може вiдбуватися дуже швидко – за частки секунди.

363
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дейтерiй. Хоча його концентрацiя мала (на 6500 атомiв “легкого”
водню приходиться 1 атом важкого iзотопу), цього досить, щоб ре-
акцiя почалася. При зiткненнi двох ядер дейтерiю утворюється ядро
He3 i нейтрон. Остання частинка досить легко зв’язується з атома-
ми й iонами, так що в атмосферi вона проводить усього близько 0,2
секунди, однак устигає вiддалитися вiд точки народження на де-
кiлька кiлометрiв, та iнодi - досягти земної поверхнi. В Iнститутi
ядерної фiзики вважають, що цим же можна пояснити повiдомлен-
ня космонавтiв про потоки нейтронiв, зафiксованi поблизу екватора:
грози в тропiках вiдбуваються частiше, нiж в iнших клiматичних
зонах.

Але крiм звичайних (лiнiйних) блискавок iснують й iншi – ку-
льовi [214, 215, 216, 217, 218].

Рис. 7.1. Четочнi блискавки над Москвою виявилися термоядерними.

7.1 Данi спостережень кульової
блискавки (КБ)

Вiдомi 14 колекцiй спостережень випадкiв кульової блискавки з
1859 до 1987 р. Найбiльшi з них належать Стаханову (1022 випад-
кiв), Григор’єву (2082 випадкiв), Отсукi й Офурутон (2060 випадкiв).

Кульова блискавка (КБ) являє собою свiтне утворення в атмо-
сферi, як правило, сферичної форми, що вiльно рухається в повiтрi
й iснує як на вiдкритому повiтрi, так i в закритих примiщеннях
протягом секунд, а в рiдких випадках, i хвилин.
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За Стахановим [219] функцiя розподiлу КБ за радiусами R бли-
скавки добре апроксимується залежнiстю [214]:

f(R) =
R

〈R〉 exp[−R/〈R〉],
∞∫

0

f(R)dR = 1, (7.1)

де 〈R〉 – її середнiй радiус, 〈R〉 ≈ 10 – 18 см.
Складний вигляд має функцiя розподiлу P (t) КБ за часом iснува-

ння. Уведемо ймовiрнiсть того, що до моменту часу t КБ не розпада-
ється. Як з’ясувалось [214], ця ймовiрнiсть зручно апроксимується
у виглядi комбiнацiї декiлькох експонент:

P (t) =
∑

i

exp[−t/τi], (7.2)

де A1 ≈ 0,5, τ1 = 1 ÷ 11 c; A2 ≈ 0, 2 ÷ 0, 4, τ2 = 30 ÷ 50 c; A3 ≈ 0,14,
τ3 = 215 c.

Iнодi КБ має цилiндричну форму. Вiдзначається також форма
змiї, мотузки, ковбаси, стрiчки i цiпка (товщиною до 14 см, довжи-
ною 30 – 60 см). Звичайно повiдомляється про волокнисту структу-
ру свiтiння. Iнодi свiтна маса наприкiнцi звертається в клубок.

В КБ спостерiгалася напiвпрозора оболонка, а також КБ в бага-
тьох випадках могла мати хвiст. Повiдомляється, що КБ має вну-
трiшню структуру, пов’язану з хаотичним рухом свiтлових точок
чи яскравих ниток у її серединi. Очевидно, що за простою формою
КБ стоїть складна картина процесiв всерединi неї.

Який характер руху КБ? Звичайно плавний i горизонтальний.
Але спостерiгається рух i вертикальний (вгору чи вниз), а також
бiльш складна траєкторiя.

Iмовiрнiсть появи КБ в залежностi вiд погоди: гроза (61,6 %),
протягом 30 хв. перед грозою (6,6 %), протягом 30 хв. пiсля грози
(8,8 %), коли дощ (7,2 %), коли тiльки хмарно (6,0 %), коли ясно (9,8
%).

КБ часто рухається уздовж проводiв. КБ часто знаходить отвори
i щiлини, розмiр яких менше її дiаметра. Середня швидкiсть її руху
〈v〉 ≈ 0, 1÷ 10 м/с.

Розподiл кульових блискавок за мiсяцями: основний час – лiто:
червень (17,9 %), липень (40,2 %), серпень (25,4 %).
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Мiсце появи: мiста (35 %), сiльська мiсцевiсть (64 %), всерединi
примiщень (50,2 %), на вулицi (24,5 %), поле (9,5 %), лiс (4,4 %),
береги (4 %), гори (2,3 %), у небi – спостереження iз землi (4,1 %),
у хмарах – з лiтака (1,0 %).

КБ може виникнути з “нiчого”, а потiм або вибухнути (43 %),
або згаснути (23 %), “пiти” в землю (14 %), ”пiти” у провiдник (9
%), розпастися на частини (11 %).

За даними вибухiв побудована функцiя розподiлу за енергiями i
визначена середня енергiя КБ:

〈E〉 ≈ 200× 10±0,2

у кiлоджоулях.
Iмовiрнiсть спостереження КБ на протязi життя людини складає

10−2,2±0,5. Порiвнявши ймовiрностi можна сказати, що на одну зви-
чайну блискавку приходиться 4 × 10±1,2 КБ. КБ не рiдкiсне явище!
Однак вона спостерiгається, в основному, з невеликих вiдстаней.
Тому хоча ймовiрнiсть її появи не мала, ймовiрнiсть її спостереже-
ння є малою величиною.

Порiвняємо її потужнiсть iз середньою потужнiстю звичайних
блискавок ∼ 5× 107 кВт. Якщо вважати КБ вторинним явищем зви-
чайної блискавки, то на утворення КБ витрачається ∼ 10−3,6±1,2 ча-
стина звичайних блискавок.

Розумiння характеру випромiнювальних процесiв КБ проливає
свiтло i на її природу. Яскравiсть КБ звичайно порiвнюють з яскра-
вiстю електричної лампи. Який колiр її випромiнювання? Бiлий (14
%), червоний i рожевий (16 %), жовтогарячий 35 %), жовтий (17
%), зелений (1,2 %), блакитний + синiй + фiолетовий (13 %), сумiш
кольорiв (3,7 %).

Iншi властивостi КБ:

1) вiд КБ майже не вiдчувається тепла;

2) поява КБ може супроводжуватися запахом: сiрки, озону, окисiв
азоту; звуком: потрiскування, шипiння, свист;

3) має електричнi властивостi: КБ створює перешкоди у радiопри-
ймачi; дiя її на людину подiбна дiї струму (онiмiння, паралiч, опi-
ки).
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Рис. 7.2. Фотографiя КБ мiж стовпами електропередачi (фото з сайту pi-
orunki.iq.pl).

7.2 Аналiз даних iз спостережень КБ

Взаємодiя КБ iз навколишнiм повiтрям. Нагрiваючись поблизу КБ,
повiтря пiднiмається угору, i на його мiсце втягується холодне по-
вiтря. Вдалинi вiд КБ над нею рух повiтря подiбний руху диму iз
труби. Конвективнi потоки i призводять до руху КБ у повiтрi. КБ
створює опiр потоку повiтря, i тому виникає пiдйомна сила [214].

Зробленi гiдродинамiчнi оцiнки дозволяють визначити деякi па-
раметри КБ:

1) Її температура T = 60 × 10±0,6К. Це величина того ж порядку,
що i для електричної праски! У середньому її температура на
100 К бiльше навколишньої. Температура на її поверхнi вiдносно
невелика;

2) Вiдношення ваги КБ до ваги повiтря того ж об’єму 10±0,8, тобто
середня питома вага КБ порядку ваги повiтря!
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3) Температура випромiнюючих областей КБ ∼2000 К. Цi гарячi
областi займають малу частину об’єму.

Отже, КБ має плямисту структуру i мiстить багато гарячих зон,
що займають у сумi малу частину об’єму.

Характер збереження енергiї. Оскiльки у половинi випадкiв КБ
спостерiгається в будинках, вона має внутрiшнє джерело енергiї.
Ймовiрнiше, джерело її енергiї має хiмiчну природу.

Уведемо ε – густину внутрiшньої енергiї, τ – час життя КБ. Для
бiльшостi випадкiв

ετ ∼ 1.

Для плазмових моделей КБ ετ ≈ 5×10−13÷10−11 Дж с/см3. Для спо-
стережених КБ ετ ≈ 101,2±0,6 Дж с/см3. Порiвняння зi спостереже-
ннями заперечує можливiсть плазмового збереження енергiї. Але
хiмiчна енергiя має переважно бiльшу ємнiсть. Наприклад, енергiю
КБ можна забезпечити 10 сiрниками (див. табл. 7.1).

Порiвняємо з електричною енергiєю. Вiзьмемо кулю радiусом
R0, зарядимо до межi E = 30 кВ/см (пробiй повiтря!). Заряд кулi
≈ 10−5,2±0,1 Кл, а його енергiя ≈ 101,1±0,2 Дж, що в 103 менше енергiї
КБ.

З упинимося на останньому випадку, коли енерговидiлення в
пористiй системi вiдбувається за рахунок втрати внутрiшньої по-
верхнi, тобто вона ущiльнюється i втрачає пористiсть.

Якщо зiбрати все “пальне” зi свiтної зони в одну краплю, її роз-
мiр складе мiкрони. Пальне знаходиться в порах каркасу КБ i ха-
рактеризується розмiром пiр, що складають мiкрони.

Табл. 7.1. Хiмiчно активна речовина середньої КБ: АР – активна речовина,
ПЕ – питоме енерговидiлення, В – вага, ПВ – питома вага.

АР ПЕ [кДж/м] В [г] ПВ [г/л]

Пiротехн. сполука 6 1 0,2
Вугiлля 30 0,2 0,04
Стеарин 40 0,2 0,03

Озон 3 2 0,4
Аерогель Si2 3 2 0,4
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КБ не може нести заряд, який оцiнюється в 1 Кл за дiєю на
провiд. Тому енергiя береться iз звичайної чи пилової хмари, а КБ
створює провiдний канал до проводiв. Це пiдтверджується i розще-
пленням дерев звичайними блискавками: струм, протiкаючи, випа-
ровує воду, i створює високий тиск.

Можливо, на вiдкритому повiтрi пiд час грози чи урагану КБ мо-
же викликати електричний пробiй пiд дiєю зовнiшнього джерела, i
її вибух у цьому випадку має електричний характер. Хоча природа
її, як i ранiше, хiмiчна.

Приклади моделювання КБ. В раннiх експериментах як джере-
ло енергiї КБ використовується електричний газовий розряд, хоча
припускається її плазмова природа.

а) 1942 р. (Бабат). НВЧ-розряд 1100 Мгц, потужнiсть 100 кВт при
тиску 10 торр – в балонi виникала вогненна куля, яка не торкалася
стiнок.

б) 1958 р. (Капiца). НВЧ-розряд у гелiї при тиску в декiлька
атмосфер. Вогненна куля. Добавки органiчних присадок рiзко збiль-
шували iнтенсивнiсть свiтла. Через те, що плазма повинна швидко
розпадатися, Капiца припустив, що енергiя в плазму повинна вво-
дитися ззовнi. Вiн пiдтвердив це. Але реальнiсть виникнення КБ у
такому процесi малоймовiрна.

в) 1977 р. (Андрiанов i Сiнiцин). Припускаючи, що КБ – вторинне
явище пiсля удару звичайної блискавки, в експериментi отриманi
сфера i тор, що свiтяться 0,01 - 0,4 с, але цей час є набагато меншим,
нiж у дiйсностi.

г) Виникнення свiтних куль радiусом 5 ÷ 8 см i часом життя
τ ≈ 1 c в результатi замикання потужних батарей (0,4 ÷ 4 МДж)
на американських пiдводних човнах. Подiбне потiм моделювалось
(Тук, 1971) у Лос-Аламоськiй нацiональнiй лабораторiї. Було зро-
блено 30000 фотографiй, але зафiксовано тiльки 4 КБ.

д) 1966 р. (Баррi). Експеримент, що пiдтверджує хiмiчну приро-
ду КБ. У ящику з плексигласу 50× 50× 100 см3 при атмосферному
тиску пiдпалювалось iскрою повiтря з домiшкою пропану концен-
трацiї 1,4–1,8 %. Виникала жовто-зелена куля радiусом 2 см з часом
життя приблизно 1− 2 c, що безладно рухалась.

е) 1990р. (Дж. Корум). За допомогою високочастотної методи-
ки Нiколи Тесли вiд 1899 р. в повiтрi створювались вогненнi кулi
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радiусом приблизно 1 см [215].

7.3 Фрактальнi явища i першопричини КБ

“Хiмiчна iсторiя свiчки” викликала подив, коли Фарадей у серединi
ХIХ столiття виступив з Рiздвяними лекцiями в Королiвському iн-
ститутi i вказав на головну роль частинок сажi i вуглецю у свiтiннi
полум’я.

Вивчення росту фракталiв дозволило по-новому глянути на утво-
рення сажi при додаваннi частинок вуглецю в процесi хаотичної ко-
агуляцiї, що започаткувало новий напрямок, який зв’язує фрактали
i дим!!! Експериментатори дiйшли висновку, що фрактальнi стру-
ктури утворюються протягом десяткiв мiлiсекунд пiсля теплового
вибуху матерiалiв.

Приголомшуюче пiдтвердження iдеї Б.М.Смiрнова “КБ має стру-
ктуру фрактального кластера” було зроблено Дж. Корум [215].

Активною речовиною КБ є електрично заряджена структура, що
складається з переплетених субмiкронних ниток, тобто пористий
фрактальний кластер з великою хiмiчною ємнiстю.

Багатоступiнчастий процес горiння: приклад Смiрнова – горiння
фрактального кластера з дерево-вугiльного пилу в озонi, поглине-
ного самим кластером: з диму на першiй стадiї утворюються твердi
частинки нанометрових розмiрiв, якi далi об’єднуються у пухкий
кластер. По мiрi збiльшення його розмiру середня густина у ньому
падає i при певних розмiрах вiн може розiрватися на частини. При-
клад – аерогель (iз сильним хiмiчним зв’язком мiж частинками),
оксиди.

Всерединi каркаса вiдбуваються хiмiчнi процеси, що призводять
до розiгрiвання окремих зон до 2000 К. Цi зони свiтяться. Горiння
супроводжується ущiльненням каркаса, тому в перенесеннi тепла
збiльшується роль випромiнювання, а конвективнi потоки повiтря
всерединi КБ гасяться твердим каркасом.

Одночасно є багато стацiонарних вогнищ полум’я. Навряд чи
пальне в зонi є твердим – каркас не витримає високої температу-
ри. Бiльш iмовiрно, що гарячi зони подiбнi полум’ю свiчки – пальне
попадає туди у виглядi пари i мiкрочастинок.

Дж. Корум: “Ми спостерiгали велику кiлькiсть вогненних куль
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дiаметром вiд декiлькох мiлiметрiв до декiлькох сантиметрiв. Час
життя вогненних куль типово складав вiд половини до декiлькох се-
кунд, їхнiй колiр змiнювався вiд темно-червоного до яскраво-бiлого.
Зникнення деяких з вогненних куль супроводжувалося голосним
звуком, у той час як iншi з’являлися i загасали. ... В чудовiй по-
слiдовностi фотографiй можна спостерiгати появу вогненних куль
iз протилежного боку шибки.

На одному з фото видно, як вогненна куля плавно сковзає право-
руч, лiворуч i нагору. (Насправдi, вогненна куля спочатку сформу-
валась, а потiм у неї вдарив стример. В результатi з’явилося зобра-
ження, на якому вогненна куля пронизана стримером). Бiла вогнен-
на куля мала дiаметр близько 2 см, електрод виготовлений з мiдного
проводу. Довжина стримера перевищувала 1,5 м. Iншi свiтнi областi
i яскравi точки виднi слабо.

При зйомцi iншої фотографiї було видно неозброєним оком бага-
то глобул, але лише одна з них була пiймана фотокамерою. Видно,
як вона пiднiмається злiва направо стосовно центральної частини
стримера. Дiаметр вогненної кулi був близько 2 см, довжина стри-
мера праворуч перевищувала 2 м. В лабораторних експериментах
вогненнi кулi звичайно формувалися бiля високовольтного резона-
тора i проносилися зовнi вiд стримера або вище, або нижче нього.
Це задовольняє назвi “Кugеlblitz” – кульова блискавка. (В протиле-
жнiсть йому четочна блискавка або “Perlschnurblitz” – явище, ко-
ли розрядний канал розривається на кiлька коротких свiтних фра-
гментiв, не зв’язаних мiж собою, що продовжують iснувати довше,
нiж розрядний канал.)

Наступне фото може викликати хвилювання. Зображення мi-
стить дюжину великих сферичних глобул, що знаходяться в одно-
му рядi i на рiзних стадiях розвитку, коли в них попадає той са-
мий стример. Вогненнi кулi, починаючи з червоних карликiв, про-
ходять стани з рiзними кольорами i розмiрами до гiгантської бiло-
блакитної стадiї. Здається, що деякi з них вибухнуть, як наднова
зiрка, тодi як iншi остудяться, як червонi зiрки-гiганти.

Ми також фотографiчно пiдтверджуємо “проходження кульо-
вих блискавок через шибку” в наших лабораторних експериментах.
Ми також повiдомляємо про альтернативнi електричнi пристрої для
отримання тих же результатiв”.
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Рис. 7.3. Фотографiї Дж. Корум.

Висновки Корум: “Аналiзуючи отриманi результати, ми вважа-
ємо, що, як i в установцi Форреста й Уїттена, в розглянутому ви-
падку потужнострумовi iмпульси, що виходять з мiдного прово-
ду i деревинно-вугiльних електродiв на високовольтному електро-
дi, можуть створювати фрактальнi згустки, що швидко адсорбують
озон й iншi хiмiчно активнi компоненти iз приелектродної обла-
стi. Утворенi електрично зарядженi аерогельнi структури виявля-
ють характернi властивостi КБ. Ця фрактальна природа електро-
хiмiчних КБ була вперше запропонована i теоретично дослiджена
Б.М.Смiрновим. Немає нiякого сумнiву в аналогiчностi цих вогнен-
них куль, отриманих у високовольтному генераторi, i КБ, що з’яв-
ляються природним шляхом в атмосферних електричних грозах.
Також вiдзначимо, що цi результати пiдтверджують iсторичнi екс-
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перименти Тесли iз створення КБ. Не може i бути зараз сумнiвiв
про вiрогiднiсть його записiв 1899 р. i правдивостi його спостере-
жень КБ”.

У Тесли не було двоїстого вiдношення до спостереження i лабо-
раторного створення електричних КБ. Описуючи у 1899 р. дослi-
дження КБ, вiн говорив: “Менi вдалося визначити спосiб їхнього
утворення i створити їх штучно”. На жаль, за життя вiн не вибрав
шляхiв ознайомлення широкої наукової громадськостi зi своєю екс-
периментальною технiкою. Нам поталанило, що вiн залишив пiсля
себе таку докладну цiкаву документацiю. Саме напередоднi закри-
ття його лабораторiї в Колорадо-Спрiнгс Тесла записав у щоден-
нику: “Найкраще вивчення цього явища може бути проведене при
продовженнi експериментiв з бiльш потужними установками, що в
iстотному ступенi розробленi i будуть сконструйованi, як тiльки час
i засоби менi дозволять”. Причиною запису було те, що вiн повер-
нувся в Нью-Йорк, почав будувати велику передавальну станцiю
на Лонг-Айленд, переслiдувався кредиторами i потерпiв фiнансове
банкрутство, перш нiж змiг закiнчити створення апаратури.

На нещастя для сучасної цивiлiзацiї цi вiддаленi дослiдницькi
пристрої на землi Скелястих Гiр були закритi назавжди в сiчнi 1900
р., i електричнi чудеса, зробленi в цих стiнах, залишалися таємни-
цею аж до нашого поколiння.

7.4 Фрактальний клубок

Новi знання з фiзики змiнюють нашi уявлення про звичнi явища.
Наприклад, створення лазерiв i дослiдження процесiв в них пока-
зали, що нерiвноважнi умови легко реалiзуються. Це, в свою чергу,
викликало появу цiлого ряду дисциплiн, що починаються зi слова
“нерiвноважна” (нерiвноважна плазма, нерiвноважна термодинамi-
ка, нерiвноважна газодинамiка). Це означає, що данi дисциплiни
вивчають системи, в яких порушено рiвновагу мiж визначеними
ступенями волi. Оскiльки цi напрямки, створенi в останнi десятилi-
ття, мають завершений вигляд, неважко оцiнити, що визначило їх
становлення.

Можливо, до подiбної революцiї фiзичного опису свiту прийде
розвиток фрактальних iдей у фiзицi. Початком цього став вихiд у
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свiт чудових книг Мандельброта [220], якi привернули увагу фiзи-
кiв до фрактальних iдей. Цi iдеї привели до розвитку цiлого ряду
нових фiзичних напрямкiв. Далi ми зосередимо увагу на одному з
напрямкiв, що вiдноситься до цiєї областi, - фрактальнiй структурi
речовини.

Досвiд показує, що поряд з однорiдними станами речовини, яки-
ми є класичнi рiдина i тверде тiло, поширилось вивчення фiзичних
об’єктiв з пористою “рваною” структурою. Основними елементами
таких об’єктiв є фрактальнi агрегати чи фрактальнi кластери - си-
стеми зв’язаних частинок нанометрових розмiрiв. Фрактальнi вла-
стивостi цих об’єктiв виражаються в тому, що якщо вибрати одну
зi зв’язаних частинок як центр сфери, радiус якої R iстотно пере-
вищує розмiр окремої частинки, то маса речовини m, зосереджена
усерединi сфери, залежить вiд радiуса вiдповiдно до закону

m(R) ∼ RD, (7.3)

де параметр D зветься фрактальною розмiрнiстю об’єкта.
Вiдзначимо, що для суцiльного твердого тiла у тривимiрному

просторi, який ми далi будемо розглядати, цей параметр повинен
дорiвнювати 3. Для реальних фрактальних кластерiв, що дослi-
джуються експериментально, цей параметр знаходиться у межах
D = 1, 7− 2, 5.

Формула (7.3) може бути використана для зв’язку маси окремо-
го кластера з його розмiром R. Як видно, з ростом розмiру фра-
ктального кластера густина речовини в ньому спадає вiдповiдно до
закону RD−3, i, вiдповiдно, зменшується його мiцнiсть. Тому розмi-
ри фрактального кластера обмеженi. Реально розмiр фрактального
кластера, що складається з нанометрових частинок, обмежений ве-
личиною в декiлька мiкрон. Тим самим макроскопiчний об’єкт не
може бути фрактальним кластером, однак вiн може складатися з
фрактальних кластерiв.

Макроскопiчнi фрактальнi структури. Добре вивченим об’єктом
такого роду є аерогель, виготовлений в розчинi при надкритичних
температурi i тиску. Найбiльш розповсюдженим є силiка-аерогель,
що складається з частинок двоокису кремнiю (по сутi, це сильно по-
ристе скло). Вiдзначимо, що аерогель має фрактальнi властивостi
при малих розмiрах частинок, i є однорiдним при великих розмiрах,
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якi iстотно перевищують розмiр пiр (при цьому на пори приходи-
ться практично весь об’єм аерогелю).

Iншим об’єктом, що складається з фрактальних кластерiв, є фра-
ктальнi нитки, отриманi в експериментi Лушнiкова та iн. [221] при
лазерному опромiненнi металевих поверхонь. На початку цього про-
цесу утворюється густа плазма поблизу поверхнi (тиск – десятки –
сотнi атмосфер, температура – кiлька тисяч градусiв), що розлiта-
ється в навколишнiй простiр i в процесi еволюцiї перетворюється у
фрактальнi нитки. Принципове значення для утворення фракталь-
них ниток має зовнiшнє електричне поле, що наводить iндукованi
дипольнi моменти на фрактальнi кластери, якi поєднуються, утво-
рюючи остаточно фрактальнi нитки. Фрактальнi нитки є аналогами
аерогелiв; на вiдмiну вiд аерогелiв фрактальнi нитки анiзотропнi,
тому що утворюються в зовнiшньому полi (дiаметр нитки в екс-
периментi [221] складає 30–40 мкм, їхня довжина - кiлька санти-
метрiв). Iстотно, що нитки формуються у вiльному просторi i далi
прилипають до електродiв, причому одночасно в експериментi утво-
рювалося кiлька десяткiв фрактальних ниток.

Вiдзначимо унiверсальний характер утворення фрактальних ни-
ток. Аналiз процесiв, що призводять до їхнього утворення, показує,
що для цього повиннi бути виконанi двi вимоги. По-перше, випарена
речовина повинна бути в станi атомiв i плазми (а не крапель), по-
друге, остання стадiя процесу ефективно протiкає тiльки в зовнi-
шньому полi. В експериментi [221] фрактальнi нитки утворювалися
з рiзного матерiалу поверхнi i в рiзних буферних газах. Очевидно,
вони можуть бути утворенi i пiд час рiзного впливу на поверхню –
лазерному опромiненнi, електричному пробої чи розрядi, взаємодiї
поверхнi з електронним чи iонним пучком та в iнших випадках,
коли цей вплив призводить до випаровування атомiв та iонiв мате-
рiалу поверхнi.

Отже, дiя потокiв енергiї на поверхню матерiалу викликає появу
слабойонiзованої густої пари, еволюцiя якої в зовнiшньому електри-
чному полi може призвести до утворення сукупностi фрактальних
ниток. Така форма речовини вiдповiдає її новому стану i заслуговує
уважного вивчення. Оскiльки утворення такого стану речовини має
унiверсальний характер, вiн може виникати при рiзних фiзичних
явищах пiд впливом потокiв енергiї на твердi поверхнi.
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Припустимо, що сукупнiсть фрактальних ниток, що утворили-
ся пiсля впливу на поверхню, не прилипла до електродiв, а була
винесена у вiльний простiр. Там цi нитки переплетуться, i клубок
фрактальних ниток буде своєрiдним станом речовини. З огляду на
унiверсальний характер утворення такого стану можна сказати, що
вiн може зустрiчатися в рiзних лабораторних i природних явищах.
Можливо, вiн вiдповiдальний за деякi загадковi явища природи.

Розглянемо спочатку фазовий стан речовини, що представляє
собою фрактальний клубок. В залежностi вiд характеру взаємодiї
мiж нитками можливi два фазових стани. При слабкiй взаємодiї мiж
нитками фрактальна нитка не зв’язана iз сусiдами, а тiльки зiштов-
хується з ними. В кiнцевому пiдсумку така система фрактальних
ниток розпадається на окремi нитки. В iншому граничному випад-
ку сукупнiсть ниток утворить тверду конструкцiю. Iснує анало-
гiя мiж розглянутою системою фрактальних ниток i довгою полi-
мерною ниткою з самоперетинаннями. Аналогом утворення твердої
конструкцiї системи фрактальних ниток є фазовий перехiд клубок
– глобула для полiмерної нитки, який досить добре дослiджений.
Зазначену аналогiю можна використовувати для чисельних оцiнок.

Отже, система зв’язаних фрактальних ниток – фрактальний клу-
бок - є своєрiдним станом речовини, що може бути утворений пiд
впливом потокiв енергiї на матерiали в зовнiшньому електрично-
му полi. Цей стан за своєю питомою вагою вiдповiдає газам, а за
поводженням – рiдинам i твердим тiлам. Демонстрацiєю рiдинних
властивостей розглянутого стану речовини є характер проходже-
ння твердого фрактального клубка через малий отвiр, описаний
Гайдуковим (див. [216]). Розглянутий фрактальний клубок через
твердiсть конструкцiї має поверхневий натяг, однак через малу пи-
тому вагу поверхневий натяг вiдносно невеликий. Тому пiд дiєю по-
току газу поблизу отвору сферична форма поверхнi фрактального
клубка порушується; з нього виривається цилiндричний струмiнь,
за допомогою якого вся речовина перетiкає по iнший бiк отвору.
Там, вдалинi вiд отвору, пiд дiєю поверхневого натягу вiдновлює-
ться сферична форма системи [216]. Так Гайдуков пояснював про-
ходження кульової блискавки через отвори, використовуючи закони
газодинамiки i розглядаючи речовину кульової блискавки як рiди-
ну з обмеженим поверхневим натягом. Як видно, його результати
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стосуються будь-якої розрiдженої системи зi слабим поверхневим
натягом, у тому числi i фрактального клубка. Цей приклад показує,
що зв’язана розрiджена система, якою є фрактальний клубок, може
мати незвичайнi властивостi, розумiння яких вимагає спецiального
аналiзу.

Вибуховi властивостi фрактального клубка. Iнша властивiсть
фрактального клубка пов’язана з тим, що фрактальна нитка скла-
дається з нанометрових частинок, i тому має розвинуту внутрiшню
поверхню. Розмiри частинок в структурi фрактальних ниток задаю-
ться самим процесом їхнього утворення – рiст частинок на останнiй
стадiї визначається їхньою коагуляцiєю i закiнчується, коли тем-
пература плазми, що розширюється, порiвнюється з температурою
плавлення речовини. А швидкiсть коагуляцiї частинок рiзко спадає
з їх розмiрами, так що розмiри частинок в структурi слабо залежать
вiд умов її утворення. Розвинута внутрiшня поверхня створює по-
верхневу енергiю структури. Ця енергiя видiляється при скороченнi
площi внутрiшньої поверхнi, коли поверхневi молекули виявляю-
ться всерединi речовини й утворюють новi хiмiчнi зв’язки.

Питома внутрiшня енергiя може бути досить високою. Викори-
стаємо для оцiнки параметри силiка-аерогелю, питома внутрiшня
поверхня якого знаходиться в межах 500 – 1500 м2/г. Цьому вiд-
повiдає внутрiшня енергiя 2 – 5 кДж/г, що спiвпадає з питомою
хiмiчною енергiєю пороху. Отже, система фрактальних ниток є ви-
буховою речовиною. Цi властивостi, однак, виявляються при досить
високих температурах. Якщо в деякiй областi фрактальної нитки
створити високу температуру, то виникне тепловий вибух, який
буде поширюватися у виглядi теплової хвилi уздовж нитки i пере-
ходити на iншi нитки в точках перетинання.

Ця теплова хвиля має наступну природу. На фронтi теплової
хвилi структура плавиться, розпадаючись на окремi краплi. Об’єд-
нання крапель призводить до видiлення енергiї, що йде на випа-
ровування молекул з поверхнi утвореної краплi. Цi молекули пе-
реходять в сусiднi областi структури i, конденсуючись на нiй, пе-
реносять туди енергiю. Так теплова хвиля переноситься уздовж
фрактальної нитки. За фронтом теплової хвилi йде охолодження
за рахунок теплопровiдностi повiтря або газу, в якому знаходиться
нитка.
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Оцiнки, зробленi в [216] з використанням параметрiв силiка-
аерогелю, показують, що температура на фронтi теплової хвилi
близька до 2000 К, швидкiсть хвилi складає десятки см/с, ширина
фронту хвилi - близько 10 мкм. Теплова хвиля руйнує вiдповiдну
фрактальну нитку, її фронт через високу температуру буде спосте-
рiгатися у виглядi рухливої свiтної точки, а з розгалуженням хвиль
число таких точок буде зростати.

Отже, фрактальний клубок може мати вибуховi властивостi.
При цьому вибухом системи є поширення теплових хвиль уздовж
окремих фрактальних ниток. Вiдзначимо, що через ефективний те-
пловiдвiд за рахунок теплопровiдностi повiтря такий процес мо-
жливий при високiй швидкостi процесу зменшення внутрiшньої
енергiї нитки. Реально це зводиться до умови, щоб температура на
фронтi теплової хвилi перевищувала температуру плавлення речо-
вини, отже внутрiшня поверхня структури зменшується при об’-
єднаннi рiдких крапель структури. Ця умова вимагає, щоб питома
енергiя структури перевищувала деяке граничне значення, тобто
iснує граничне значення для питомої площi внутрiшньої поверхнi
структури (i, вiдповiдно, для розмiру її частинок), при яких вияв-
ляються вибуховi властивостi системи.

Процес реструктуринга. Принципове значення в еволюцiї роз-
глянутого стану системи фрактальних ниток має реструктуринг –
процес, що призводить до ущiльнення структури. Отже, даний стан
не є стацiонарним – вiн ущiльнюється i “старiє”. Можливо, процес
реструктуринга властивий розрiдженим фрактальним структурам.

Як приклад такого типу наведемо експериментальнi дослiдже-
ння з вивчення утворення фрактальних агрегатiв Au у розчинi з
частинок радiусом 7,5 нм. Змiнюючи густину розчину можна змi-
нювати заряд, зосереджений на частинках золота, i так регулювати
швидкiсть процесу утворення фрактального агрегату. При високiй
швидкостi процесу (час утворення агрегату в розчинi менше 1 хв.)
має мiсце кластер-кластерний механiзм агрегацiї. В цьому випадку
малi кластери поєднуються в бiльш великi, поки не сформуються
фрактальнi агрегати граничних розмiрiв. В цьому режимi агрегацiї
майже кожне зiткнення частинок кластерiв призводить до їхнього
об’єднання, i в результатi утворюється вiдносно пухкий кластер iз
фрактальною розмiрнiстю близько D = 1, 8.
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При малiй швидкостi агрегацiї (1 доба) здiйснюється iнший ре-
жим процесу – кластер-кластерна агрегацiя, обмежена дифузiєю. У
цьому випадку пiд час зiткнення двох частинок кластерiв з малою
ймовiрнiстю вони об’єднуються. В результатi утворюється бiльш
щiльна структура з фрактальною розмiрнiстю близько D = 2, 1.

Фазовий перехiд клубок - глобула. Розглянута система фра-
ктальних ниток може виявитися в зв’язаному станi, i тодi зможе
зберiгати свою форму. Для аналiзу такого стану зручно скориста-
тись аналогiю iз самопересiчною полiмерної ниткою великої дов-
жини. В точках самоперетинання полiмерної нитки утворюються
зв’язки. Фазовий перехiд нитки клубок – глобула вiдбувається при
певному ступенi взаємодiї в точках перетинання. В станi глобули
система має твердий каркас i її форма не змiнюється з часом, у ста-
нi клубка окремi елементи нитки можуть вiльно перемiщатися один
щодо iншого.

Очевидно, те ж саме має мiсце й у розглянутiй системi фра-
ктальних ниток – фрактальному клубку - у випадку багаторазово-
го перетинання кожної нитки з iншими. Тодi iснуюча теорiя про
перехiд клубок – глобула в полiмерах може бути використана при
аналiзi стану фрактального клубка. Ця оцiнка показує, що систе-
ма зв’язаних фрактальних ниток може утворювати твердий каркас,
однак при пiдвищеннi температури твердiсть системи руйнується,
що призведе до перетворення системи фрактальних ниток у без-
формну масу.

З аналiзу фрактального клубка - системи фрактальних ниток
– випливає, що характер утворення цього об’єкта унiверсальний.
Розширення в простiр слабойонiзованої атомної пари, утвореної пiд
впливом потокiв енергiї на поверхню конденсованого тiла, може
призвести до утворення такої системи, якщо еволюцiя пари вiд-
бувається в сильному електричному полi. Отже дане явище прита-
манне рiзним матерiалам, рiзним газам, в яких протiкає еволюцiя
слабойонiзованої пари пiд впливом на поверхню рiзних факторiв -
електричного, лазерного чи радiацiйного, пучкового тощо.

Далi вiдзначимо специфiчнi властивостi розглянутого об’єкта. За
густиною речовини – це газ, але як зв’язаний стан речовини вiн мо-
же виявляти властивостi як рiдини, так i твердого тiла. Як система,
що складається з нанометрових частинок, фрактальний клубок має
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велику поверхневу енергiю, оскiльки значна частка його молекул
знаходиться на поверхнi частинок. Ця енергiя видiляється при про-
тiканнi процесу ущiльнення структури, пов’язаного з укрупненням
частинок. Питома поверхнева енергiя розглянутих систем може бу-
ти порiвняна з питомою хiмiчною енергiєю пороху. По сутi, ця вла-
стивiсть стосується будь-яких систем, складених з нанометрових
частинок, у тому числi аерогелiв i фрактальних агрегатiв. Специ-
фiчним для розглянутого об’єкта є характер видiлення цiєї енергiї,
який супроводжується поширенням теплових хвиль уздовж окре-
мих фрактальних ниток [216].

Слiд зазначити “делiкатнiсть” об’єкта, пов’язану як iз трудноща-
ми його детектування, так i з процесом старiння об’єкта, що при-
зводить до його руйнування. Процес старiння об’єкта пов’язаний не
з укрупненням частинок у ньому, як у випадку процесу ущiльнення
структури, а зi зменшенням числа пiр.

На кiнець ми хотiли б звернути увагу читача на роботу [222],
у якiй повiдомляється про створення експериментальної установ-
ки, що дозволяє з високою вiдтворюванiстю одержувати плазмо-
вi кульовi блискавки. За допомогою цiєї установки отриманi тися-
чi свiтних плазмоїдiв дiаметром 12–20 см. Розроблена апаратура
для дослiдження властивостей плазмоїдiв. Встановлено, що кульо-
вi блискавки живуть близько 1 с i несуть електричний заряд. Вони
мають складну структуру – центральне ядро, що мiстить щiльну
популяцiю гiдратованих iонiв i аерозоль продуктiв розпаду, оточує
тонка негативно заряджена оболонка.

Основнi питання до роздiлу:

1) Сформулювати проблему i дати визначення кульової блискавки.
2) Назвати колекцiї спостережень кульової блискавки та дати яскра-
вi приклади.
3) Якi властивостi має кульова блискавка?
4) Назвiть приклади моделювання кульової блискавки. Описати екс-
перименти Тесли, Капiци, Корум.
5) Дати перелiк фрактальних явищ та сформулювати першопричи-
ну кульової блискавки. Чому фрактальний клубок називають новим
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станом речовини? Теорiя Смiрнова.



Роздiл 8

Основи теорiї атомних зiткнень

8.1 Загальнi вiдомостi

Вперше, на взаємодiю прискорених iонiв з твердими поверхнями
звернули увагу в серединi XIX столiття, коли виявилася ерозiя
поверхнi катоду у газовому розрядi. Iнтенсивне же вивчення цьо-
го явища вiдбувалося тiльки на протязi останнiх 50 рокiв завдяки
значному розвитку експериментальної технiки та теорiї каскадiв
зiткнень, що було обумовлено потребами виробництва та контролю
елементної бази мiкроелектронних пристроїв та матерiалiв першої
стiнки ядерних реакторiв. Сучасний етап розвитку iонних техноло-
гiй пов’язується з iнтенсифiкацiєю наукових дослiджень процесiв
i об’єктiв нанорозмiрного рiвня, зокрема багатошарових тонкоплiв-
кових систем, нанокомпозитiв, атомних кластерiв, фулеренiв, нано-
трубок, нанониток та виробiв, що складаються з таких елементiв.

Достовiрнi експериментальнi результати вимiрювання коефiцi-
єнтiв iонного розпилення (середня кiлькiсть атомiв, що залишили
поверхню у розрахунку на одну частинку, що бомбардує) моно-
кристалiв були отриманi в кiнцi 50-х рокiв XX столiття Венером
(Wehner) iз спiвробiтниками. Венером були виявленi також макси-
муми iнтенсивностi розпилених атомiв з монокристалiв у напрям-
ках з низькими iндексами кристалiчної ґратки, якi пiзнiше отрима-
ли назву “плями Венера”. Одночасно з роботами Венера з’явилися
пiонерськi роботи Лiкхарда (Lindhard) й Шарфа (Scharff) по вимi-
рюванню пробiгiв атомiв вiддачi та радiацiйних змiн в кристалiчних
ґратках, що бомбардуються прискореними iонами. На межi 50-60-х

382
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рокiв були також виконанi першi експериментальнi роботи Мол-
чанова та Машкової, Коллiгона (Colligon), Плешивцева, Юрасової,
Тельковського та iнших дослiдникiв по вивченню фiзики розсiю-
вання бомбардуючих частинок твердими поверхнями та їх розпи-
лення. Тодi же була надрукована монографiя Арифова по взаємодiї
атомних частинок з металевими поверхнями.

У цiлому було встановлено, що ерозiя твердої поверхнi спосте-
рiгається при енергiї iонiв вiд десяткiв електронвольт до 100 МеВ.
Було показано, що явище iонного розпилення має характерний мiнi-
мальний енергетичний порiг, нижче якого, воно не спостерiгається,
а також характерну для кожного матерiалу i типу iона енергiю,
при якiй має мiсце максимум розпилення [223]. Таким чином, ко-
ефiцiєнт розпилення змiнюється у бiльшостi випадкiв нелiнiйно i
кiлькiсно залежить вiд матерiалу мiшенi, стану поверхнi та умов
експерименту, а саме вiд типу iона, його енергiї та кута бомбар-
дування. Типовi значення коефiцiєнта розпилення знаходяться в
iнтервалi 0,01 – 10 атомiв/iон.

Крiм експериментальних дослiджень та каскадної аналiтичної
теорiї протягом 80-х рокiв XX столiття Лiттмарком (Littmark) i
Хоффером (Hoffer), а також незалежно вiд них Зiгмундом (Sigmund)
i Грас-Мартi (Gras-Marti) були розробленi також транспортний пiд-
хiд до опису iонного перемiшування та його дифузiйне наближен-
ня, що було вперше застосовано Тсонгом (Tsong) i Кiнгом (King)
до розгляду iонного пошарового аналiзу. Дифузiйне наближення
дозволило обминути складнощi, пов’язанi з розв’язанням iнтегро-
диференцiальних рiвнянь i сформулювати задачу використовуючи
нестацiонарнi дифузiйно-подiбнi рiвняння. Цей пiдхiд було засто-
совано для побудови цiлого класу моделей, що описують процеси
травлення-напилювання поверхнi iонними пучками, або у супрово-
дi iонних пучкiв. Всi цi моделi будуть докладно розглянутi далi в
цiй частинi пiдручника. Слiд, однак, вiдзначити, що головним не-
долiком такого пiдходу є необхiднiсть використання зовнiшнiх мо-
дельних пiдходiв для отримання параметрiв та констант дифузiйної
моделi. Зовнiшнiми модельними пiдходами можуть бути наближе-
ння парної взаємодiї, метод Монте Карло та метод молекулярної
динамiки [224]. В пiдручнику докладно розглядається метод моле-
кулярної динамiки (МД) та його застосування, тодi як метод Монте
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Карло та парне наближення тiльки згадуються.
Розвиток класичного МД методу почався з моделi Вiньярда (Vi-

neyard) з колегами у 1961 роцi, яка була розроблена для опису ме-
ханiзмiв генерацiї дефектiв кристалiчної ґратки. В той час для об-
числення атом-атомних взаємодiй використовувалися тiльки парнi
потенцiали вiдштовхування. Стабiльнiсть кристала пiдтримувала-
ся додатковими пружними силами на його межах. Трохи пiзнiше
Харрiсон (Harrison) та iн. застосували МД метод для моделювання
процесу розпилення монокристалiв з врахуванням одночасностi та
багаточастинковостi взаємодiї, зробивши значний внесок у розроб-
ку сучасних МД алгоритмiв. У 70 - 80-х роках МД моделювання
використовувалося в бiльшостi випадкiв для розрахункiв енерге-
тичного та кутового розподiлу розпилених бомбардуючими iонами
частинок. Однак були i iншi дослiдження. Кирсанов i Агранович у
1976 роцi шляхом МД моделювання, використовуючи тiльки пар-
нi потенцiали, встановили, що пiдвищення температури кристала
призводить до збiльшення iнтенсивностi розсiювання енергiї в по-
слiдовностях атомних зiткнень замiщення i скорочує їх довжину.
Остаточно, вони прийшли до висновку, що при високих температу-
рах краудiонний механiзм генерацiї стабiльних дефектiв має низьку
ефективнiсть. Однак, напрямок моделювання процесу розпилення
був на той час все ж таки домiнуючим. Вiн зберiгає свою акту-
альнiсть i зараз. Значно менше робiт на той час було присвячено
модифiкацiї твердих тiл при iонному бомбардуваннi.

Широке використання МД методу i, в першу чергу, стабiльних
МД моделей стримувалося на тодi низькою продуктивнiстю комп’ю-
терної технiки, оскiльки МД метод вимагає значних витрат комп’ю-
терного часу порiвняно з програмами, заснованими на наближеннi
парних зiткнень, як наприклад TRIM та MARLOWE, якi використо-
вують тiльки вiдштовхуючi потенцiали i дають реалiстичнi резуль-
тати при енергiях атомiв вiддачi не менше 10 еВ. Таким чином, цi
програми не можуть коректно враховувати термiчну стадiю каска-
ду, яка домiнує на заключному етапi його еволюцiї i характеризує-
ться процесами з енергiєю менше 1-2 еВ. У однiй з праць, Робiнсон
(Robinson) однак показав, як слiд впроваджувати складову притяга-
ння потенцiалу в програму MARLOWE не вiдмовляючись вiд набли-
ження парних зiткнень[225], але це не змiнило загальної тенденцiї в
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наукових дослiдженнях у цьому напрямку. Слiд сказати, що значнi
розбiжностi мiж МД моделюванням з врахуванням багаточастинко-
востi i одночасностi зiткнень та наближенням парних зiткнень при
обчисленнi кiлькостi атомних каскадних перемiщень у Si було зафi-
ксовано i для високих енергiй важких бомбардуючих iонiв, де вони
вiдрiзняються майже у два рази [226]. Це може бути пов’язано з
виникненням значної нелiнiйностi при розвитку каскадiв у виглядi
термiчних пiкiв, якi можна також розглядати, як набiр просторово
розподiлених термiчних стадiй каскаду, у випадку важких налiта-
ючих частинок.

Iншою причиною, яка також стримувала на початку 60-х – 70-х
рокiв впровадження стабiльних молекулярно-динамiчних моделей,
була вiдсутнiсть реалiстичних потенцiалiв притягання, якi б врахо-
вували не тiльки парнi взаємодiї, а також i вплив сусiднiх атомiв,
якi оточують пару, що розглядається. Однак, в першiй половинi 80-
х рокiв в роботах Фiннiса (Finnis) i Сiнклаiра (Sinclair) [227] та Дау
(Daw) i Баскеса (Baskes) [228, 229] були запропонованi математи-
чнi форми для багаточастинкових потенцiалiв металiв, загальнi iдеї
яких використовуються до сих пiр. На прикiнцi 80-х рокiв XX сто-
лiття Терсоффом (Tersoff) [230, 231, 232, 233] була запропонована
математична форма для багаточастинкових потенцiалiв неметалiв i
здобутi чисельнi значення вiдповiдних параметрiв для однокомпо-
нентних Si, C, Ge та їх комбiнацiй. Пiдхiд виявився настiльки вда-
лим, що потенцiалом Терсоффа та його подальшими модифiкацiями
для вуглецево-водневих (наприклад, потенцiал Бреннера (Brenner)
[234]) та iнших матерiалiв користуються i зараз. Одночасний стрiм-
кий розвиток обчислювальної технiки i, перед усiм, персональних
комп’ютерiв за останнi 20 рокiв створили передумови збiльшення
iнтересу до метода молекулярної динамiки та його застосувань. На
сьогоднi цей пiдхiд є найбiльш популярним (разом з використан-
ням пiдходу ab initio) у модельних розрахунках атомних систем
нанометричних розмiрiв i вiдповiдних процесiв перенесення маси
та енергiї.
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8.2 Елементи теорiї розпилювання

Як було вже сказано, бомбардування будь-якими частинками може
приводити до руйнування поверхнi будь-якого матерiалу, хоч i з
вельми рiзною ефективнiстю.

Швидкостi руйнування характеризуються коефiцiєнтом розпи-
лювання який становить середню кiлькiсть розпилених атомiв мi-
шенi у розрахунку на одну частинку, що налiтае на поверхню. В
даний час прийнято вважати, що немає єдиного механiзму руйну-
вання поверхнi, здатного пояснити всi явища, що спостерiгаються.
Бiльше того, майже всi механiзми ерозiї, запропонованi до цих пiр,
можливi за певних умов.

В усiх випадках має мiсце традицiйне роздiлення розпилюван-
ня на фiзичне i хiмiчне. Перше означає передачу кiнетичнiй енергiї
вiд падаючої частинки атомам мiшенi i подальший вилiт через по-
верхню тих атомiв, якi мають достатню швидкiсть для подолання
поверхневого потенцiального бар’єру. Друге означає хiмiчну реа-
кцiю, що викликається падаючими частинками, в результатi якої на
поверхнi утворюється летюче хiмiчне з’єднання. Далi будемо роз-
глядати тiльки фiзичне розпилення.

Зараз найбiльш вивченою частиною фiзики iонного розпилюва-
ння є розпилювання металiв. В цьому випадку домiнує так зване
розпилювання за рахунок прямого вибивання (knock-on) атомiв з
рiвноважних положень в твердому тiлi. Елементарним процесом тут
є каскад атомних зiткнень: падаючий iон вибиває атоми з їх поло-
ження рiвноваги в мiшенi i приводить їх в рух. Цi атоми рухаються
в речовинi, стикаються з iншими атомами i при певних обставинах
вибивають атоми з мiшенi. Такий механiзм розпилювання вважає-
ться найбiльш унiверсальним.

Для вибивання атома з поверхнi зазвичай достатньо 20-40 електрон-
вольт. З енергетичних спектрiв розпилення атомiв ясно видно, що
бiльшiсть атомiв мають енергiю порядку декiлькох електрон-вольт.
В бiльшостi випадкiв тiльки невелика частина початкової енергiї
йде на розпилювання, а iнша перетворюється на тепло i витрачає-
ться на утворення об’ємних радiацiйних дефектiв i т.i.

Картина розпилювання є простiшою за все у випадку розпиле-
ння за рахунок пружних зiткнень (прямого вибивання iз положень
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рiвноваги), але електроннi процеси можуть призводити до бiльшої
рiзноманiтностi явищ.

Режими розпилювання за рахунок прямого вибивання. У ра-
зi металевих мiшеней найбiльш iстотними є процеси пружних зi-
ткнень. Дiйсно, швидкiсть iонiв аргону з енергiєю 10 кеВ дорiвнює
∼ 10−3 швидкостi свiтла. Вiдстань 100 Å, у вакуумi такий iон про-
ходить за ∼ 10−13 с. Це значно бiльше часу

∇∇∇∇∇∇∇
АНIМАЦIЯ: (MMD-rikoshet, MMD-Armagedon) 400 еВ Xe iон

бомбардує кластер мiдi, що складається з 195 атомiв, на по-
верхнi графiту (0001) (потенцiал Tersoff). Розглянуто двi рiзнi
початковi точки входу iона в поверхневий кластер. Анiмацiя ви-
конана на базi розрахункiв Г.В. Корнiча i Г. Бетца
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релаксацiї електронiв провiдностi (∼ 10−19 с). Отже, навiть якщо

падаюча частинка вiддасть частину своєї енергiї на збудження еле-
ктронiв, ця енергiя миттєво розподiлиться мiж всiма електронами i
не призведе до вибивання атомiв з їх стацiонарних положень.

Для зручностi можна видiлити три якiсно рiзних випадки (рис.
8.1): режим первинного вибивання атомiв , режим лiнiйних каска-
дiв i режим теплових пiкiв .

а б в

Рис. 8.1. Три режими розпилювання в моделi пружних зiткнень

У режимi первинного прямого вибивання атоми, вибитi з рiв-
новажних положень в результатi iон-атомних зiткнень, отримують
енергiю, достатню для того, щоб бути розпиленими, але занадто
малу для того, щоб створити каскад вибитих атомiв. У режимi лi-
нiйних каскадiв, атоми, вибитi в результатi iон-атомних зiткнень
з рiвноважних положень, отримують енергiю, достатню для того,
щоб створити цiлий каскад вибитих атомiв. Щiльнiсть розподiлу
вибитих атомiв невелика, так що переважають зiткнення атомiв,
що рухаються, з нерухомими, а зiткнення двох рухомих атомiв вiд-
буваються рiдко. В режимi теплових пiкiв щiльнiсть розподiлу ато-
мiв вiддачi висока настiльки, що бiльшiсть атомiв усерединi деякого
об’єму (об’єму теплового пiку) знаходиться в русi.

У режимi первинного вибивання iон, що бомбардує, передає енер-
гiю атомам мiшенi, якi можуть пiсля невеликої кiлькостi подальших
зiткнень вийти через поверхню, якщо їх швидкiсть достатня для по-
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долання поверхневих сил зв’язку. У двох iнших випадках вибивань
атоми отримують енергiю, достатню для вибивання вторинних, тре-
тинних i т.д. атомiв, частина яких може досягти поверхнi мiшенi i
подолати поверхневий бар’єр.

Можна сказати, що розпилювання в режимi первинного виби-
вання вiдбувається при енергiях порядку i десяткiв електронвольт
для всiх iонiв, окрiм дуже легких. Область лiнiйних каскадiв вiд-
повiдає енергiям вiд одиниць кiлоелектронвольт до мегаелектрон-
вольтного дiапазону для всiх iонiв, окрiм найважчих, якi швидко
гальмуються i зазвичай створюють тепловi пiки.

Розпилювання за рахунок електронного збудження. У дiеле-
ктриках час життя збудженого електронного стану може бути до-
статню великим для того, щоб енергiя збудження перейшла в кi-
нетичну енергiю атома. Якщо час життя цього стану порiвнянний
з часом, потрiбним для роздiлення ядер за рахунок їх взаємного
вiдштовхування, то може вiдбуватися розпилення.

8.3 Теорiя атомних зiткнень: загальнi спiв-
вiдношення

Перерiзи зiткнення. Процес атомного зiткнення двох частинок, що
налiтає (1) i покоїться (2), можна характеризувати перерiзом σ. Це
означає, що в середньому частка частинок типу 1, падаючих на
мiшень з частинок типу 2 товщиною x , розподiлених зi щiльнiстю
N , дорiвнює

Nxσ. (8.1)

Величина (8.1) є також ймовiрнiстю того, що атом типу 1 має
зiткнення при проходженнi малого шляху x в однорiднiй речовинi
з рiвномiрно розподiленими атомами типу 2. Дане ствердження є
справедливим при Nxσ ¿ 1.

Для пружних зiткнень найзручнiше користуватися диференцi-
альним перерiзом

dσ(E, T ) ≡ dσ

dT
dT,

де E – енергiя налiтаючого атома, а T – енергiя, що передається в
одному зiткненнi. Повний перерiз є σfull =

∫
dσ(E, T ).



Роздiл 8. Основи теорiї атомних зiткнень 390

Енергiя, яка може передаватися в пружному зiткненнi двох ато-
мiв, визначається законами збереження енергiї i iмпульсу. Найбiль-
ша енергiя, яку може передати атом 1 з енергiєю E атому 2, що мав
перед зiткненням нульову енергiю, дається виразом

Tm = γE =
4M1M2

(M1 + M2)2
E, (8.2)

де M1 i M2 - вiдповiднi маси атомiв. Така енергiя передається при
центральному (лобовому) зiткненнi.

Розподiл ймовiрностi передачi енергiї T визначається виразом
(8.1) i перерiзом dσ(E, T ). У разi резерфордiвського розсiяння, тобто
при енергiях, чималих для того, щоб розсiяння визначалося куло-
нiвським вiдштовхуванням ядер, маємо (0 ≤ T ≤ Tm)

dσ(E, T ) = π
M1

M2

Z2
1Z

2
2e

4 dT

ET 2
, (8.3)

де Z1e i Z2e – заряди ядер. Для цього перерiзу характерна домiнуюча
роль зiткнень з малою переданою енергiєю (T ≤ Tm). Крiм того, вона
зменшується по абсолютнiй величинi iз зростанням E.

Формула (8.3) приблизно вiрна тiльки при ε ≤ 1, де

ε =
M2E

M1 + M2

a

Z1Z2e2
, (8.4)

a ≈ 0, 885a0(Z
2/3
1 Z

2/3
2 )−1/2, (8.5)

a0 = 0, 529Å,

тобто при достатньо високих енергiях, коли ядра зближуються на
вiдстань, меншу радiуса екранування a.

При цьому
dσ(E, T ) ≈ CmE−mT−1−mdT, (8.6)

де

Cm =
π

2
λma2

(
M1

M2

)m (
2Z1Z2e

2

a

)2m

, (8.7)

а λm – безрозмiрна функцiя параметра m, поволi змiнного вiд значе-
ння m = 1 при високих енергiях [при яких (8.6) переходить в (8.3) i
λm = 1/2] до значення m ≈ 0 при дуже низьких енергiях. Вираз (8.6)
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виведений на основi класичної теорiї зiткнень iз застосуванням мiж-
атомної взаємодiї вигляду V (R) ∼ R−1/m, де R – вiдстань мiж ядра-
ми, що стикаються. Хоча такий висновок прийнятний лише при
невеликих вiдхиленнях вiд резерфордiвської взаємодiї (m ≥ 0, 2),
можна користуватися виразом (8.6) i при менших значеннях m, ко-
ли перерiз перестає залежати вiд початкової енергiї:

dσ(E, T ) =
π

2
λ0a

2T−1dT, (8.8)

при m ≈ 0. Вiдмiтимо, що навiть в цьому випадку домiнують “да-
лекi” зiткнення (T ≤ Tm).

Важливою характеристикою є середня енергiя 〈∆E〉, що втрача-
ється частинкою в пружних зiткненнях при проходженнi вiдстанi
x. На пiдставi виразiв (8.1) i (8.6) i визначення середнього значення
〈∆E〉, знаходимо:

〈∆E〉 = Nx

∫
Tdσ(E, T ) = NxSn(E), (8.9)

де Sn(E) – так званий перерiз (ядерного) гальмування:

Sn(E) =
1

1−m
Cmγ1−mE1−2m. (8.10)

Неважко бачити, що при низьких енергiях (m ≈ 0) величина
Sn(E) зростає приблизно пропорцiйно E, при промiжних m ≈ 1/2

виходить на плато i при високих 1/2 < m ≤ 1 зменшується. Такий
хiд змiни можна представити формулою

Sn(E) = 4πaZ1Z2e
2 M1

M1 + M2

Sn(ε), (8.11)

де Sn(ε) є унiверсальною функцiєю, яка залежить вiд точного виду
екранованого кулонiвського потенцiалу.

Вищенаведенi вирази (8.6), (8.7), (8.10) i (8.11) були отриманi з
використанням потенцiалу мiжатомної взаємодiї, на основi моделi
Томаса-Фермi.

Закони збереження дають однозначний зв’язок мiж кутом роз-
сiяння i передаваною енергiєю T у разi зiткнення атома 1, що має
енергiю E з атомом 2, що покоїться.
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Рис. 8.2. Пружне розсiяння частинки 1 iз масою M1 та початковою швид-
кiстю V1 на частинцi 2 з масою M2 та нульовою початковою швидкiстю.

Якщо визначити кути розсiяння ϕ′ i ϕ′′ так, як показано на рис.
8.2, то отримаємо:

cos ϕ′ = (1− T/E)1/2 +
1

2
(1−M2/M1)(T/E)(1− T/E)−1/2, (8.12)

cos ϕ′′ = (T/γE)1/2. (8.13)

Таким чином, атоми, вибитi з рiвноважних положень, рухаються
пiд кутом ϕ′′, лежачим в iнтервалi 0 ≤ ϕ′′ ≤ π/2, тодi як атом, що
налiтає, вiдхиляється на кут ϕ′, лежачий в iнтервалi 0 ≤ ϕ′ ≤ ϕmax:

ϕmax =

{
π, M1 < M2

arcsin(M1/M2) < π/2, M1 > M2.
(8.14)

Пiдкреслимо, що результати даного параграфа непридатнi до
опису розпилювання в режимi теплових пiкiв, оскiльки в цьому
випадку домiнують зiткнення мiж двома рухомими атомами.

Деякi вiдомостi про проходження атома через середовище. Се-
редня енергiя, що втрачається на одиницi шляху частинкою, ру-
хомою в однорiднiй речовинi, обчислюється за формулою (8.9), а
похiдна вiд енергiї по координатi дорiвнює:

dE

dx
= −NS(E). (8.15)

Середнiй пробiг R(E) частинки в речовинi до її зупинки можна
обчислити як:

R(E) =

∫ E

0

dE ′

NS(E ′)
. (8.16)
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Рис. 8.3. Визначення параметрiв, що характеризують проникнення части-
нок в речовину. Величина v - початкова швидкiсть iона, E – його енергiя,
θ – кут падiння iона на поверхню мiшенi, R – довжина шляху в речовинi,

Rp – проектний пробiг, x – глибина проникнення.

Якщо вся енергiя частинки втрачається в пружних зiткненнях,
то з формули (8.10) виходить, що

R(E) ≈ 1−m

2m
γm−1 E2m

NCm

. (8.17)

Середнiй проективний пробiг Rp(E) (рис. 8.3), взагалi кажучи,
менше величини R(E) iз-за розсiяння падаючої частинки в речо-
винi. Поправочний множник до пробiгу Rp(E)/R(E) набагато мен-
ше одиницi при M1 ¿ M2 (ε ≤ 1) i наближається до одиницi при
M1 À M2 i, як правило, при ε À 1.

Розподiл FR(x,E, θ) бомбардуючих частинок по глибинi мiшенi
залежить вiд кута θ мiж напрямом падiння первинного пучка i нор-
маллю до поверхнi. Цей розподiл характеризується в основному се-
реднiм значенням величини

x(E, θ) = Rp(E) cos θ (8.18)

i вiдповiдним середньоквадратичним вiдхиленням.
При високих швидкостях падаючих частинок (ε À 1), уповiль-

нення iонiв визначається енергетичними втратами на електронне
збудження, тодi як розсiяння на електронах незначне iз-за малої
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маси електронiв m′. Тому зi всiх параметрiв взаємодiї з електронами
iнтерес при розпилюваннi представляє тiльки перерiз гальмування.

При низьких швидкостях, при v . Z
2/3
1 e2/~ для опису перерiзу

елементарного гальмування виявилася придатною наближена фор-
мула Лiндхарда i Шарфа

Se ≈ ξe8πe2a0
Z1Z2

Z

v

e2/~
, (8.19)

де Z =
(
Z

2/3
1 + Z

2/3
2

)
i ξe – деякi функцiї атомного номера Z1. Експе-

риментально було встановлено, що ξe осцилює навколо передбачу-
ваної залежностi ξ ∼ Z

1/6
1 . Формула виявилася задовiльним набли-

женням в теорiї розпилювання прямим вибиванням, де вона вико-
ристовується як поправка.

Рiвняння Больцмана. Процеси багатократного розсiяння типу
показаних на рис. 8.1 зручно дослiджувати на основi теорiї перене-
сення, що була запропонована Больцманом.

Рiвнянням Больцмана визначається функцiя f(r, v, t),так, що ви-
раз f(r, v, t)drdv є середнє число атомiв в елементi об’єму dr в точцi
r, що рухаються зi швидкiстю в iнтервалi (v, v + dv) в момент ча-
су t. У разi однокомпонентного середовища рiвняння Больцмана в
найзагальнiшому виглядi записується так:
(

∂

∂t
+ v∇r +

1

m
k∇v

)
f(r, v, t) =

∫
K(v, v1; v

′, v′′)|v−v1|(f ′f ′′−ff1)dv
′dv′′,

(8.20)
де K(v, v1; v′, v′′)dv′dv′′ – диференцiальний перерiз розсiяння падаю-
чої з швидкiстю v частинки на атомi мiшенi, що має швидкiсть v1, з
переходом падаючої частинки в iнтервал швидкостей dv′ поблизу v′,
а атома мiшенi - в iнтервал dv′′ поблизу v′′. Крiм того, f1 ≡ f(r, v1, t),
f ′ ≡ f(r, v′, t) и т.i., a k ≡ k(r, v, t) є зовнiшня сила, що дiє на частин-
ку, що рухається.

Узагальнення рiвняння (8.20) на випадок двокомпонентної i ба-
гатокомпонентної речовини проводиться шляхом додавання вiдпо-
вiдних iндексiв та призводить до утворення зчеплених рiвнянь.
В основi рiвняння (8.20) лежить єдине головне припущення - так
звана стохастична гiпотеза (гiпотеза молекулярного хаосу) про те,
що пiсля кожного зiткнення встановлюється випадковий розподiл
атомiв в просторi координат i швидкостей, тобто початковi умови
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для подальших зiткнень визначаються тiльки функцiєю розподiлу
f(r, v, t) i не залежать вiд попереднiх зiткнень. Ступiнь допустимо-
стi такого припущення вельми неоднаковий у всiй областi засто-
сування рiвняння (8.20) при аналiзi проходження частинок через
речовину.

8.4 Розпилювання за рахунок лiнiйних ка-
скадiв зiткнень

Коефiцiєнт розпилювання. Про розпилювання можна говорити ли-
ше за наявностi поверхнi мiшенi. Але при оцiнцi потоку атомiв,
вибитих з рiвноважних положень, викликаного деякою первинною
частинкою, ми для зручностi спочатку нехтуватимемо наявнiстю
поверхнi.

Нехай iон з енергiєю E падає пiд кутом θ на плоску поверхню
мiшенi. Направимо вiсь x уздовж внутрiшньої нормалi до поверхнi
(рис. 8.4). Поперечний (латеральний) розподiл потоку розпилених
частинок найчастiше представляє лише другорядний iнтерес. Потiк
атомiв мiшенi, що вилiтають назовнi через плоску поверхню x=0,
дорiвнює

J(E0, Ω0)dE0d
2Ω0 = ΨFD(E, θ, 0)

ΓmdE0

E0|dE0/dx| | cos θ0|d
2Ω0

4Π
. (8.21)

Даний вираз залишається диференцiальним по напряму i енергiї.
Величина θ0 є кут мiж вектором Ω0 i нормаллю до поверхнi (8.4). Тодi
коефiцiєнт розпилювання знайдемо, проiнтегрувавши вираз (8.21)
по змiнним E0 i θ0 i роздiливши потiк розпилених частинок на потiк
падаючих частинок I:

Y = ΛFD(E, θ, 0), (8.22)

де

Λ =
Γm

2

∫
dE0

E0|dE0/dx|
∫
| cos θ0|P (E0, θ0)d(cos θ0). (8.23)

У виразi (8.22) константа Λ залежить вiд матерiалу, тодi як фун-
кцiя FD(E, θ, 0) залежить вiд типу iона, енергiї i напрямку падiння,
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Рис. 8.4. Розпилювання у випадку нескiнченної мiшенi з плоскою поверх-
нею

а також деяких параметрiв мiшенi. Нагадаємо основнi припущен-
ня, зробленi при отриманнi (8.22). Передбачалася лiнiйнiсть каска-
дiв, тобто що в рух приходить лише мала частка атомiв мiшенi в
об’ємi каскаду, переважно в тiй частинi цього об’єму, яка приля-
гає до поверхнi мiшенi. Передбачалося, що для великих каскадiв
вибитих атомiв допустиме припущення про iзотропнiсть низько-
енергетичних атомiв каскаду. Це припущення стає невiрним при
низьких енергiях (< 1 кеВ), а якщо має мiсце велика рiзниця мас
iонiв i атомiв мiшенi, то i при не дуже низьких енергiях. Передба-
чалося також, що поверхня мiшенi не робить великого впливу на
розвиток каскаду зiткнень. Практично не враховувалися об’ємнi си-
ли зв’язку. Не враховувалися нiякi орiєнтацiйнi ефекти, пов’язанi з
наявнiстю кристалiчної структури мiшенi.

Простий спосiб облiку поверхневих сил зв’язку в металах - вве-
дення поверхневого потенцiального бар’єру висотою U0. У цьому
випадку

P (E0, θ0) =

{
1, E0 cos2 θ0 > U0;

0, E0 cos2 θ0 ≤ U0.
(8.24)

Пiдставивши (8.24) у вираз (8.23), отримуємо

Λ =
Γm

8(1− 2m)

1

NCmU1−2m
0

. (8.25)

Енергетичнi розподiли. Потенцiальний бар’єр на плоскiй поверх-
нi мiшенi викликає заломлення траєкторiї атома (рис. 8.5) при про-
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ходженнi через поверхню вiдповiдно до спiввiдношень

E1 cos2 θ1 = E0 cos2 θ0 − U0, (8.26)

E1 sin2 θ1 = E0 sin2 θ0. (8.27)

Теорiя дає, що розподiл по енергiї розпилених частинок має вигляд:

dY

dE1

∼ E1

(E1 + U0)3−2m
. (8.28)

Для кутового розподiлу потоку розпилених атомiв виходить закон

Рис. 8.5. Заломлення траєкторiї атома при проходженнi через поверхневий
потенцiальний бар’єр. Iндексом 0 вiдмiченi кiнематичнi параметри атома

до, а iндексом 1 – пiсля проходження через бар’єр.

косинуса.

8.5 Напiвнескiнченна мiшень: розпилення

Рух атомiв при низьких енергiях. Обмежимося деякими зауваже-
ннями про слабкi мiсця каскадної теорiї у випадку низьких енергiй.
Нагадаємо припущення, зробленi вище щодо руху низькоенергети-
чних атомiв:

1. Атом розглядається як точкова частинка, якiй приписується
деякий ефективний перерiз, що визначає ймовiрнiсть зiткнень;



Роздiл 8. Основи теорiї атомних зiткнень 398

2. Мiшень вважається структурою, що не має дальнього порядку
зi щiльнiстю N хаотично розподiлених атомiв;

3. Зiткнення передбачаються парними i пружними;

4. Для руху частинок приймаються закони класичної динамiки;

5. Щiльнiсть атомiв, рухомих з енергiєю, що перевищує величи-
ну U0, вважається малою.

Найбiльш iстотний наслiдок припущення у пунктi 2 – невраху-
вання впливу атомної ґратки на розпилювання кристалiчної речо-
вини. Ми тут обмежимося розглядом полiкристалiв, в яких ефекти,
пов’язанi з анiзотропiєю, в якiйсь мiрi усереднюються.

Розпилювання, близьке до порогового. Порогове розпилювання
довiльними iонами є розпиленням з низькою енергiєю, тобто з енер-
гiєю близько десяткiв i сотень електронвольт. В цьому випадку пе-
рестають виконуватися два важливi припущення з числа лежачих в
основi лiнiйної каскадної теорiї. По-перше, глибина, що характери-
зує рух iона i залежна вiд енергiї, зменшується i стає порiвнянною з
характерною глибиною, з якою виходять атоми, що розпилюються.
Таким чином, рух первинних (високоенергетичних) i низькоенерге-
тичних частинок в цьому випадку не роздiляється. Не дивлячись на
сказане, формула (8.22) для коефiцiєнта розпилювання застосову-
валася у разi важких iонiв, бомбардуючих поверхню в пороговому
режимi, iз значенням

FD(E, 0, 0) = αNSn(E) = αNC0γE, (8.29)

де функцiя Sn(E) визначається низькоенергетичним перерiзом. Має
мiсце проста формула для коефiцiєнта розпилювання:

Y ≈ 3

4π2
α

γE

U0

, (8.30)

E À U0.

Режим теплових пiкiв. Порушення закону пропорцiйностi E−2 –
основна вказiвка на непридатнiсть лiнiйної каскадної теорiї до ре-
жиму теплових пiкiв (рис. 8.1). Цей закон, який можна вивести
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просто з мiркувань розмiрностi, звичайно, втрачає свiй сенс, ко-
ли розраховане число атомiв, що прийшли в рух, перевищує число
атомiв, наявних в об’ємi каскаду, а можливо, i ранiше, якщо погли-
нена енергiя розподiлена нерiвномiрно, зосереджуючись в деяких
мiсцях (субкаскадах). Якщо в рух прийшло бiльшiсть атомiв в де-
якому об’ємi, то енергiя повинна розсiюватися зовсiм не так, як
у разi лiнiйних каскадiв зiткнень. Це означає, що звичайнi оцiнки
просторової протяжностi таких каскадiв невiрнi в режимi теплових
пiкiв. Хоча вже встановленi бiльш-менш загальноприйнятi якiснi
критерiї значущостi ефектiв теплових пiкiв в каскадах зiткнень,
поки що немає ясностi щодо механiзмiв перенесення енергiї в те-
плових пiках i теоретичних оцiнках коефiцiєнтiв розпилювання в
режимi теплових пiкiв.

8.6 Розпилення багатокомпонентних мiшеней

Дослiдження розпилювання багатокомпонентних мiшеней мають ва-
жливе значення з ряду причин. Так тривале бомбардування одно-
елементної мiшенi зазвичай приводить до утворення сплаву матерi-
алу мiшенi з речовиною, внесеною бомбардуванням. Крiм того при
виготовленнi i для аналiзу тонких плiвок методом розпилювання
доводиться мати справу з багатокомпонентними мiшенями.

Основним ускладненням при розпилюваннi багатокомпонентних
мiшеней (сплавiв), є те, що, як показує досвiд, компоненти необо-
в’язково розпилюються стехiометрично, у зв’язку з чим склад спла-
ву може змiнитися в деякому iнтервалi глибин пiд поверхнею, що
бомбардується. Зменшення концентрацiї компоненти, що сильнiше
розпилюється, в приповерхневiй зонi, веде до зменшення швидко-
стi її розпилювання. В кiнцi кiнцiв, однак, досягається стацiонарний
режим, в якому склад потоку розпилених атомiв вiдповiдає складу
в об’ємi сплаву.

З погляду теорiї зручно видiлити первиннi i вториннi ефекти.
Первиннi ефекти пов’язанi з елементарними розпилюваннями мi-
шенi. Вториннi ефекти - змiни складу мiшенi, що iнiцiалiзованi
тривалим бомбардуванням.

Первиннi ефекти. Розглянемо акт iонного розпилювання для
однорiдного сплаву. У випадку дисипацiї енергiї в двокомпонентно-
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му нескiнченному середовищi в режимi лiнiйних каскадiв, маємо
наступний вираз

Yi = ci

(
(U0)i

U0i

)1−2mi

(Yi), (8.31)

де (Y )i – коефiцiєнт розпилення простої мiшенi, яка складається з
атомiв i-го сорту (U0)i – висота поверхневого бар’єру U0 для одно-
елементної речовини i-го сорту, U0i – висота поверхневого потен-
цiального бар’єру для атома i-гo сорту в сплавi. Звiдси видно, що
сильнiше зв’язана компонента розпилюється слабше.

Випадок розпилювання мiшеней, що складаються з атомiв, що
сильно розрiзняються по масам, є складнiшим. Порiвняння з коефi-
цiєнтами розпилювання одноелементних мiшеней в цьому випадку
неправомiрно, оскiльки зв’язок функцiї розподiлу поглиненої енер-
гiї FD з аналогiчними функцiями в одноелементних середовищах
може бути вельми складним. Насправдi, елементарне спiввiдноше-
ння

FD(E, θ, 0) ≈ c1(FD(E, θ, 0))1 + c2(FD(E, θ, 0))2 (8.32)

записане на пiдставi оцiнки енергетичних втрат, виявляється дуже
неточним, особливо тодi, коли маса iона промiжна мiж двома масами
атомiв мiшенi, що сильно розрiзняються.

Для вiдношення Y1/Y2 коефiцiєнтiв розпилювання можемо отри-
мати простий вираз

Y1

Y2

=
c1

c2

(
M2

M1

)m (
U02

U01

)1−2m

. (8.33)

i цей вираз узгоджується з (8.31) при M1 ≈ M2.
Формула (8.33) вказує на переважне розпилення легкої компо-

ненти. Але оскiльки величина m зазвичай мала (0 < m < 0, 2), цей
ефект нестехiометричностi менш значимий, нiж ефект, обумовле-
ний вiдмiннiстю в поверхневих бар’єрах. Далi отримаємо для пар-
цiального коефiцiєнта розпилення вираз

Yi = ci

[
c1

(
(U0)1

U0i

)1−2m1

(Y )1 + c2

(
U02

U0i

)1−2m2

(Y )2

]
. (8.34)

Формула (8.34) повинна бути вiрна тiльки при рiвних атомних
масах компонентiв мiшенi.
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Отже має мiсце переважне розпилення найбiльш легкої i най-
менше зв’язаної компоненти.

Вториннi ефекти. Внаслiдок переважного розпилювання однiєї
з компонент змiнюються профiлi концентрацiй компонентiв мiшенi
поблизу поверхнi. Внесок компонента, що розпилюється гiрше буде
поступова зростати, завдяки збiльшенню його поверхневої концен-
трацiї. Вихiд розпилювання зростатиме при тривалому бомбарду-
ваннi до тих пiр, поки склад потоку розпилених атомiв не стане
таким, як склад в об’ємi мiшенi. Склад в поверхневому шарi зав-
товшки ∼ ∆x0 повинен бути таким:

(
c1

c2

)

∆x0

≈
(

c1

c2

)

bulk

(
c1Y2

c2Y1

)
. (8.35)

Складнощi виникають через те, що iонне бомбардування при-
зводить не тiльки до розпилювання, але i до об’ємних ефектiв, i що
велика частина енергiї йде на об’ємнi ефекти, а не на розпилювання.
Експериментальнi данi показують, що викликанi iонами змiни скла-
ду тягнуться на глибини порядку пробiгу iонiв, а не на поверхневий
шар товщиною ∆x0 ≈ 5 Å. Склад шарiв, крiзь якi проходять падаю-
чi iони може змiнюватися завдяки сегрегацiї, iмплантацiї первинно
вибитих атомiв, каскадного перемiшування, дифузiї.

Сегрегацiя на поверхнi сприяє утворенню окремих фаз, що пе-
решкоджає досягненню стацiонарного стану.

Iмплантацiя первинно вибитих атомiв спочатку призводить до
збагачення областi поблизу поверхнi важким компонентом, тодi як
легка компонента накопичується в глибшому шарi, але при рiвно-
вазi шар завтовшки, приблизно рiвний пробiгу iона є збагаченим
легким компонентом.

Каскаднеперемiшування i радiацiйно-прискорена дифузiя ведуть
до згладжування градiєнтiв концентрацiї, що виникають завдяки
переважному розпилюванню одного з компонентiв або iмплантацiї
первинно вибитих атомiв.

У наступних главах питання, пов’язанi з моделюванням iонного
перемiшування та радiацiйно-прискореної дифузiї будуть розгляну-
тi бiльш детально. Крiм того, по мiрi поширення обговорень iнших
тем, будуть також бiльш детально обговорюватися i деякi аспекти
атомних зiткнень.
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Практична частина

Використовуючи закони збереження iмпульсу та енергiї, розгляну-
ти розсiяння частинки маси m1, що налiтає, на початково нерухомiй
частинцi маси m2 у випадку нецентрального пружного зiткнення.

Основнi питання до роздiлу:

1. На яки типи умовно дiляться каскади зiткнень?

2. Що таке "пружнi"i "непружнi"взаємодiї?

3. Що таке "коефiцiєнт розпилення"i яка його розмiрнiсть?

4. Як коефiцiєнт розпилення пов’язаний з поверхневою енергiю
зв’язку?

5. Як змiнюються напрями руху частинки, що розпилюючись пе-
ретинає плоский повехневий бар’єр?

6. Назвiть загальнi положення каскадної теорiї розпилення.

7. Що таке переважне розпилення?



Роздiл 9

Фiзичнi основи методу
молекулярної динамiки

9.1 Основнi положення

В чому полягає логiка використання методу молекулярної динамi-
ки? Почнемо з рiвняння Шредiнгера. Спочатку розв’язок рiвняння
Шредiнгера був сформульований i обґрунтований для атомiв Не i
Н2 [235]. Далi зусилля дослiдникiв були спрямованi на побудову на-
ближених розв’язкiв для систем, що мiстять декiлька електронiв,
але застосування квантово-механiчних концепцiй для кластерiв, якi
мiстять десятки i сотнi атомiв, вимагає суттєвих припущень i на-
ближень. З iншого боку, застосування макроскопiчної термодина-
мiки неприйнятне через неможливiсть роздiлення об’ємних i по-
верхневих властивостей систем низької розмiрностi. Альтернатив-
ним шляхом в цьому напрямку в багатьох випадках виступає метод
молекулярної динамiки (МД).

В основi методу МД лежить модельне уявлення про багатоатом-
ну систему як про систему матерiальних точок, поведiнка кожної
з яких описується класичними рiвняннями руху Ньютона (або Га-
мiльтона). Нижня границя застосування законiв класичної механi-
ки до опису поведiнки мiкрочастинок визначається де-бройлiвською
довжиною хвилi λ частинки, значення якої повинно були суттєво
меншим за сталу кристалiчної ґратки d модельної речовини:

λ =
h

mv
¿ d, (9.1)
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де h – стала Планка. Видно, що для каскадних атомiв мiдi умова
(9.1) виконується навiть при енергiях порядку ∼ 0, 01 еВ.

Запишемо гамiльтонiан системи в адiабатичному наближеннi [236],
коли рух атомних ядер розглядається в усередненому полi електро-
нiв:

E(q, p) = K(p) + V (p), (9.2)

де q – узагальнена координата системи, q = [q1, q2, . . . , qN ]; p – уза-
гальнений iмпульс, p = [p1, p2, . . . , pN ]; N – кiлькiсть частинок в си-
стемi; K(p) – кiнетична енергiя; V (p) – потенцiальна енергiя си-
стеми. Якщо в системi дiють закони класичної механiки, кiнетична
енергiя системи дорiвнює:

K(p) =
N∑

i=1

p2
i

2mi

, (9.3)

де mi – маса i-го атому.
Друга складова рiвняння (9.2) мiстить iнформацiю, яка стосу-

ється потенцiальної взаємодiї мiж частинками, i, при умовi, що
функцiональна форма V (q) вiдома, iз гамiльтонiана системи можна
отримати рiвняння руху, якi описують еволюцiю системи у часi.

Розглянемо тепер пiдхiд Лапласа. Запишемо рiвняння Лагранжа
системи [236]:

d

dt

∂ L(q, q̇)

∂ q̇
− ∂ L(q, q̇)

∂ q
= 0, (9.4)

де q̇ – перша похiдна за часом t вiд узагальненої координати q; L(q, q̇)

– функцiя Лагранжа, яка визначається через кiнетичну та потенцi-
альну енергiю системи:

L(q, q̇) = K(p)− V (q). (9.5)

Пiдставимо у рiвняння для лагранжiана системи (9.5) кiнетичну
енергiю у виглядi (9.3) та скористаємося спiввiдношенням мiж ко-
ординатою та iмпульсом p = mq̇:

L(q, q̇) =
N∑

i=1

q̇2
i mi

2
− V (q). (9.6)

Пiдставимо функцiю Лагранжа у виглядi (9.6) у рiвняння (9.4):

d

dt

∂

∂q̇

(
N∑

i=1

q̇2
i mi

2
− V (q)

)
− ∂

∂q

(
N∑

i=1

q̇2
i mi

2
− V (q)

)
= 0,
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d

dt

(
N∑

i=1

q̈imi

)
= −∂ V (q)

∂ q
, (9.7)

де q̈ – друга похiдна за часом t вiд узагальненої координати q. На-
далi будемо вважати, що узагальнена координата q визначається
набором декартових координат r = [rx, ry, rz]. Враховуючи, що друга
похiдна вiд координати є прискоренням частинки, а сила, що дiє на
частинку, визначається як вiд’ємний градiєнт потенцiальної енергiї,
рiвняння (9.7) для кожної окремої частинки прийме вигляд другого
закону Ньютона

mi
d2ri(t)

dt2
= Fi, (9.8)

де ri(t) – декартова координата i-ї частинки; Fi – рiвнодiюча сил, що
дiють на i-ту частинку.

Iснують рiзнi чисельнi методи розв’язку системи класичних рiв-
нянь руху. В МД широко використовується метод Верлета [237],
що базується на розкладi в ряд Тейлора координати частинки r(t)

навколо моменту часу t при додатному та вiд’ємному приростi ∆t:




r(t + ∆t) =r(t) +
dr(t)

dt
∆t +

1

2

d2r(t)

dt2
∆t2+

+
1

3!

d3r(t)

dt3
∆t3 + O(∆t4),

r(t−∆t) =r(t)− dr(t)

dt
∆t +

1

2

d2r(t)

dt2
∆t2−

− 1

3!

d3r(t)

dt3
∆t3 + O(∆t4).

(9.9)

де O(∆t4) – залишковий член ряду Тейлора 4-го порядку. При до-
даваннi рiвнянь системи (9.9) отримаємо алгоритм Верлета для ко-
ординат:

r(t + ∆t) = 2r(t)− r(t−∆t) +
d2r(t)

dt2
∆t2. (9.10)

Алгоритм Верлета для визначення швидкостей атомiв [237] отри-
муємо шляхом вiднiмання рiвнянь системи (9.9):

V (t) =
dr(t)

dt
=

r(t + ∆t)− r(t−∆t)

2∆t
. (9.11)
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Похибка алгоритмiв Верлета (9.10) – (9.11) має четвертий порядок
вiдносно кроку за часом ∆t i визначається остаточним членом ряду
Тейлора O(∆t4).

Однiєю з найбiльш суттєвих проблем методу МД є вибiр кроку
за часом ∆t. Треба враховувати, що його збiльшення призводить до
збiльшення похибки iнтегрування, тодi як зменшення ∆t збiльшує
час розрахунку, а також може призвести до накопичення похибки
округлення. В МД, як правило, при iнтегруваннi рiвнянь руху ви-
користовується алгоритм зi змiнним кроком за часом, вибiр якого
здiйснюється таким чином, щоб перемiщення частинки з макси-
мальною миттєвою швидкiстю за одну iтерацiю не перевищувало
п’яти вiдсоткiв вiд значення сталої кристалiчної ґратки [424]:

∆t =
0, 05 d

vmax

, (9.12)

де vmax – максимальна миттєва швидкiсть в каскадi зiткнень.
Типовi об’єкти МД моделювання мiстять вiд декiлькох сотень до

декiлькох мiльйонiв атомiв, отже результати моделювання таких
систем надають iнформацiю бiльш про приповерхневi властивостi
речовини, нiж про об’ємнi. Вплив поверхневих ефектiв може бути
усунений шляхом застосування перiодичних граничних умов (peri-
odical boundary conditions) [237]. Змiст алгоритму перiодичних гра-
ничних умов полягає в наступному. Модельна система, яка мiстить
N атомiв, що займають об’єм B3, отримує назву первинної комiрки.
Надалi робимо припущення, що вся речовина складається з комi-
рок, iдентичних первиннiй: первинна комiрка транслюється у всiх
напрямках для формування макроскопiчного зразка дослiджуваної
речовини, як показано на рис. 9.1.

Комiрки, отриманi шляхом трансляцiї первинної комiрку, мають
назву комiрок вiдтворення: кожен атом комiрки вiдтворення вiдтво-
рює координату i швидкiсть атому первинної комiрки. При перетинi
атомом межi первинної комiрки, атом переходить в одну з комiрок
вiдтворення, а це значить, що у первинну комiрку з протилежного
боку потрапляє такий самий атом. При цьому моделюється дина-
мiка лише первинної комiрки. Треба зауважити, що розмiри пер-
винної комiрки повиннi бути достатньо великими для мiнiмiзацiї
можливих крайових ефектiв.
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B

Рис. 9.1. Трансляцiя первинної комiрки. B визначає розмiр первинної ко-
мiрки, ~a – вектор трансляцiї.

Для збереження стабiльностi кристалу та вiдтворення нескiн-
ченного середовища застосовують алгоритм дисипативного шару,
згiдно якому межовi атоми кристалiта розглядаються як критично
затухаючi осцилятори [424]:

mi
d2r(t)

dt2
= Fi − ωmiVi (9.13)

де ω – коефiцiєнт, що чисельно близький до частоти Дебая. Другий
доданок рiвняння (9.13) описує затухання, яке дiє як в’язка сила
тертя, що дозволяє вiдводити з модельного кристалу зайву енергiю,
що надходить до його меж.

Найбiльший час при МД моделюваннi витрачається на обчисле-
ння сил в системi. Оскiльки значення сил мiжатомної взаємодiї на
великих вiдстанях практично наближаються до нуля, доцiльним
є впровадження такого параметру потенцiалу, як радiус вiдрiзання
Rcut off . Вважається, що атоми, вiдстань мiж якими перевищує Rcut off

“не вiдчувають” одне одного, тобто не взаємодiють.
Для системи, що складається з N атомiв, взаємодiя яких описує-

ться багаточастинковим потенцiалом, на кожному кроцi моделюва-
ння обчислюється N сил, кожна з яких залежить вiд взаємного роз-
ташування всiх атомiв системи. При впровадженнi Rcutoff , урахува-
ння взаємодiй з атомами, що знаходяться на вiдстанi R > Rcut off вiд
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даного атому, є втратами розрахункового часу, позбавитися яких
дозволяє використання алгоритму “спискiв найближчих сусiдiв”
(рис. 9.2) [237].

³-òà ÷àñòèíêà

Rcut off +

R

R

Rcut off

Рис. 9.2. Список найближчих сусiдiв i-го атому

Сутнiсть цього алгоритму полягає у складаннi для кожного ато-
му списку, в який входять атоми, якi знаходяться вiд нього далi
як на вiдстанi RL, яке дорiвнює Rcut off плюс деяке ∆R, що запобiгає
перезаповненню списку на кожному iтерацiйному кроцi. Побудованi
списки найближчих сусiдiв використовуються доти, доки виконує-
ться наступна умова:

Smax ≤ 1

2
∆R, (9.14)

де Smax – сумарне за часом iнтегрування перемiщення частинок з
максимальною на даний момент швидкiстю. Виконання умови (9.14)
забезпечує своєчасне оновлення спискiв.

9.2 Потенцiали мiжатомної взаємодiї

Розв’язок рiвнянь руху (9.8) можливий за умови, що функцiональ-
на форма складової V (r) рiвняння (9.2), яка мiстить iнформацiю про
потенцiальну взаємодiю мiж частинками, вiдома. Потенцiал мiж-
атомної взаємодiї V (r) в iдеалi мiстить iнформацiю щодо фiзико-
хiмiчних властивостей модельної речовини.

Найбiльш простий i широко розповсюджений засiб визначення
потенцiалу заснований на представленнi модельної потенцiальної
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функцiї V (r) у виглядi суми парних атом-атомних взаємодiй. Вели-
ку групу складають парнi потенцiали, що вiдповiдають вiдштовху-
ванню атомiв на близьких вiдстанях (рис. 9.3, а) (потенцiал Борна-
Майера (Born-Mayer) [424], потенцiал Зiглера-Бiрзака-Лiттмарка
(ZBL, Ziegler-Biersack-Littmark) [239], потенцiал Мольера (Molière)
[424]). До iншої групи належать парнi потенцiали, якi враховують
притягання частинок на великих вiдстанях, але дають велику по-
хибку на малих вiдстанях (рис. 9.3, б) (потенцiал Морзе [424], по-
тенцiал Ленарда-Джонса [237]).

Рис. 9.3. Потенцiали мiжатомної взаємодiї: а – типовий вiдштовхуючий
потенцiал; б – потенцiал з частиною притягання

На сьогоднiшнiй день рiзнi варiанти парних потенцiалiв успiшно
застосовуються в розрахунках конформацiй макромолекул, будови
молекулярних кристалiв, властивостей неупорядкованих конден-
сованих систем, мiкроструктури дефектiв у кристалах, властиво-
стей поверхнi. Але незважаючи на це, парнi потенцiали є досить
спрощенеимнаближенням до iстинних мiжатомних сил, оскiльки
не враховують багаточастинковi атомнi взаємодiї. Альтернативою
у цьому напрямку виступає визначення мiжатомних сил, виходячи
з квантово-механiчних концепцiй. Базовою iдеєю багатьох методiв
побудови ефективних багаточастинкових потенцiалiв є метод фун-
кцiонала густини [240], який представляє собою альтернативний
пiдхiд до теорiї електронної структури речовини, в якому голов-
ну роль вiдiграє не багатоелектронна хвильова функцiя, а розподiл
електронної густини n(r).

В основi теорiї ефективного середовища (ТЕС) лежить замiна
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низькосиметричної матрицi реального кристалу на ефективну ви-
сокосиметричну матрицю з однорiдною електронною густиною, яку
“вiдчуває” домiшковий атом. В ТЕС, таким чином, реальний кри-
сталiчний матерiал замiнюється на “желе”, яке складається з одно-
рiдного електронного газу. Металевi iони при цьому замiнюються
на позитивну фонову густину. Коли атом вставляється в ефектив-
ну матрицю у положеннi r, в першому наближеннi змiна енергiї си-
стеми ∆E(r) складає значення енергiї внесення атома в однорiдний
електронний газ ∆Ehom(n0(r)) [240]:

∆E(r) = Eatom+jellium − (Eatom + Ejellium) = ∆Ehom(n0(r)), (9.15)

де n – електронна густина системи, n0(r) – електронна густина си-
стеми в точцi r, Eatom – енергiя атому перед внесенням до системи,
Ejellium – енергiя системи перед внесенням атома, Eatom+jellium – енер-
гiя системи з внесеним домiшковим атомом.

Згiдно з [241], повна енергiя такої N-атомної системи може бути
записана як функцiонал електронної густини системи n:

EN
tot = EN

R [n].

Рiзниця значень енергiй N-атомної системи i системи з видале-
ним i-м атомом складає:

∆Ei = (EN−1
tot − Eatom) = ∆Ei[ni], (9.16)

де ni – електронна густина системи пiсля видалення i-го атому,
Ei[ni] – енергiя внесення в систему i-го атома як функцiонал ni.

Основна iдея ТЕС полягає у тому, що EN
tot i EN−1

tot можуть бути
визначенi як функцiонали однiєї i тiєї ж електронної густини ni.

З рiвняння (9.16) повна енергiя системи EN
tot може бути визначена

як
EN

tot = EN−1
tot [ni] + EN

tot − Eatom. (9.17)

Шляхом послiдовного вилучення всiх атомiв отримаємо:

Etot = NEatom + ∆E1[n1] + ∆E12[n12] + . . .

+ ∆E123...i[n123...i] = NEatom +
N∑

i=1

Ei[n123...i], (9.18)
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де n123...i – електронна густина системи пiсля вилучення i атомiв.
Суму

∑N
i=1 Ei[n123...i] перегрупуємо наступним чином:

N∑
i=1

Ei[n123...i] = ∆E1[n1] + ∆E12[n12] + ... + ∆E123...i[n123...i] =

= ∆E1[n1] + ∆E2[n2]−∆E2[n2] + ... + ∆Ei[ni]−∆Ei[ni]+

+∆E12[n12] + ∆E13[n13]−∆E13[n13] + ... + ∆E1i[n1i]−∆E1i[n1i] + . . . =

=
1

2

∑
i

(∆Ej[nij]−∆Ej[nj]) +
1

6

∑

k

(∆Ek[nijk]−∆Ek[njk]−∆Ek[nk]) + ...

Складовi, що мають по меншiй мiрi, два однакових iндекси, не вра-
ховуються.

Пiсля перегрупування суми
∑N

i=1 Ei[n123...i] рiвняння (9.18) набу-
ває вигляду

Etot = NEatom +
1

2

∑
i

(∆Ej[nij]−∆Ej[nj])+

+
1

6

∑

k

(∆Ek[nijk]−∆Ek[njk]−∆Ek[nk]) + ... (9.19)

n123...i апроксимується у виглядi суперпозицiї електронної густини
окремих атомiв:

n123...i =
N∑

j=i+1

na(ri − rj). (9.20)

Користуючись рiвнянням (9.18), енергiю внесення в систему i-го
атому як функцiонал ni у першому наближеннi можна замiнити на
функцiю вiд ni:

∆Ei[ni] = ∆Ehom(ni(Ri)). (9.21)

Виходячи з принципу суперпозицiї (9.20), густину nij можна
представити у виглядi:

nij = nj(rj)− na(rj − ri).

Енергiя внесення двох атомiв ∆Ehom(nij) може бути розрахована
через енергiю внесення i-го атому шляхом розкладання ∆Ehom(ni)

в ряд Тейлора:

∆Ehom(nij) = ∆Ehom(ni) + na(ri − rj)
∂∆Ehom(nj)

∂nj

+ ...
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Якщо аналогiчнi перетворення застосувати до всiх складових су-
ми

∑N
i=1 Ei[n123...i], то повна енергiя системи запишеться у виглядi:

Etot =
N∑

i=1

F hom(ni(Ri)), (9.22)

де

F hom(ni(Ri)) = Eatom + ∆Ehom(n) +
1

2

∂∆Ehom(n)

∂n
+ ...

У виразi (9.22) парний потенцiал вiдсутнiй.
Якщо враховувати, що кожен атом iндукує власну електронну

густину
∆ρ(r) = ∆n(r)− σ(r),

то, застосовуючи теорiю збурень, отримаємо першу поправку до
повної енергiї системи у виразi (9.22):

∆E1(ri) =

∫
∆ρ(r − ri)V (r)dr, (9.23)

де V (r) – електростатичний потенцiал системи, який визначається
як сума одноатомних потенцiалiв.

Наступне покращення моделi в ТЕС пов’язане iз замiною еле-
ктронної густини в точцi n(r) на деяке усереднене значення n̄.

Повна енергiя системи, розрахована за ТЕС, мiстить складову,
що визначається електронною густиною (9.22) i парнопотенцiальну
складову (9.24) та має наступний вигляд [240]:

Etot =
∑

i

Fi(n̄) +
1

2

∑
i

∑

j 6=i

Vij(rij)dr. (9.24)

На iдеях, покладених в основу ТЕС, базується метод “зануреного
атому” (ЕАМ, embedded atom method), запропонований Доу (Daw) i
Баскесом (Baskes) [242]. Доу i Баскес розробили модель мiжатомної
взаємодiї, згiдно якiй кожен атом розглядається як домiшковий в
системi всiх iнших атомiв, окрiм зазначеного. Теоретичне обґрун-
тування ЕАМ в рамках методу функцiональної густини виконано
Доу. Другим вiдправним пунктом ЕАМ виступало припущення, що
загальна електронна щiльнiсть в металах може бути апроксимована
як суперпозицiя електронної густини одиничних атомiв. При тако-
му пiдходi кожен атом є зануреним у загальну електронну густину
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оточуючих атомних просторiв. В ЕАМ функцiональна форма повної
енергiї системи виводиться переважно напiвемпiрично i частково
шляхом пiдгонки.

Функцiональний вигляд функцiї занурення i-го атому в загаль-
ну електронну густину iнших атомiв системи Fi(n) в роботах Доу i
Баскеса визначається як кубiчний сплайн [242]. У потенцiалах Фiн-
нiса (Finnis) i Сiнклаiра (Sinclair), так званих FS-потенцiалах, що
також були розробленi в рамках методу ЕАМ, Fi(n) визначається як
c
√

ni [243].
Параметри багаточастинкових потенцiалiв, розроблених за ме-

тодом ЕАМ, визначаються за значеннями параметрiв кристалiчної
ґратки, пластичних i пружних констант, характерних енергiй (енер-
гiя сублiмацiї, енергiя утворення вакансiй), тому потенцiали групи
ЕАМ дозволяють з високою точнiстю вiдтворювати цi та iншi вла-
стивостi речовини [424].

9.3 Модельний приклад

У цьому параграфi представленi результати МД моделювання бом-
бардування низькоенергетичними iонами аргону (200 еВ) мiдних
кластерiв, що складаються з 13, 27, 39 i 75 атомiв (Cu13, Cu27, Cu39 i
Cu75), розташованих на (100) поверхнi монокристалу мiдi.

Взаємодiї мiж атомами мiдi моделювалися багаточастинковим
потенцiалом групи ЕАМ в редакцiї Урбасека-Гадеса (Urbassek, Gades)
[253]:

Etot =
N∑

i=1

F (ni) +
N∑

i=1

N∑
j>i

Vij, (9.25)

де Etot – повна енергiя системи; ni – електронна густина i-го атому;
F (ni) – функцiя занурення i-го атому в загальну електронну густи-
ну iнших атомiв системи; Vij – парний потенцiал взаємодiї мiж i-м
та j-м атомами. У виразi (9.25):

Vij = V0 exp(−αrij), F (ni) = −c
√

ni,

ni =
∑

i6=j

g(rij), g(rij) = exp(−βrij).

Значення параметрiв потенцiалу (9.25): α = 42, 87 нм, β = 18, 00 нм,
c = 12, 17 еВ, V0 = 9, 892 кеВ, Rcutoff = 0, 13÷ 0, 5 нм.
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Потенцiал (9.25) належить до потенцiалiв групи EAM, для яких
доведено, що вони в значнiй мiрi придатнi для дослiдження не ли-
ше об’ємних, а й поверхневих властивостей широкого дiапазону
рiзноманiтних систем [424]: металiв i сплавiв, домiшок в металi,
поверхневих структур, сумiшей, що є важливим при моделюваннi
нанорозмiрних систем, для яких характерне високе спiввiдношення
поверхня/об’єм. Вiдомо, що застосування потенцiалу (9.25) до моде-
лювання емiсiї мiдних кластерiв при розпиленнi монокристалiчної
мiдi дає добре узгодження з експериментальними даними [418].

При великих енергiях мiжатомної взаємодiї багаточастинковий
потенцiал Урбасека-Гадеса (9.25) безпосередньо приєднувався до
парного, вiдштовхуючого, некулонiвського потенцiалу Борна-Майера
[424], який традицiйно використовують для опису вiдштовхування
атомiв або iонiв iз замкненими електронними оболонками в iонних
та iонно-ковалентних кристалах:

V (rij) = ABM exp(−aBMrij), (9.26)

де ABM – енергетичний параметр; aBM – довжина екранування. Зна-
чення параметрiв потенцiалу Борна-Майера для мiдi (9.26): ABM =

59, 874 еВ, aBM = 72, 00 нм, Rcut off = 0, 13 нм.
Для опису взаємодiї бомбардуючого iону аргону з атомами мiдi

було обрано парний вiдштовхуючий потенцiал ZBL потенцiал [239],
що належить до групи екранованих кулонiвських потенцiалiв, якi
у загальному виглядi описуються наступною формулою:

V (rij) =
Z1Z2

rij

Φ
(rij

a

)
, (9.27)

де Z1, Z2 – заряди ядер частинок, що взаємодiють; a – довжина
екранування, Φ(rij/a) – екрануюча функцiя, що апроксимується як
Φ(rij/a) =

∑n
i=1 ci exp(−di(rij/a) при виконаннi умови

∑n
i=1 ci = Φ(0) =

1; di, ci – константи потенцiалу.
Iнтегрування рiвнянь руху виконувалося методом Верлета (9.10)-

(9.11) зi змiнним кроком за часом (9.12), при чому точнiсть виразу
(9.12) була збiльшена до 1% вiд сталої кристалiчної ґратки мiдi. Ме-
тодика створення двохоб’єктної системи кластер-пiдкладинка ана-
логiчна запропонованiй в [420] для мiдних кластерiв i графiтової
пiдкладинки. Попередня пiдготовка кластера i пiдкладинки здiй-
снювалася окремо. Пiдкладинка в кожному випадку моделювалася
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бездефектним монокристалом мiдi з поверхнею (100), що складає-
ться з чотирьох атомних шарiв i мiстить вiд 1000 до 4000 атомiв, в
залежностi вiд розмiру поверхневого кластера. По периметру пiд-
кладинки були встановленi перiодичнi граничнi умови i дисипатив-
ний шар (9.13) для атомiв пiдкладинки. Для попередження змiще-
ння пiдкладинки пiд впливом бомбардуючого iона, атоми, що нале-
жать її дну, фiксувалися в первинних позицiях. Початковi коорди-
нати атомiв пiдкладинки вiдтворювали iдеальну кристалiчну ґратку
мiдi. Вiльна релаксацiя пiдкладинки розраховувалася на протязi
120 пс, пiсля чого максимальна кiнетична енергiя системи не пе-
ревищувала 0,02 еВ/атом. Атомна конфiгурацiя вiльних кластерiв
також отримувалась iз молекулярно-динамiчних розрахункiв шля-
хом нагрiвання фрагменту кристала мiдi зi швидкiстю 0,25 К/пc до
середньої енергiї атомiв, що вiдповiдає температурi 1700 К, рела-
ксацiї на протязi 104 пс при данiй температурi i наступного охо-
лодження до 0 К з тiєю ж швидкiстю без перiодичних граничних
умов згiдно алгоритму, описаному в [419]. Модельнi кластери пред-
ставляли собою тривимiрнi наноструктури аналогiчнi наведеному
на рис. 9.4 кластеру.

Рис. 9.4. Атомна конфiгурацiя вiльного кластера Cu75

При створеннi двооб’єктної системи вiльний кластер розташову-
вався над пiдкладинкою таким чином, щоб декiлька його атомiв по-
трапляли в область взаємодiї з пiдкладинкою. Далi розраховувалась
релаксацiя системи на протязi 120 пс, пiсля чого її максимальна кi-
нетична енергiя не перевищувала 0,02 еВ/атом. Пiд час релаксацiї
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структура всiх поверхневих кластерiв змiнювалась у вiдповiдно-
стi зi структурою поверхнi пiдкладинки (рис. 9.5), що характерно
для таких систем кластер-пiдкладинка як Cu-C [420], Ag-С [246],
Cu-Cu [247], Au-Cu [248], Cu-Au [435]. Пiд впливом взаємодiї з Cu
пiдкладинкою, в структурi всiх чотирьох поверхневих Cu класте-
рiв формувалися найбiльш вiдкритi напрямки у виглядi атомних
ланцюжкiв, орiєнтованих вздовж 〈110〉 напрямкiв монокристала мi-
дi через кожнi 900 навколо нормалi до його поверхнi.

Рис. 9.5. Атомна конфiгурацiя кластера Cu75 на пiдкладинцi Cu(100)

Для кожного кластера було виконано 2000 тестових випробу-
вань iонами аргону з енергiєю 200 еВ при нормальному падiннi iо-
на вiдносно пiдкладинки. Кожне нове випробування моделювалося
на початковiй системi кластер-пiдкладинка. Початковi координати
бомбардуючого iона обиралися за законом випадкових чисел, при
чому моделювалися тiльки тi випробування, для яких енергiя хо-
ча б однiєї парної взаємодiї iон-атом кластера була не менша за 37
еВ, що, за попереднiми оцiнками [420], дозволяє врахувати до 99%
випадкiв, що призводять до розпилення атому кластера (рис. 9.6):

Eion−cluster atom interaction ≥ 37 eB. (9.28)

Кожний каскад зiткнень розраховувався на протязi 2 пс. Дослi-
дження часу розпилення атомiв кластера та пiдкладинки показа-
ли, що обраний час моделювання дозволяє врахувати 99,99% роз-
пилених атомiв (рис. 9.7, де dY/dt – диференцiальний коефiцiєнт
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Рис. 9.6. Початковi координати бомбардуючого iона у випадку кластера
Cu39

розпилення). Атом кластера реєструвався як розпилений, якщо по
закiнченню часу моделювання вiн не взаємодiяв анi з тими атома-
ми наноструктури, що залишилися на поверхнi пiдкладинки, анi
з атомами пiдкладинки. У коефiцiєнтi розпилення враховувалися
атоми, вiдбитi вiд поверхнi пiдкладинки, й не враховувалися атоми,
що проникли в пiдкладинку, адсорбувалися на нiй, або залишили
систему через її бокову поверхню.
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Рис. 9.7. Часова залежнiсть ймовiрностi розпилення атомiв кластера Cu39
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9.4 Розпилення кластерiв CuN на
Cu-пiдкладинцi: аналiз

Азимутальний кутовий розподiл ймовiрностi розпилення атомiв кла-
стерiв наведено на рис. 9.8, де dY/dα – диференцiальний коефiцiєнт
розпилення, α – азимутальний кут, вiдлiк якого здiйснювався вiд
напрямку 〈110〉 по годинниковiй стрiлцi в площинi (100) поверхнi
пiдкладинки (рис. 9.9).

На азимутальному розподiлi розпилених атомiв кластера Cu13

перiодичної залежностi не спостерiгається (рис. 9.8, а). Азимуталь-
нi розподiли кластерiв Cu27, Cu39 i Cu75 (рис. 9.8, б-г) мають чоти-
ри максимуми через кожнi 900 уздовж напрямкiв 〈110〉, що вiдпо-
вiдає найбiльш вiдкритим напрямкам структури кластера на (100)
поверхнi мiдної монокристалiчної пiдкладинки. Треба вiдмiтити,
що максимуми iнтенсивностi розпилення монокристалiчної мiдi при
нормальному кутi падiння iону вiдносно (100) поверхнi, що бомбар-
дується, вiдповiдають напрямкам 〈110〉 [223]. З цим узгоджується
азимутальний розподiл розпилених атомiв пiдкладинки, наведений
на рис. 9.10, який демонструє наявнiсть чотирьох азимутальних
максимумiв, що вiдповiдають напрямкам переважного виходу роз-
пилення (100) поверхнi мiдi.

Вiдсутнiсть максимумiв 〈110〉 на азимутальному розподiлi розпи-
лених атомiв кластерiв пояснюється тим, що при нормальному па-
дiннi iона вiдносно пiдкладинки нормальна складова iмпульсу ато-
мiв кластера, розпилених в напрямку 〈110〉, протилежна початково-
му iмпульсу бомбардуючого iона, що пригнiчує iнтенсивнiсть роз-
пилення кластера в даному напрямку. Кореляцiя мiж iнтенсивнiстю
розпилення кластера в певному напрямку i кутом падiння бомбар-
дуючого iона узгоджується з результатами для об’ємної мiдi [249].

Серед особливостей азимутального розподiлу розпилених ато-
мiв, отриманих для кластерiв, розпилених з поверхнi мiдi, тре-
ба вiдмiтити, по-перше, збiльшення iнтенсивностi прояву азиму-
тальних максимумiв зi зростанням розмiру кластера, i, по-друге,
вiдсутнiсть перiодичностi залежностi на азимутальному розподiлi
для кластера Cu13 (рис. 9.8), не зважаючи на упорядкованiсть йо-
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Рис. 9.8. Азимутальний кутовий розподiл диференцiального коефiцiєнту
розпилення атомiв Cu кластерiв з поверхнi (100) мiдної пiдкладинки: а –

кластер Cu13; б – кластер Cu27; в – кластер Cu39; г – кластер Cu75

го структури. Вiдсутнiсть азимутальної перiодичностi для класте-
ра Cu13 спершу пов’язувалася з малою кiлькiстю атомiв в кластерi,
однак моделювання процесу без урахування впливу пiдкладинки на
розпиленi атоми кластеру показало наявнiсть чотирьох азимуталь-
них максимумiв на розподiлi розпиленої речовини кластера Cu13

(рис. 9.11, а), а максимуми для кластерiв Cu27 i Cu39 (рис. 9.11, б-в)
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Рис. 9.10. Азимутальний кутовий розподiл розпилених атомiв двооб’єктної
системи кластер-пiдкладинка з поверхневим кластером Cu39

проявилися чiткiше. Таким чином, очевидно, що причиною знижен-
ня iнтенсивностi проявлення азимутальних максимумiв зi зменше-
нням розмiру кластера є дефокусування розпилених атомiв класте-
ра пiдкладинкою, яке вiдбувається внаслiдок сильної мiжатомної
взаємодiї Cu-Cu [418]. Зi зростанням розмiру кластера дефокусу-
вання розпилених атомiв ослаблюється внаслiдок збiльшення його
ефективної висоти (висоти центру мас кластера), що призводить
до збiльшення висоти руху атомiв вiдносно пiдкладинки, внаслiдок
чого вплив пiдкладинки на розпиленi атоми зменшується.

Таким чином у роздiлi наведено теоретичнi основи методу моле-
кулярної динамiки, основнi етапи побудови молекулярно-динамiчних
алгоритмiв, а також типи атомних потенцiалiв взаємодiї. На при-
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Рис. 9.11. Азимутальний кутовий розподiл диференцiального коефiцiєн-
ту розпилення атомiв кластерiв без урахування впливу пiдкладинки: а –

кластер Cu13; б – кластер Cu27; в – кластер Cu39

кладi розпилення поверхневих кластерiв мiдi з поверхнi монокри-
сталiчної мiдi показано послiдовно всi етапи побудови МД програм,
здобуття модельних результатiв та їх аналiз.

Практична частина

Розрахувати траєкторiї i побудувати їх графiки у випадку взаємодiї
двох частинок масами m1=64,5 а.о.м. i m2=64,5 а.о.м., що рухаються
назустрiч одна iншiй зi змiщенням d = 0,2 нм, енергiями E1=100 еВ
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i E2=200 еВ.

Основнi питання до роздiлу:

1. В чому полягає основна iдея методу молекулярної динамiки?

2. Наведiть класифiкацiю потенцiалiв мiжатомної взаємодiї.

3. Як досягається стабiльнiсть модельного кристалу в методi МД?

4. Який характерний час процесу розпилення?

5. В чому полягає особливiсть розпилення поверхневих нанокла-
стерiв ?

6. Як обчислюється крок iнтегрування рiвнянь руху частинок?

7. Яка iдея полягає в основу метода прискорення методу молекулярно-
динамiчного алгоритму "список найближчих сусiдiв"?

8. Назвiть причини виникнення азiмутальних максимумiв iнтен-
сивностi розпиленних атомних частинок поверхневого класте-
ру мiдi, розташованого на пiдкладинцi Cu(1 0 0).

∇∇∇∇∇∇∇
АНIМАЦIЯ: (Cu13-PE-100eV-Ar, 27Cu-PE-100eV-Ar) 100 еВ Ar

iон налiтає на кластери, що складаються з 13 i 27 атомiв Cu на
поверхнi кристалiчного полiетилену (потенцiал AIREBO ). Видно
розпилення кластера Cu27 та видалення кластера Cu13 з поверхнi
полiетилену.
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Роздiл 10

Взаємодiя низькоенергетичних
iонiв з однокомпонентними
кристалами

10.1 Квазiстабiльнi моделi кристалiв. Двови-
мiрний випадок.

До квазiстабiльних молекулярно-динамiчних моделей кристалу бу-
демо вiдносити моделi, у яких вiдсутня частина притягання атом-
атомного потенцiалу взаємодiї i, таким чином, в межах яких не
можуть розглядатися релаксацiйнi процеси в кристалi при зату-
ханнi каскаду зiткнень. Однак, такi моделi, у багатьох випадках,
добре пристосованi для моделювання процесiв розпилення поверх-
нi кристалу пiд час його бомбардування прискореними iонами. Це
вiдбувається тому, що процеси розпилення протiкають за перiод до
0, 1 пс, коли каскад зiткнень у реальному кристалi ще тiльки розви-
вається i є далеким вiд стадiї затухання, а кристал - вiд релаксацiї
решiтки.

Моделювання двовимiрного кристала. Опис моделi. Для бiльш
наглядного розумiння процесiв, що протiкають у кристалi при вза-
ємодiї з енергетичним iоном, а також з метою застосування найпро-
стiшої моделi, спочатку розглянемо моделювання каскаду зiткнень
у двовимiрному квазiстабiльному кристалi.

Конкретний приклад моделювання виконувався для випадку бом-

424
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бардування двовимiрного кристала, який складався з 300 атомiв Cu
i являв собою площину типу (100) ГЦК кристала, iонами Ar з енер-
гiєю 2 кеВ, що падали на кристал теж у площинi (100). У моделi вра-
ховувалися тiльки парнi взаємодiї вiдштовхування. Взаємодiї атомiв
Cu-Cu i Ar-Cu описувалися потенцiалом Борна-Майера з констан-
тами, наведеними, наприклад, у [224], [254]. При цьому, для опису
взаємодiї Cu-Cu використовувалася найбiльш вдала версiя потенцi-
алу Борн-Майер [255]: Abm = 22, 565 кеВ, abm = 0, 01965 нм, а для пар
Ar-Cu, версiя: Abm = 59, 874 кеВ, abm = 0, 01389 нм. Радiуси обривання
потенцiалу взаємодiї Cu-Cu в кристалi дорiвнювали Rcutoff = 0, 254

нм, а для взаємодiї Ar-Cu Rcutoff = 0, 3 нм. Отже, атоми Cu не взає-
модiяли один з одним у початковому iдеальному кристалi, де стала
ґратки була d = 0, 3615 нм. Атом Cu залишав своє мiсце у ґратцi
тiльки у випадку, коли потенцiальна енергiя взаємодiї з iншими ато-
мами i/або iоном Ar ставала бiльшою за Eth = 23 еВ, що вiдповiдає
пороговiй енергiї змiщення атома в кристалi Cu, яка використовува-
лася також у [256]. Загальним недолiком молекулярно-динамiчного
розгляду кристалу можна вважати неможливiсть коректного вра-
хування нульових коливань атомiв ґратки.

Обчислення каскаду закiнчувалося, коли загальна енергiя ко-
жного з атомiв, якi вступали у взаємодiю з iоном Ar в процесi роз-
витку каскаду, а також самого iона Ar, падала нижче деякої енергiї
Est, яка в цiй моделi, як i в [257], [256] , дорiвнювала енергiї змiще-
ння Est = Eth: ∑

j

Uj (rij) + Ki ≤ Est, (10.1)

де i, j = 0 − 300 – iндекси атомiв кристала та iона i, j = 0 ; Ui(rij) –
потенцiальна енергiя взаємодiї i-го атома (iона) з j-м атомом (iоном);
Ki – кiнетична енергiя i-го атома (iона).

З врахуванням енергетичного критерiю зупинки молекулярно-
динамiчної програми, каскад зiткнень обчислювався протягом ∼ 0,2
– 0,6 пс. Було виконано 100 випробувань. Кожне нове випробування
виконувалося на початковому неушкодженому кристалi. Початко-
ва координата y0 iона Ar, що проникає у кристал, встановлювалася
за законом випадкових чисел на iнтервалi 0 ≤ y0 ≤ d/2. У процесi
моделювання записувалися номери атомних прошаркiв, з яких i в
якi, атоми перемiщувалися в каскадi до закiнчення роботи програ-
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ми, а також номер атомного прошарку, в якому знаходився iон Ar
у момент зупинки програми. Товщина одного атомного прошарку
дорiвнювала d/2. Атомнi прошарки двовимiрного кристала моделю-
валися послiдовностями, що складалися з 10 атомiв i мали однакову
координату x. При накопиченнi статистики атомних перемiщень,
враховувалися тiльки перескоки тих атомiв, якi безпосередньо вза-
ємодiяли з бомбардуючим iоном у процесi розвитку каскаду, а саме,
зближувалися з ним менше нiж на 0, 3 нм.

Траєкторiї i швидкостi атомiв Cu й iона Ar розраховувалися шля-
хом iнтегрування системи двовимiрних рiвнянь Ньютона у вiдповiд-
ностi з модифiкованим методом Ейлера. Закон збереження енергiї
в процесi розвитку каскаду виконувався з точнiстю не гiрше 1%.
Точнiсть виконання закону збереження енергiї може бути кращою
завдяки збiльшенню радiуса обривання Rcutoff потенцiалiв взаємодiї
мiж частинками, оскiльки стрибок числового значення потенцiалу
на межi обривання, в значнiй мiрi, вiдповiдає за накопичення похиб-
ки збереження енергiї в модельному каскадi. З iншого боку, значне
збiльшення радiуса обривання є неможливим, оскiльки це призво-
дить до втрати квазiстабiльностi модельної ґратки, збереження якої
необхiдно при моделюваннi iонного перемiшування в межах моделi.

У випадку перетину iоном Ar або атомом Cu, який безпосередньо
взаємодiяв ранiше з iоном Ar, бiчної межi кристала, передбачається
дзеркальне вiдбиття частинки вiд неї в середину кристала. Поверх-
невий потенцiальний бар’єр Us, який становив 3, 5 еВ [223], не вiдi-
гравав значної ролi в розвитку каскаду тому, що енергiя зупинки
розрахунку каскаду Est дорiвнювала 23 еВ i низькоенергетичнi ато-
ми, практично, не розглядалися в цiй версiї моделi. Таким чином,
усi перемiщення атомiв у каскадi визначалися їх пружною взаємо-
дiєю з iншими атомами кристала i iоном. У моделi враховувалися
тiльки тi змiни концентрацiйного профiлю, якi визначалися перемi-
щеннями атомiв, що взаємодiяли безпосередньо з iоном Ar у процесi
розвитку каскаду зiткнень. Першi аналiтичнi розрахунки викону-
валися на початку 90-х рокiв ХХ столiття на персональному ком-
п’ютерi IBM PC/AT-286 в Запрiзькому нацiональному технiчному
унiверситетi (Крнiч Г.В.). Для накопичення необхiдної статистики
атомних перемiщень було витрачено понад 400 годин комп’ютерного
часу. Початкова версiя програми була написана на алгоритмiчною
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мовою ТURBO BASIC, оскiльки ця мова мала добре розвинутi на той
час графiчнi можливостi, що було необхiдно для вiзуалiзацiї атом-
них каскадiв зiткнень. Iдея вiзуалiзацiї каскадiв у цiй задачi була
запропонована Пiнчуком В.П. (ЗНТУ). Подальшi версiї алгоритму
були написанi алгоритмiчною мовою FORTRAN, яка в бiльшiй мiрi
вiдповiдала особливостям молекулярно-динамiчних розрахункiв i,
насамперед, дозволила збiльшити швидкiсть моделювання.

Проникнення бомбардуючих iонiв у кристал. Дiаграма розпо-
дiлу ймовiрностi перебування бомбардуючих з енергiєю 2 кеВ iонiв
Ar у двовимiрному кристалi Cu наведена на рис. 10.1. Параметри
отриманого розподiлу непогано вiдповiдають розрахункам згiдно
програми SUSPRE [258], яка заснована на розв’язаннi транспортно-
го рiвняння в наближеннi парних зiткнень. Згiдно програми, макси-
мум концентрацiї iмплантованих iонiв Ar при енергiї 2 кеВ знаходи-
ться в точцi xm = 1, 95 нм. Каналювання частинок у напрямку [110]
двовимiрного кристала (рис. 10.2 (а)) виникає тiльки у ∼ 5% випад-
кiв вiд загальної кiлькостi випробувань. У значно бiльшiй кiлькостi
випадкiв частинки каналюють у напрямку [100]. Дiаграма демон-
струє тенденцiю спадання ймовiрностi iз зростанням глибини вiд
поверхнi. Ймовiрнiсть, у незначнiй мiрi, змiнюється в атомних про-
шарках 3 – 6, тодi як у прошарках 7 i 8 вiдбуватися рiзке спадання,
що пов’язано з розвитком типiв каскадiв зiткнень, показаних на
рис. 10.2 (б, в).

Однак, оскiльки ширина каналу в цьому напрямку є меншою, то
глибина проникнення iонiв складає ∼ 4 – 8 атомних прошаркiв. Такi
перемiщення частинок виникають у близько 20% випадкiв вiд за-
гальної кiлькостi кинутих уздовж поверхнi на двовимiрну поверхню
iонiв (рис. 10.2 (б)). Бiльшiсть iонiв Ar втрачає значну частину енер-
гiї в перших 2 - 3 прошарках (рис. 10.2 (в)). Приблизно 35% кинутих
на поверхню енергетичних iонiв Ar вiдбиваються вiд двовимiрного
кристала або пiсля деякого перебування в кристалi, просто зали-
шають його (рис. 10.2 (г)).

Перемiщення атомiв у каскадах зiткнень. Розпилення. Як i ста-
тистику розподiлу iонiв у кристалi, статистику атомних перемiщень
можна розглядати, як достатньо надiйну тiльки у перших 8 атом-
них прошарках. Для бiльш глибоко розташованих атомних прошар-
кiв статистика перемiщень атомiв була недостатньою для того, щоб
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Рис. 10.1. Розподiл ймовiрностi перебування iонiв Ar, що бомбардують, з
початковою енергiєю 2 кеВ у двовимiрному кристалi Cu [259] у випадку
використання вiдштовхуючого потенцiалу Борна-Майера [255] для опису

взаємодiй Cu-Ar i Cu-Cu.

використовувати її в розрахунках, а роль глибинних перемiщень
атомiв у iонному перемiшуваннi виглядала незначною. У зв’язку
з цим, область перемiшування була обмежена першими вiсьмома
прошарками. Моделювання показало, що бiльша частина перемi-
щень атомiв iз прошарку в прошарок вiдбувається в перших шести
атомних прошарках двовимiрного кристала. При цьому, значення
довжини перемiщення одного атома становило ∼ 1 − 3 сталих гра-
тки d. Таким чином, область перемiшування дорiвнювала ∼ 2 − 5

величинам атомних перемiщень у двовимiрному квазiстабiльному
кристалi при енергiї iонiв Ar 2 кеВ.

Значну роль у каскадах зiткнень вiдiграють атоми вiддачi, що
вiдбиваються вiд бiльш глибоко розташованих атомних прошаркiв
i перемiщуються до поверхнi. Таких перемiщень особливо багато
виникає з глибоко розташованих прошаркiв у 2-й, 3-й та 4-й про-
шарки. На перемiщення з 1-го i 2-го прошаркiв iстотно впливає
поверхня кристала. Перемiщення атомiв з 4-го прошарку можна
розглядати як, практично, симетричнi вiдносно обох напрямкiв у
кристалi. Особливостi розподiлу перемiщень з 5 - 8-го прошаркiв
пояснюються тим, що чим далi вiд поверхнi в глибину мiшенi роз-
повсюджується каскад, тим бiльше зустрiчається непорушних ато-
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Рис. 10.2. Можливi випадки розвитку каскаду зiткнень у двовимiрному
кристалi Cu при енергiї бомбардуючих iонiв Ar – 2 кеВ [259]

мiв, якi в багатьох випадках вiдбивають атоми i iон, що рухаються.
Пiсля вiдбиття вiд глибоко розташованих атомiв, атоми вiддачi пе-
ремiщуються до поверхнi, де бiльше змiщених атомiв i, вiдповiд-
но, бiльше можливостей вiддати енергiю. Таким чином у процесi
пошарового аналiзу низькоенергетичне iонне перемiшування не по-
роджує симетричного розподiлу ймовiрностi перемiщень атомiв "до
поверхнi"та "вiд поверхнi". Найбiльш близькими до симетрично-
го можуть вважатися розподiли перемiщень з четвертого та п’я-
того атомних прошаркiв, а також розподiл перемiщень у п’ятий
прошарок. Розподiли перемiщень атомiв, якi наближаються до си-
метричних, розмiщуються переважно всерединi атомного каскаду
зiткнень.
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Рис. 10.3. Ймовiрнiсть розпилення атомiв Cu з рiзних прошаркiв двови-
мiрного кристала Cu iонами Ar з енергiєю 2 кеВ [259]

На рис. 10.3 показана дiаграма розпилення атомiв Cu з рiзних
атомних прошаркiв у межах двовимiрної моделi. Видно, що ймо-
вiрнiсть розпилення атома, як функцiя глибини, носить вiдомий
експоненцiально-спадаючий характер. Ця залежнiсть вже викори-
стовувалася для опису iонного перемiшування i розпилення при
низьких енергiях iонiв [260], [261]. Отриманий загальний коефi-
цiєнт розпилення з двовимiрного кристала дорiвнював 1, 44 ато-
мiв/iон, що не суперечить розрахованому за допомогою програми
SUSPRE [258] коефiцiєнту розпилення мiдi, який дорiвнював 2, 38

атомiв/iон. При цьому враховувалася тiльки статистика атомiв (у
тому числi i розпилених), якi безпосередньо взаємодiяли з iоном
Ar, потрапляючи всередину сфери навколо iона з радiусом, що до-
рiвнює радiусу обривання потенцiалу.

Iнтерпретацiя двовимiрних результатiв. Слiд враховувати, що
моделювання на двовимiрнiй ґратцi дає завищенi результати для
коефiцiєнтiв розпилення та внутрiшнiх атомних потокiв уздовж
напрямку бомбардування, оскiльки уся енергiя бомбардуючого iо-
на може поширюватися разом iз змiщеннями атомiв тiльки у двох
напрямках замiсть трьох у реальному кристалi. Для обчислення ко-
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ефiцiєнтiв розпилення i перенормування внутрiшнiх атомних дво-
вимiрних потокiв для випадку тривимiрного простору в [262] дода-
тково використовувалася програма SUSPRE [258]. Потоки атомних
частинок, що були отриманi в результатi молекулярно-динамiчного
моделювання, дiлилися на нормувальний коефiцiєнт k так, що на
поверхнi вони давали коефiцiєнт розпилення, що дорiвнює отрима-
ному за програмою SUSPRE.

Програма SUSPRE для полiкристалiчної мiдi, що бомбардується
iонами Ar з енергiєю 2 кеВ, дає коефiцiєнт розпилення Ys = 2, 38

атомiв/iон. Таким чином, нормувальний коефiцiєнт k у випадку 1
(Eth = Est = 23 еВ) дорiвнював k = Y/Ys = 7, 89, де Y = 18, 79 ато-
мiв/iон - коефiцiєнт розпилення двовимiрної ґратки, з врахуванням
усiх атомiв у каскадах. Для випадку 2 (Eth = 0, Est = 10 еВ), k = 6, 22,
Y = 14, 8 атомiв/iон. Завдяки такому методу врахування двовимiр-
ностi ґратки, є можливiсть отримувати напiвякiснi результати для
функцiї атомних перемiщень F (x, z) у тривимiрному випадку. У за-
гальному випадку для виконання процедури перенормування пото-
кiв атомiв у каскадах зiткнень можна використовувати не тiльки
програму SUSPRE, але й iншi програми та алгоритми, якi дають
реалiстичнi коефiцiєнти розпилення з тривимiрних кристалiв, що i
було реалiзовано в роботi [263].

10.2 Моделi стабiльних кристалiв. Генерацiя
точкових дефектiв

Стан проблеми. У цьому роздiлi еволюцiйний розгляд молекулярно-
динамiчних алгоритмiв, починаючи з двовимiрних квазiстабiльних
моделей, продовжується розглядом стабiльної моделi, яка викори-
стовує потенцiал з багаточастинковою складовою притягання, що
застосовується для моделювання стадiї зiткнень атомних каскадiв.
Стабiльнiсть моделей цього типу дозволяє розглядати не тiльки ста-
дiю зiткнень, а також i подальшi стадiї розвитку каскаду, як то
термiчну стадiю та стадiю охолодження з врахуванням релаксацiї
ґратки, практично, до стану теплової рiвноваги з навколишнiм сере-
довищем. Цi якостi стабiльних моделей є важливими для моделюва-
ння генерацiї дефектiв та низькоенергетичних перемiщень атомiв,
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з яких складається процес утворення радiацiйних дефектiв. Про-
блема моделювання ускладнюється також впливом поверхнi, яка не
тiльки змiнює енергiю зв’язку приповерхневих атомних прошаркiв,
але й призводить до появи ще одного типу дефектiв - радiацiйно-
адсорбованих атомiв (ад-атомiв), якi виникають у разi переходу ато-
мiв з перших декiлькох атомних прошаркiв на поверхню i збiльшу-
ють, таким чином, генерацiю поверхневих вакансiй.

Практично корисним виглядає розгляд генерацiї дефектiв при
iонному бомбардуваннi в областi енергiй iонiв, близьких до порогу
розпилення, що становить менше 100 еВ. Цей iнтерес викликаний
швидким розвитком iонних технологiй виготовлення тонких плi-
вок, якi, у багатьох випадках, передбачають пiдвищену темпера-
туру матрицi в процесi осадження. Модельний розподiл генерацiї
дефектiв з глибиною кристала може бути використаний для роз-
гляду високотемпературного перенесення маси при напилюваннi
тонких плiвок у супроводi iонного бомбардування. З iншого боку,
моделювання низькоенергетичного iонного бомбардування має вла-
сну цiннiсть, оскiльки радiацiйна дефектнiсть твердої поверхнi при
низьких енергiях бомбардування взагалi недостатньо вивчена.

У цьому роздiлi розглянуто генерацiю точкових дефектiв (ва-
кансiй, мiжвузлових атомiв, ад-атомiв) при рiзних температурах
вiд 0 К до 750 К та енергiях бомбардування вiд 15 еВ до 100 еВ
у монокристалах Al, Ni, Cu та двошарових системах Al/Ni i Ni/Al.
На прикладi моделювання двошарових систем продемонструємо мо-
жливiсть врахування впливу взаємної розчинностi компонентiв на
генерацiю точкових дефектiв та на вiдповiднi перемiщення атомiв
у каскадах.

Мiжатомне притягання на стадiї зiткнень каскаду. Використа-
ння багаточастинкових атомних потенцiалiв [264], [265], [266], [267]
для металiв, особливо їх складових притягання, значно пiдвищує
достовiрнiсть отриманих результатiв, особливо на низькоенергети-
чнiй стадiї каскаду, однак потребує в 2 – 4 рази бiльше машинного
часу порiвняно з випадком використання тiльки вiдштовхуючого
парного потенцiалу взаємодiї при iнших рiвних умовах. Для вели-
ких iнтервалах часу еволюцiї каскаду, модель, що враховує тiль-
ки вiдштовхуючi взаємодiї, дає завищенi значення перемiщень ато-
мiв вiддачi [262] . У цьому пiдроздiлi наведено результати [268],
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отриманi у межах розрахункiв [269],[270], [259], [271] на основi
молекулярно-динамiчного моделювання каскадiв зiткнень в криста-
лi Cu з потенцiалами взаємодiї двох типiв: багаточастинкового атом-
ного потенцiалу ([264], [291]) 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, приєднаного
до потенцiалу Борна-Майера в областi значних енергiй [276] i окре-
мого атомного потенцiалу Борна-Майера, що використовувався при
розглядi двовимiрних кристалiв мiдi:

Etot =
∑

i

F (ρi) +
∑
i<j

Φ (rij) , (10.2)

ρi =
∑

i6=j

g (rij) , (10.3)

F (ρ) = −c
√

ρ, (10.4)

Φ (r) = Φ0 exp (αr) , (10.5)

g (r) = exp (−βr) , (10.6)

де α = 42, 87 нм −1, β = 18 нм−1, c = 12, 17 еВ, φ = 9, 892 кеВ, 0,13
нм < r < 0, 54 нм; Etot – потенцiальна енергiя кристала, r – вiдстань
мiж атомами i i j.

Область дiї потенцiалу Борна-Майера в складi потенцiалу зi скла-
довою притягання становить iнтервал 0 < r < 0, 13 нм. Без складової
притягання область дiї атомного потенцiалу 0 < r < 0, 254 нм. Радi-
ус обривання потенцiалу Борна-Майера при взаємодiї з iоном – 0,3
нм. Розглянуто випадок нормального бомбардування кристала Cu
iонами Ar з енергiєю 200 еВ в напрямку [100]. Було виконано по 100
випробувань для кожного з двох випадкiв. У обох випадках iони
падали в елементарну область [254] на поверхнi кристала [100], а їх
початковi координати обиралися за законом випадкових чисел. Мо-
дельнi кристали складалися з 4032 i 4608 атомiв, i були розмiщенi,
вiдповiдно, в 14 i 16 атомних прошарках у випадках потенцiалу зi
складовою притягання та без неї. Модель зi складовою притягання
потенцiалу у випадку, що розглядається - стабiльна модель, оскiль-
ки на бiчних межах кристала використовувалися перiодичнi крайовi
умови. Демпiнговий коефiцiєнт γ становив 6, 75 1013 c−1 у формулi
для рiвняння руху межових атомiв на бiчних межах i передостан-
ньому атомному прошарку на днi кристала. Початкова температура
кристала T0 становила 0 К. Таким чином, тепловi коливання атомiв
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не враховувалися в цiй версiї молекулярно-динамiчної програми з
багаточастинковим потенцiалом. Крiм того, один атомний прошарок
на днi кристала передбачався нерухомим для запобiгання змiщення
кристала загалом в результатi передачi йому iмпульсу налiтаючого
iона. Поверхня, що бомбардується, залишалася вiльною i поводила-
ся вiдповiдно до дiї потенцiалiв взаємодiї.

Генерацiя точкових дефектiв у кристалi Cu при 0 К. Особли-
востi теоретичної моделi. У цiлому, опис молекулярно-динамiчної
моделi, що використовується в цьому параграфi, детально наведе-
ний у роботi [277], [264], [278]. У параграфi розглянуто також кри-
стал Cu(100), який описується окремим парним потенцiалом Морзе
з константами [254]: D = 0, 48 еВ , α = 14, 05 нм−1, r0 = 0, 26288 нм.
Потенцiал Морзе моделювався в iнтервалi 0,1988 нм < r < 0, 4338

нм. У iнтервалi 0, 15 нм < r < 0, 1988 нм атомний потенцiал взаємодiї
описувався наступним полiномом:

Φ (r) = C0 + C1r + C2r
2 + C3r

3, (10.7)

де C0 = 570, 5 еВ, C1 = −8530 еВ/нм, C2 = 42800 еВ/нм2, C3 = −72000

еВ/нм3. У областi r < 0, 15 нм до комбiнованого потенцiалу було
приєднано потенцiал Борна-Майера.

Еволюцiя каскадiв зiткнень розглядається протягом 4 пс, за ви-
ключенням деяких випадкiв, про якi буде сказано окремо. Це до-
зволяє моделювати систему до стану, коли максимальна кiнетична
енергiя атомiв вiддачi становить не бiльше 0,1 еВ при температурi
кристала 0 К. Алгоритми iдентифiкацiї вакансiй та мiжвузлових
атомiв були запропонованi в [269]. Вiдповiдно до цих алгоритмiв,
спочатку проводиться визначення, чи знаходиться атом у сферичнiй
областi з радiусом 0, 21d/2 i центром у вузлi ґратки. Якщо атома там
немає, то розглядаються два випадки: 1) у сферичнiй областi з ра-
дiусом 0, 74d/2 знаходяться два атоми - регiструється мiжвузловий
атом типу "гантель"; 2) у областi з радiусом 0, 74d/2 немає жодно-
го атома - регiструється вакансiя. Якщо в цiй областi знаходиться
один атом, то це означає, що ґратка перекручена, але реальних де-
фектiв немає i з часом атом повертається до свого вузла. Атоми
розглядаються, як радiацiйно-адсорбованi, якщо вони знаходяться
над поверхнею кристала в iнтервалi вiдстаней вiд d/4 до 0, 5 нм по
вiдношенню до першого атомного прошарку.
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Рис. 10.4. Розподiл пружних втрат енергiї бомбардуючих iонiв Ar i Xe по
глибинi кристала Cu(100) при температурi 0 К. Початкова енергiя iонiв 25,
40 i 50 еВ. Прошарок -1 є показником енергiї, яка залишає кристал разом
з вiдбитими iонами, прошарок 0 - втрати енергiї в ад-прошарку, 1 – 50 еВ
(Ar), 2 – 40 еВ (Ar), 3 – 25 еВ (Ar), 4 – 50 еВ (Xe), 5 – 40 еВ (Xe), 6 – 25 еВ

(Xe) [276].

Енергетичнi втрати бомбардуючих iонiв. На рис. 10.4 наведе-
нi результати моделювання усередненого по кiлькостi випробувань
розподiлу пружних втрат енергiї бомбардуючих iонiв по глибинi
кристала [276]. У випадку iонiв Xe втрати енергiї, що пов’язанi з
її винесенням з мiшенi зворотно-розсiяними iонами малi, чому зна-
чною мiрою сприяє вiдсутнiсть розсiяних на великi кути iонiв у
результатi однократних взаємодiй iон Xe - атом Cu. Зворотнорозсi-
янi iони Ar виносять з кристала Cu, в середньому, ∼ 5% початко-
вої кiнетичної енергiї iонiв у iнтервалi початкових енергiй 25 – 50
еВ. Iстотнi розбiжностi мiж втратами кiнетичної енергiї iонiв Ar i
Xe спостерiгаються в прошарку ад-атомiв (ад-прошарок) у областi
0,09 – 0,5 нм над першим атомним прошарком кристала. Як видно
з рис. 10.4, iони Ar втрачають у ад-прошарку 25 – 30% початко-
вої кiнетичної енергiї для всiх розглянутих енергiй, тодi як втрати
енергiї iонiв Xe у ад-прошарку є неiстотними, що пов’язано з ве-
ликою рiзницею мас взаємодiючих частинок. У першому прошарку
максимальний вiдсоток пружних втрат енергiї у випадку бомбарду-
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вання мiдi iонами Xe з енергiєю 25 еВ складав ∼ 75% вiд початкової
енергiї, тодi як для енергiй 40 еВ i 50 еВ втрачена частка початкової
енергiї iона була бiльшою у випадку iонiв Ar. У 2 – 4-му атомних
прошарках домiнують пружнi втрати енергiї у випадку бомбарду-
вання мiдi iонами Xe, якi, вiдповiдно до результатiв моделювання,
показали у багатьох випробуваннях бiльш глибоке проникнення в
кристал мiдi. Як видно з рис. 10.4, iони Ar втрачають бiльшу ча-
стину своєї енергiї в ад-прошарку, 1-му i 2-му прошарках, тодi як
iони Xe - у 1-му i 2-му прошарках. Для обох iонiв Ar i Xe справе-
дливим є збiльшення вiдсотку енергетичних втрат у ад-прошарку i
1-му прошарку зi зменшенням енергiї iонiв. Протилежна тенденцiя
спостерiгалася для 2, 3 i 4-ого атомних прошаркiв.

Рис. 10.5. Розподiл пружних втрат енергiї бомбардуючих iонiв Ar i Xe по
глибинi кристала Cu(100) при температурi 0 К [273] . Початкова енергiя iо-
нiв 100 еВ. Прошарок – 1 є показником енергiї, яка залишає кристал разом
з вiдбитими iонами, 0 – втрати енергiї в ад-прошарку. 1 – Ar, багаточа-
стинковий потенцiал [278] , 2 – Xe, багаточастинковий потенцiал [278], 3

– Ar, потенцiал Морзе [254].

На рис. 10.5 наведенi результати [273] розрахункiв розподiлу
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пружних втрат iонiв Ar i Xe у кристалi Cu(100), що описується ком-
бiнованим атомним потенцiалом. Цей потенцiал у одному випадку
включає багаточастинковий потенцiал [278], а в iншому – парний
потенцiал Морзе [254] . Початкова енергiя бомбардуючих iонiв до-
рiвнювала 100 еВ. Видно, що iони Xe при такiй енергiї не вiдби-
ваються вiд поверхнi кристала Cu(100). З iншого боку, енергiя, що
виноситься з кристала вiдбитими iонами Ar, практично iдентична у
випадках багаточастинкового i парного атомних потенцiалiв i стано-
вить, у середньому, ∼ 3% вiд початкової енергiї iона. Значна рiзниця
мiж цими потенцiалами спостерiгається в ад-прошарку, де пружнi
втрати у випадку багаточастинкового потенцiалу дорiвнюють ∼ 3%,
тодi як у ад-прошарку кристала з парним потенцiалом Морзе зали-
шається ∼ 20% вiд початкової енергiї. Така значна рiзниця може
мати мiсце завдяки рiзнiй стабiльностi поверхневих прошаркiв у
моделях з багаточастинковим та парним атомними потенцiалами
взаємодiї.

Радiацiйнi вакансiї . На рис. 10.6 наведенi усередненi по кiлько-
стi випробувань розподiли генерацiї вакансiй по глибинi в розрахун-
ку на один бомбардуючий iон Ar або Xe при енергiях 50, 40 i 25 еВ.
Утворення вакансiй при бомбардуваннi iонами Xe з енергiями 40 еВ
i 50 еВ вiдбувається в перших трьох атомних прошарках, а з енер-
гiєю 25 еВ - у перших двох прошарках. У випадку бомбардування
iонами Ar з енергiями 40 i 50 еВ, вакансiї утворюються в перших
двох прошарках i тiльки при енергiї 25 еВ - у першому атомному
прошарку. При бомбардуваннi кристала мiдi iонами Ar, максимум
генерацiї вакансiй знаходиться в першому прошарку, тодi як у ви-
падку iонiв Xe - у другому при усiх розглянутих енергiях iонiв.
У цiлому, при енергiях бомбардування 40 еВ i 50 еВ iони Ar гене-
рують бiльшу сумарну кiлькiсть вакансiй по всьому кристалу, нiж
iони Xe. Ця закономiрнiсть зберiгається i для вакансiй, утворених у
першому прошарку. При енергiї бомбардування 25 еВ iонами Ar i Xe
була утворена рiвна кiлькiсть поверхневих вакансiй. У свою чергу,
iони Xe утворюють бiльшу кiлькiсть об’ємних вакансiй, що особли-
во наочно проявляється при енергiї 40 еВ. На рис. 10.7 наведена
розрахункова усереднена по кiлькостi випробувань еволюцiя гене-
рацiї вакансiй в каскадi при бомбардуваннi кристала Cu(100) iонами
Ar з енергiєю 100 еВ у випадку використання багаточастинкового
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Рис. 10.6. Розподiли генерацiї вакансiй по глибинi кристала Cu(100) в роз-
рахунку на один бомбардуючий iон Ar або Xe при енергiях 50 еВ, 40 еВ i
25 еВ i температурi 0 К. Кривi: 1 – 50 еВ (Ar), 2 – 40 еВ (Ar), 3 – 25 еВ (Ar),
4 – 50 еВ (Xe), 5 – 40 еВ (Xe), 6 – 25 еВ (Xe) [276]. Кристал описується

багаточастинковим потенцiалом [278].

атомного потенцiалу [278]. Як видно з рис. 10.7, максимум кiлько-
стi радiацiйно-генерованих вакансiй досягається пiсля 0, 1− 0, 2 пс,
а стабiлiзацiя кiлькостi вакансiй наступає пiсля 1,0 – 1,2 пс. При
цьому, спостерiгається, практично, повна незмiннiсть числа вакан-
сiй в прошарках пiсля 1, 2 пс еволюцiї каскаду. На стадiї зiткнень
вакансiї знаходяться в 1 – 9-му атомних прошарках, хоч бiльшiсть
їх весь час знаходиться в 1 – 3-му прошарках. На стадiї стабiлiзацiї
кiлькостi дефектiв, бiльшiсть вакансiй розташовуються в першому
та другому прошарках, а взагалi стабiльнi вакансiї були зареєстро-
ванi в 1 – 4-му атомних прошарках. У випадку iонiв Xe має мiсце
аналогiчна кiнетика. Слiд зазначити, що повної стабiльностi, як це
має мiсце у випадку iонiв Ar, у разi iонiв Xe не спостерiгається i
кiлькiсть вакансiй неiстотно змiнюється навiть пiсля 3 пс еволюцiї
каскаду. Це пояснюється значно довшим перебуванням iонiв Xe у
кристалi (0, 5−1, 5 пс), порiвняно з iонами Ar (0, 1−0, 4 пс) i пов’яза-
ними з цим порушеннями кристалiчної ґратки. З потенцiалом Морзе
кристал демонструє значну нестабiльнiсть, яка зберiгається навiть
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Рис. 10.7. Еволюцiя генерацiї вакансiй в каскадi при бомбардуваннi кри-
стала Cu(100) iонами Ar з енергiєю 100 еВ у випадку використання бага-
точастинкового потенцiалу [278]. Вказанi на рисунку номери вiдповiдають

атомним прошаркам, в яких генеруються вакансiї

пiсля 4 пс еволюцiї каскаду. У цiлому, спроба використання парного
потенцiалу Морзе виглядає невдалою для розв’язання таких задач,
оскiльки на стадiї релаксацiї каскаду цей потенцiал призводить до
нестабiльностi кристала.

Мiжвузловi та радiацiйно-адсорбованi атоми. На рис. 10.8 (а,б)
наведено залежностi розподiлу генерацiї мiжвузлових атомiв вiд
глибини кристала, а також кiлькiсть адсорбованих i розпилених
атомiв при енергiях iонiв Ar (а) i Xe (б) 25, 40 та 50 еВ [276] .
Результати молекулярно-динамiчного моделювання показують, що
при бомбардуваннi кристала мiдi iонами Ar кiлькiсть мiжвузлових
атомiв зменшується зi зниженням енергiї, тодi як у випадку iонiв
Xe спостерiгається деяке зростання їх кiлькостi в дослiджуваному
iнтервалi енергiй бомбардування.

При бомбардуваннi мiдi iонами Ar з енергiєю 25 еВ, кiлькiсть
поверхневих вакансiй вiдповiдає кiлькостi ад-атомiв, що утворили-
ся. При цьому, не було зареєстровано жодного випадку утворення
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Рис. 10.8. Розподiл генерацiї мiжвузлових атомiв по глибинi кристала
Сu(100), а також кiлькiсть адсорбованих i розпилених атомiв при енер-
гiях iонiв а) Ar i б) Xe 25, 40 та 50 еВ i температурi 0 К. Прошарок - 1 є
розпиленi атоми, 0 - прошарок ад-атомiв. Кривi: 1 – 50 еВ (Ar), 2 – 40 еВ
(Ar), 3 – 25 еВ (Ar), 4 – 50 еВ (Xe), 5 – 40 еВ (Xe), 6 – 25 еВ (Xe) [276].

Кристал описується багаточастинковим потенцiалом [278].

мiжвузлового атома, тодi як для iонiв Xe при тiй самiй енергiї, мiж-
вузловi атоми були зареєстрованi в 4 - 8-му атомних прошарках.
У цiлому ж, кiлькiсть утворених iонами Ar ад-атомiв бiльше, нiж
кiлькiсть ад-атомiв, утворених iонами Xe, що пов’язано зi значни-
ми пружними втратами кiнетичної енергiї iонами аргону в першому
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прошарку при енергiях 40 еВ i 50 еВ.
На рис. 10.9 наведенi розрахунковi данi кiнетики генерацiї мiж-

вузлових атомiв бомбардуючими iонами Ar з енергiєю 100 еВ у ви-
падках використання багаточастинкового атомного потенцiалу [278]
. Максимальнi значення кiлькостi мiжвузлових атомiв з’являються
в iнтервалi часу 0, 1 − 0, 2 пс з початку каскаду зiткнень. Вiдсу-
тнiсть повної стабiлiзацiї системи спостерiгається навiть пiсля 3,5
пс еволюцiї каскаду, хоч у всiх випадках (Ar, Xe; Ar - Морзе по-
тенцiал) стадiя великої кiлькостi мiжвузлових атомiв закiнчується
пiсля ∼ 0,6 пс еволюцiї каскаду. У всiх випадках на стадiї рела-
ксацiї каскаду мiжвузловi атоми залишаються лише в 6 – 10-му
атомних прошарках. Таким чином, iснує просторовий розподiл мiж
стабiльними мiжвузловими атомами i вакансiями при таких умовах
бомбардування. Цей ефект спостерiгається i на iнших матерiалах,
наприклад, у однокомпонентних кристалах Ni та Al.

На рис. 10.10 наведенi кiнетики ад-атомiв та розпилених атомiв
у випадку бомбардування iонами Ar з енергiєю 100 еВ. Максимум
кiлькостi генерованих ад-атомiв має мiсце пiсля ∼ 0, 2− 0, 25 пс ево-
люцiї каскаду, а стабiлiзацiя їх кiлькостi досягається пiсля 1, 3 пс.
Максимум iмплантованих iонiв Ar знаходиться в третьому атомно-
му прошарку.

Дисипацiя енергiї в модельному кристалi. Загальна енергiя в
системi, що розглядається, не зберiгається завдяки дисипативно-
му прошарку на бiчних сторонах та днi кристала. Таким чином,
кiнетична енергiя, що переноситься до кристала бомбардуючим iо-
ном, поглинається з часом розвитку каскаду на його межах. На
рис. 10.11 наведено залежностi повної, кiнетичної та потенцiальної
енергiї кристала вiд часу розвитку каскаду при падiннi на поверх-
ню кристала iона Ar з енергiй 100 еВ. Великi коливання кiнетичної
та потенцiальної енергiй (початкова потенцiальна енергiя системи
дорiвнювала нулю) мають мiсце в першi 0, 5 пс розвитку каскаду,
однак незначнi коливання вiдбуваються протягом 3 пс. При цьо-
му, потенцiальна i кiнетична енергiї коливаються в протифазi, що
являється в даних умовах проявом перенесення енергiї вiд центру
каскаду до межi кристала послiдовними замiщеннями атомiв кри-
сталiчної ґратки.

На рисунку видно чотири коливання обох типiв енергiй протягом
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Рис. 10.9. Кiнетика генерацiї мiжвузлових атомiв у кристалi Cu(100) бом-
бардуючими iонами Ar з енергiєю 100 еВ при використаннi багаточастин-
кового потенцiалу [278] i температурi кристала 0 К. Вказанi на рисунку
номери вiдповiдають атомним прошаркам, у яких генеруються мiжвузловi

атоми

∼ 0,75 пс кожне. Якщо вважати, що найбiльш iмовiрними напрям-
ками перенесення енергiї у кристалi являються напрямки [100] i
[110], то середня швидкiсть такого механiзму становить ∼ 350 – 400
м/с.

Для бiльшого часу еволюцiї каскаду, потенцiальна i кiнетична
енергiї приблизно дорiвнюють одна однiй i неперервно зменшуються
з часом. Пiсля 3 пс бiльше як 60% початкової енергiї поглинається
дисипативним прошарком на межах кристала.

З iншого боку, необхiдно 4 – 8 актiв замiщення для того, щоб
досягти межi кристала в залежностi вiд напрямку розповсюджен-
ня атомної послiдовностi замiщення. Отже, можна стверджувати,
що поряд з механiзмом перенесення енергiї по атомним замiщен-
ням, iснує ще один ґратковий механiзм перенесення енергiї каскаду.
Цим механiзмом можуть бути послiдовностi атомних зiткнень, але
не замiщення, а тiльки змiщення атомiв, що спрямованi вiд каскаду
до меж кристала. Було встановлено, що потенцiальна енергiя пiсля
найактивнiшої фази стадiї зiткнень залишається трохи бiльшою,
нiж кiнетична i не залежить якiсно вiд типу iона. Додатковi модель-
нi дослiдження показали, що стабiльнi точковi дефекти, що зали-
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Рис. 10.10. Кiнетика генерацiї розпилених (крива 1) та радiацiйно-
адсорбованих (крива 2) атомiв при бомбардуваннi кристала Cu(100) iонами
Ar з енергiєю 100 еВ i використаннi багаточастинкового потенцiалу [278].

Температура кристала 0 К.

шаються в кристалi пiсля закiнчення атомного каскаду i не беруть
участi в енергетичному обмiну мiж потенцiальною та кiнетичною
енергiями, являються причиною цього ефекту. Стабiльнi дефекти,
що залишилися в кристалi пiсля закiнчення каскаду призводять
до пiдвищення потенцiальної енергiї системи. У результатi, баланс
мiж потенцiальною та кiнетичною енергiями порушується. Анало-
гiчне поглинання енергiї на межах модельного кристала, що була
привнесена бомбардуючим iоном, програмується також i у випад-
ках, де розглядаються кристали Al, Ni, а також двошаровi кристали
Al/Ni та Ni/Al (див. далi).

Генерацiя точкових дефектiв у кристалах Ni та Al при 0 К.
Особливостi моделi. Для опису атом-атомних взаємодiй в криста-
лах Ni та Al використовувався багаточастинковий (tight-binding)
потенцiал [264], для якого повна потенцiальна енергiя кристала за-
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Рис. 10.11. Залежнiсть загальної (крива 1), кiнетичної (крива 2) та потен-
цiальної (крива 3) енергiй кристала вiд часу розвитку каскаду у випадку
падiння iона Ar з енергiєю 100 еВ на поверхню Cu(100). Температура кри-

стала 0 К

писується у неадитивному по кiлькостi атомiв виглядi, де складова
притягання атомного потенцiалу представляється, як сума квадра-
тних коренiв вiд величин ni, що пропорцiональнi електронним гу-
стинам системи. У роботi [288] був запропонований математичний
вираз для величини ni :

ni =
∑

j=1N

Φ (ij) , (10.8)

де Φ(xij) - парна кубiчна функцiя для взаємодiючих атомiв i i j, яка
була вперше представлена в [289] :

Φ (x) =
2∑

k=1

AkH (Rk − x) (Rk − x)3 , (10.9)

де H(R−x) – "сходинкова"функцiя Хевiсайда. Вiдштовхуюча скла-
дова також була записана за допомогою кубiчної функцiї з викори-
станням "сходинкової"функцiї Хевiсайда:

V (x) =
2∑

k=1

akH (rk − x) (rk − x)3 , (10.10)
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де m = 6.
Вiдштовхуючий ЗБЛ потенцiал використовувався для опису вза-

ємодiї атомiв при значних енергiях (бiльше декiлькох еВ). ЗБЛ по-
тенцiал приєднувався до багаточастинкового потенцiалу [288], [289]
за допомогою чотирьохпараметричної функцiї зв’язку в iнтервалi
x1 < x < x2:

Θ(x) = exp
(
B0 + B1x + B2x

2 + B3x
3
)
. (10.11)

Для iдентифiкацiї точкових дефектiв був використаний алго-
ритм Урбасека i Каретти [269]. У роботi використовувалися попере-
дньо стабiлiзованi при 0 K кристали без втручання бомбардуючого
iона, кiнетична енергiя атомiв яких не пiдiймалася вище 0, 1 К за
температурною шкалою. Було виконано 200 модельних випробувань
з рiзними початковими координатами бомбардуючих iонiв для ГЦК
площини (100) у межах елементарної областi бомбардування, спосiб
вибору якої наводиться, наприклад, в [254].

Розпилення кристалiв Ni та Al iонами Ar. Модельний коефi-
цiєнт розпилення кристала Ni(100) iонами Ar з енергiєю 100 еВ
при температурi 0 К дорiвнював 0, 25 атомiв/iон. Це значення непо-
гано вiдповiдає експериментальному коефiцiєнту розпилення для
полiкристала Ni, який дорiвнює 0, 28 атомiв/iон [281]. Враховуючи
низький коефiцiєнт розпилення полiкристала Al при таких умовах
бомбардування, було виконане додаткове моделювання: 500 випро-
бувань моделювання каскаду зiткнень протягом 1 пс кожний, що
було достатньо для накопичення достовiрної статистики розпилен-
ня i каскадних перемiщень атомiв. Таким шляхом був отриманий
коефiцiєнт розпилення для Al, який дорiвнював 0, 038 атомiв/iон.
Модельний коефiцiєнт розпилення все ж значно поступається екс-
периментальним даним - 0, 11 атомiв/iон. Модельнi результати ко-
ефiцiєнта розпилення кристала Ni вiдрiзняються вiд кристала Al
високим рiвнем стабiльностi i майже не змiнюються при введеннi
до програми блоку обчислення початкової вiдстанi iона вiд поверх-
нi кристала за законом випадкових чисел у межах часу руху iона
до поверхнi кристала, що складав 1 – 2 теплових коливань атомiв
при кiмнатнiй температурi. Про це бiльш детально буде викладено
в наступних параграфах, де розглядається вплив температури кри-
стала на результати моделювання генерацiї дефектiв i розпилення.

Пружнi втрати енергiї бомбардуючого iона в Ni та Al. На рис.
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10.12 представленi результати молекулярно-динамiчного моделю-
вання розподiлу по глибинi енергетичних пружних втрат iонiв Ar
з початковою енергiєю 100 еВ в монокристалах Ni i Al. Максимум
енергетичних втрат у модельному кристалi Ni знаходився в першо-
му атомному прошарку, тодi як у кристалi Al максимум енергети-
чних втрат був розташований в другому прошарку.

Рис. 10.12. Розподiл енергетичних пружних втрат iонiв Ar з початковою
енергiєю 100 еВ по глибинi кристалiв Ni(100) (дiаграма 1) i Al(100) (дiагра-
ма 2) при температурi 0 К [282] , 0 - прошарок адатомiв. Використовується

багаточастинковий потенцiал [289]

Рiзниця розподiлiв втрат енергiї по глибинi в кристалах Ni i Сu
з одного боку та Al з iншого, частково пояснює значну рiзницю
коефiцiєнтiв розпилення вiдповiдних кристалiв, незважаючи на те,
що поверхнева енергiя в кристалi Ni значно бiльша, нiж в кристалi
Al. Поверхневi енергiї зв’язку в кристалах Cu i Al вiдрiзняються
неiстотно. Для атомних потенцiалiв, що використовувалися в цiй
моделi, поверхнева енергiя зв’язку (рiзниця енергiй iдеального (100)
кристала i кристала з одним виключеним поверхневим атомом без
врахування релаксацiї модельного кристала) для поверхнi Ni(100)
становить 5, 19 еВ, тодi як для Al(100) – 3, 74 еВ.

Адатоми, вакансiї та мiжвузловi атоми. Як видно з даних кiль-
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костi дефектiв пiсля 4 пс еволюцiї каскадiв, кiлькостi адатомiв Nad,
вакансiй Nv та мiжвузлових атомiв Nin у кристалi Al, практично, в
два рази бiльшi за кiлькiсть точкових дефектiв у модельному кри-
сталi Ni i непогано збiгається з кiлькiстю аналогiчних дефектiв у
модельному кристалi Cu(100) при температурi 0 К i аналогiчних
умовах бомбардування [273], [274]. Цi результати корелюють з роз-
рахунковими енергiями формування вакансiй (0, 71 еВ, 1, 42 еВ, 1, 21

еВ) та мiжвузлових атомiв (2, 71 еВ, 4, 85 еВ, 4, 01 еВ для випадку
мiжвузлових пар атомiв типу "гантель") [288] , а також корелюють
з пороговими енергiями змiщення Ed [291], що наведенi в таблицi
10.1. В усiх випадках цi енергiї для кристалiв Ni i Cu вiдповiдають
одна однiй i значно вiдрiзняються вiд енергiй для кристала Al, в
якому вони мають вiдчутно меншi значення.

Усi адатоми Ni народжуються з атомiв першого атомного про-
шарку кристала Ni, тодi як у кристалi Al ∼ 0,1 частина адатомiв на-
роджуються з атомiв другого атомного прошарку. На раннiх стадiях
каскадiв зiткнень (0,1 – 0,3 пс), кiлькостi адатомiв були у три рази
бiльшi нiж кiлькостi стабiльних адатомiв як у модельному кристалi
Ni, так i в кристалi Al. Подiбнi моделювання у випадку бомбарду-
вання кристала Pt(111) iонами Xe з енергiєю 100 еВ [284] показали,
що ∼ 50% адатомiв вiдпалюються з часом розвитку каскаду. Час
релаксацiї адатомiв ∼ 1 пс, що значно бiльше нiж характерний час
розпилення (0,2 – 0,3 пс) для бомбардування цих кристалiв iонами
Ar з енергiєю 100 еВ [273], [284].

Релаксацiя мiжвузлових атомiв протiкає за час ∼ 2,2 – 2,5 пс у
обох кристалах, але у випадку Al невеликi коливання концентрацiї
мiжвузлових атомiв з часом мають мiсце навiть пiсля 3 пс. Оцiнки

Табл. 10.1. Пороговi енергiї змiщення Ed (еВ) для рiзних напрямкiв у кри-
сталах Cu, Ni, Al [291], [292]

Елементи [1 0 0] [ 1 1 0] [1 1 1]
Ni 33 38 56
Al 17 6 23
Cu 20 33 38
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показують, що тiльки половина мiжвузлових атомiв, якi були гене-
рованi на початку каскаду, залишаються в кристалi на своїх мiсцях
(у мiжвузловинах) пiсля 4 пс. Кiнцевi розподiли генерацiї мiжву-
злових атомiв по глибинi в Ni та Al були подiбними до розподiлiв
мiжвузлових атомiв у Cu(100) при аналогiчних умовах бомбарду-
вання [269], [273]. Стабiльнi мiжвузловi атоми локалiзуються в 4 –
12-му атомних прошарках для обох кристалiв Al i Ni. На початку
розвитку каскаду мiжвузловi атоми виникають також i в перших
чотирьох атомних прошарках, але пiсля ∼ 2 пс еволюцiї каскаду
вони рекомбiнують з вакансiями, або стають ад-атомами. Навпаки,
кiнцевi розподiли вакансiй в кристалах Al та Ni пiсля 4 пс еволюцiї
каскаду суттєво вiдрiзняються мiж собою, що видно з рис. 10.13.

Моделювання показало, що характерний час вiдпалу вакансiй
становив ∼ 1,5 пс для обох кристалiв Ni та Al. Роздiлення стабiль-
них вакансiй та мiжвузлових атомiв по глибинi кристала являється,
частково, результатом генерацiї послiдовностей атомних зiткнень
замiщення [285].

Генерацiя дефектiв в Cu при пiдвищених температурах. Мо-
делювання кристала при ненульовiй температурi. При проведеннi
молекулярно-динамiчного моделювання в кристалах з ненульовою
температурою, на їх межах атоми перемiщуються у вiдповiдностi до
рiвнянь руху, де сума кiнетичних енергiй теплових коливань ато-
мiв у кристалi використовується для оцiнки середньої температури
кристала.

При виготовленнi кристала з ненульовою температурою споча-
тку штучно збiльшується стала ґратки кристала приблизно на 1%,
вiдповiдно до тiєї температури, що планується для кристала. Далi
виготовлення температурного кристала може бути продовжено дво-
ма способами. У вiдповiдностi до першого способу, енергiя атомiв
кристала поступово збiльшується вiд нуля до необхiдного значення
завдяки її перенесенню з меж кристала, де вона вiдповiдає зада-
нiй температурi i пов’язана з рiвняннями руху для межових атомiв,
до атомiв у серединi кристала. Однак, цей спосiб накачки енергiї в
кристал вимагає значних витрат комп’ютерного i модельного часу.
Останнiй при цьому дорiвнює не менше 15 – 20 пс, однак метод не
завжди приводить до кiнцевого успiху. Крiм того, занадто великий
час стабiлiзацiї кристала може призвести до значного накопичення
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Рис. 10.13. Розподiли генерацiї а) стабiльних мiжвузлових атомiв i б) ва-
кансiй по глибинi кристалiв Ni(100) (дiаграма 1) та Al(100) (дiаграма 2)
при температурi 0 К у випадку бомбардування iонами Ar з енергiєю 100
еВ [282] , −1 - розпиленi атоми, 0% - прошарок ад-атомiв. Використовує-

ться багаточастинковий потенцiал [289]

похибки заокруглення чисел i отримання нефiзичних результатiв.
Значно ефективнiшим виявився iнший спосiб передачi теплової

енергiї до кристала. Згiдно з ним, атоми кристала отримують ком-
поненти Vxi, Vyi, Vzi початкових теплових швидкостей, якi обчислю-
ються за законом випадкових чисел навколо середньоквадратичної
швидкостi атомiв у заданому напрямку (kT0/m)1/2. Далi кристал ста-
бiлiзується при температурi T0 аж поки потенцiальна i кiнетична
енергiї атомiв кристала не вирiвняються мiж собою з достатньою
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точнiстю. Слiд зазначити, що при вдалому спiввiдношеннi змiненої
сталої ґратки i температури, амплiтуда коливання миттєвої темпе-
ратури навколо її середнього значення не повинна перевищувати 5%
вiд T0. Перiод стабiлiзацiї модельного кристала складає у цьому ви-
падку 4 – 10 пс, а при вдалому спiввiдношеннi параметрiв кристала
i температури iнодi достатньо навiть 1 пс. Останнiй атомний проша-
рок на днi кристала, як i у випадку нульової температури залиша-
ється нерухомим. Перiодичнi крайовi умови використовуються для
збереження стабiльностi температурного кристала. Розробка основ-
них положень модельної технологiї виготовлення кристала при не-
нульовiй температурi належить професору Вiденського технiчного
унiверситету Герхарду Бетцу (Prof. Gerhard Betz).

Енергетичнi втрати iона Ar i розпилення кристала Cu. Термi-
чнi коливання атомiв у кристалi Cu при температурах 300 К i 500 К
перекручують ґратку кристала порiвняно з випадком нульової тем-
ператури. Неiдеальнiсть кристалiчного порядку завдяки термiчним
коливанням атомiв призводить до скорочення послiдовностей атом-
них зiткнень замiщення в кристалi пiд час каскаду зiткнень [286],
[323]. Температурне перекручення поверхнi кристала призводить
також до зростання енергетичних пружних втрат бомбардуючого
iона в приповерхневому атомному прошарку. Максимум енергети-
чних втрат у атомному прошарку змiщується з другого прошарку
при температурi 0 К в перший прошарок при температурах 300 К i
500 К.

Внаслiдок термiчно-активованого змiщення енергетичних втрат
бомбардуючого iона до поверхнi, було встановлено зростання мо-
дельного коефiцiєнта розпилення при температурах 300 К i 500 К,
практично, в два рази, порiвняно з випадком температури кристала
0 К. Було припущено, що це зростання пов’язане з термiчним пере-
крученням ґратки кристала при пiдвищеннi її температури. З пiд-
вищенням температури особливо значно збiльшуються амплiтуди
коливань атомiв поверхневих прошаркiв, що веде до часткової втра-
ти прозоростi кристала i, як наслiдок, до збiльшення втрат енергiї
бомбардуючого iона при проходженнi через поверхню. Вiдомо, що
для бiльш щiльної поверхнi (111) ГЦК кристала коефiцiєнт розпи-
лення є значно бiльшим, нiж для бiльш вiдкритої поверхнi (100).
Модельний коефiцiєнт розпилення при температурi 300 К знаходи-
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ться у вiдповiдностi до експериментальних результатiв. Отриманi
результати для коефiцiєнта розпилення при температурах 300 К i
500 К вiдрiзняються не бiльше, як на 10% i цей факт також до-
бре корелює iз загальними уявленнями, що базуються на даних
експерименту. Значно менше значення коефiцiєнта розпилення при
температурi 0 К найбiльш ймовiрно пов’язане з тим, що при моде-
люваннi при 0 К у моделi вiдсутнi нульовi коливання атомiв, а тому
має мiсце значна ймовiрнiсть генерацiї послiдовностей атомних зi-
ткнень замiщення та фокусонного механiзму, якi спрямовано пере-
носять енергiю вiд поверхнi в глибину кристала i забирають бiльшу
частину енергiї, що видiляється в приповерхневих прошарках при
проходженнi бомбардуючого iона. При зменшеннi порядку ґратки
iз зростанням температури, збiльшується ймовiрнiсть нецентраль-
них зiткнень, якi й призводять до реалiзацiї ефекту розпилення i
зменшення фокусуючих можливостей ґратки.

Генерацiя дефектiв у Cu iонами Ar з енергiєю 100 еВ. Ста-
бiльнiсть ад-атомiв досягається через ∼ 1,5 пс з початку розви-
тку каскаду. Максимуми кiлькостi ад-атомiв при усiх розглянутих
температурах знаходяться в iнтервалi часу 0,1 – 0,3 пс, а саме, в
iнтервалi часу розвитку стадiї зiткнень каскаду. При цьому, спосте-
рiгається зростання максимальної кiлькостi генерованих ад-атомiв
i змiщення максимуму генерацiї ад-атомiв у бiк бiльшого часу iз
зростанням рiвноважної температури кристала. Кiлькiсть стабiль-
них ад-атомiв також зростає з температурою. Процес розпилення
поверхнi iонами Ar протiкає за час розвитку стадiї зiткнень атом-
них каскадiв i, практично, закiнчується за першi 0, 5 пс незалежно
вiд рiвноважної температури кристала.

Максимум кiлькостi генерованих вакансiй при 0 К має мiсце в
iнтервалi часу 0,1 – 0,2 пс, тодi як при температурi 500 К - в iн-
тервалi 0,1 – 0,5 пс. У цiлому, кiлькiсть стабiльних вакансiй при
температурах 300 К i 500 К бiльша, нiж при температурi 0 К зав-
дяки збiльшенню кiлькостi ад-атомiв та коефiцiєнта розпилення.
Кiлькiсть поверхневих стабiльних вакансiй складає близько 80% вiд
загальної кiлькостi вакансiй i їх вiдносна кiлькiсть збiльшується iз
зростанням температури. Iз збiльшенням температури зростає та-
кож кiлькiсть генерованих на стадiї зiткнень вакансiй i ефектив-
нiсть їх рекомбiнацiї. При температурi 0 К максимальна кiлькiсть
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вакансiй дорiвнює ∼ 5,0 вакансiй/iон, а при 500 К ∼ 8,0 вакансiй/iон.
Максимум кiлькостi генерованих мiжвузлових атомiв при тем-

пературi 500 К є бiльшим у 1,5 рази порiвняно з максимумом при
0 К. При температурi 500 К залишається тiльки ∼ 5% вiд їх ма-
ксимальної кiлькостi, тодi як у випадку 0 К залишається ∼ 30%
мiжвузлових атомiв, якi являються стабiльними. У цiлому, вiдносна
стабiлiзацiя мiжвузлових атомiв наступає пiсля 1,5–2,0 пс. Однак,
коливання їх кiлькостi мають мiсце навiть пiсля 4 пс еволюцiї ка-
скаду при обох температурах кристала. У кiнцi каскаду кiлькiсть
стабiльних мiжвузлових атомiв при температурi 0 К перевищує їх
кiлькiсть при 500 К приблизно у 3 рази. Зменшення кiлькостi ста-
бiльних мiжвузлових атомiв iз зростанням рiвноважної темпера-
тури є наслiдком двох причин. Перша з них, це збiльшення мо-
бiльностi точкових дефектiв, i в першу чергу, мiжвузлових атомiв,
якi мають низьку енергiю активацiї перемiщення ∼ 0,1 – 0,15 еВ
[287], що пiдвищує ймовiрнiсть їх рекомбiнацiї з вакансiями. Iнша
причина - скорочення довжини i ймовiрностi генерацiї послiдовно-
стей атомних зiткнень замiщення iз зростанням температури [323] ,
оскiльки послiдовностi зiткнень замiщення при низьких енергiях є
головним механiзмом генерацiї стабiльних пар дефектiв [285], [283],
[322]. Вiдстань мiж вакансiєю i вiдповiдним мiжвузловим атомом,
таким чином, теж скорочується, що збiльшує ймовiрнiсть рекомбi-
нацiї.

Генерацiя дефектiв у кристалi Ni при пiдвищених температу-
рах. Розглянуто бомбардування iонами Ar з енергiєю 100 еВ i 300 K.
Моделювання показує, що при температурi кристала 300 К iони Ar
з енергiєю 100 еВ не проникають у кристал Ni(100) глибше першо-
го атомного прошарку. Отриманий коефiцiєнт розпилення кристала
Ni(100) становить ∼ 0, 2 атома/iон, що добре збiгається з вiдомими
результатами експериментiв, якi дають ∼ 0, 3 атомiв/iон [281].

Усi розпиленi атоми були початково розташованi в першому атом-
ному прошарку. Як видно з рис. 10.14 (а), генерацiя ад-атомiв на
поверхнi Ni(100) вiдбувається за час ∼ 1, 0− 1, 2 пс з початку розви-
тку каскаду. На протязi перших ∼ 0, 3 пс спостерiгається максимум
кiлькостi ад-атомiв. Пiсля 4 пс еволюцiї каскаду на поверхнi кри-
стала залишаються тiльки ад-атоми, що були генерованi з першого
атомного прошарку. Слiд зазначити, що модельний кристал Ni(100)
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демонструє високу стабiльнiсть i кiлькiсть ад-атомiв залишається
незмiнною на протязi останнiх 3 пс еволюцiї каскаду зiткнень.

Кiлькiсть поверхневих вакансiй (див. рис. 10.14 (а)), генерацiя
яких, у значнiй мiрi, залежить вiд генерацiї ад-атомiв i, як i кiль-
кiсть ад-атомiв, має максимум у iнтервалi 0,1 – 0,4 пс з початку
каскаду i досягає стабiльностi, приблизно, за 1, 0 пс. Максимальна
кiлькiсть ад-атомiв, при цьому, є значно меншою за максимальну
кiлькiсть поверхневих вакансiй, що пiдтверджує iдею про значний
потiк атомiв вiддачi з поверхнi в глибину кристала Ni(100) на поча-
тку розвитку каскаду. Радiацiйнi вакансiї генеруються до 9 - 10-го
атомних прошаркiв на протязi перших 0,2 – 0,4 пс, хоч їх кiлькiсть
починаючи з 5-го прошарку i глибше є незначною. Пiсля 1 пс з
початку каскаду, вони розподiленi в iнтервалi з першого по третiй
атомних прошарках i їх бiльшiсть знаходиться в першому атомному
прошарку.

Кiнетика мiжвузлових атомiв наведена на рис. 10.14 (б), з якого
видно, що пiсля 4 пс еволюцiї каскаду мiжвузловi атоми залиша-
ються розташованими у об’ємi кристала з 5-го по 11-й атомних
прошарках. На початковiй стадiї каскаду мiжвузловi атоми знахо-
дилися також i в приповерхневих атомних прошарках, однак у цiй
областi вони рекомбiнують з вакансiями. Максимальна кiлькiсть
мiжвузлових атомiв має мiсце в першi 0, 2 пс з початку розвитку
каскаду зiткнень.

Генерацiя точкових дефектiв у кристалi Al при 300 K. Роз-
глянуто взаємодiю Al(100) з iонами Ar з енергiєю 100 еВ. У кри-
сталi Al основнi енергетичнi пружнi втрати бомбардуючих iонiв Ar
мають мiсце в 2 - 3-му атомних прошарках, хоч, як показує мо-
делювання, при енергiї 100 еВ iони Ar можуть перемiщуватися в
глибину кристала Al аж до п’ятого атомного прошарку. На вiдмi-
ну вiд кристала Ni(100), енергетичнi пружнi втрати у ад-прошарку
над поверхнею кристала Al(100), практично, вiдсутнi при темпера-
турi 300 К, як i при температурi 0 К. Порiвняння з результатами
моделювання при температурi 0 К i аналогiчних умовах бомбар-
дування показує, що коефiцiєнт розпилення Al, як i слiд чекати,
практично, не змiнюється iз зростанням температури у iнтервалi 0

К - 300 К. Цей результат також було пiдтверджено виконанням спе-
цiального моделювання коефiцiєнта розпилення, яке вiдрiзнялося
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Рис. 10.14. Кiнетика генерацiї а) ад-атомiв i поверхневих вакансiй, б) мiж-
вузлових атомiв на поверхнi кристала Ni(100) при температурi 300 К i
енергiї iонiв Ar 100 еВ. Номери на рисунку вказують номери атомних про-
шаркiв, де генеруються дефекти. 0 - прошарок ад-атомiв. У момент часу
0, 2 пс кiлькiсть неврахованих на рисунку вакансiй в прошарках з 6-го по

12-й складало менше 3% вiд їх загальної кiлькостi [290]

вiд стандартного алгоритму часом розрахунку каскадiв зiткнень (1
пс) i кiлькiстю виконаних випробувань – 500 модельних каскадiв зi-
ткнень для кожної температури: 0K, 100 K, 200 K, 300 K, 400 K i 500
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K [325] . У таблицi 10.2 наведенi результати цих випробувань для
рiзних температур. Коефiцiєнт розпилення змiнюється тiльки зав-
дяки статистичним коливанням i не проявляє нiякої температурної
залежностi.

Можна побачити, також безумовне зниження генерацiї стабiль-
них мiжвузлових атомiв з температурою в iнтервалi вiд 0 К до 300

К, що пов’язано зi зниженням кiлькостi та довжини послiдовностей
атомних зiткнень замiщення, якi, можливо, вiдiграють у кристалi
Al особливо визначну роль у генерацiї мiжвузлових атомiв, якщо
врахувати низьку порогову енергiю генерацiї послiдовностей в на-
прямку [110] - 6 еВ. Слiд зазначити, що розподiл i кiлькiсть об’єм-
них вакансiй в кристалi Al критично вiдрiзняється вiд аналогiчного
розподiлу в кристалi Ni(100), де майже всi вакансiї зосередженi в
першому атомному прошарку. У кристалi Al(100) близько 45% ва-
кансiй - об’ємнi вакансiї, що якiсно спiвпадає з даними для кристала
Al у випадку температури 0 К.

Стабiлiзацiя кiлькостi ад-атомiв наступає через 1, 4 пс з поча-
тку каскаду. Стабiлiзацiя розподiлу мiжвузлових атомiв по глибинi
кристала наступає приблизно пiсля 2.5 пс з початку каскаду, хоч
незначнi змiни у розподiлу при температурi 300 К мають мiсце до
кiнця розрахунку каскаду, що пов’язано з низькою енергiєю акти-
вацiї перемiщення мiжвузлового атома. Динамiка генерацiї мiжву-
злових атомiв показує, що максимум їх кiлькостi має мiсце у iн-
тервалi до 0, 1 пс з початку каскаду, а найбiльш активна стадiя їх
формування закiнчується пiсля 0, 6 пс. Пiсля 4 пс еволюцiї каскаду,
мiжвузловi атоми зберiгаються тiльки у об’ємi кристала з четвер-
того по дванадцятий атомнi прошарки, тодi як на протязi перших
2, 5 пс значна їх кiлькiсть знаходиться також поблизу поверхнi. Їх
стацiонарна кiлькiсть становить ∼ 15 − 20 % вiд їх початкової кiль-

Табл. 10.2. Коефiцiєнт розпилення Al(100) iонами 100 еВ Ar при рiзних
температурах

Температура 0 К 100 К 200 К 300 К 400 К 500 К
Y (атом/iон) 0,04 0.04 0,03 0,04 0,04 0,035
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костi. Очевидно, значна кiлькiсть нестабiльних мiжвузлових атомiв
бiля поверхнi утворюється в процесi випадкових зiткнень на поча-
тку каскаду i при цьому вакансiя i мiжвузловий атом не роздiля-
ються настiльки, щоб утворити стабiльну пару точкових дефектiв.
У глибинi кристалу зберiгаються переважно мiжвузловi атоми, що
були утворенi в процесi розвитку послiдовностi атомних зiткнень
замiщення вiд поверхнi в кристал.

Практично, повна стабiлiзацiя вакансiй наступає через 2 пс з по-
чатку каскаду. Максимум кiлькостi поверхневих вакансiй, а також
максимум кiлькостi ад-атомiв, розташованi в часовому iнтервалi до
кiнця першої пiкосекунди, хоч максимальна кiлькiсть поверхневих
вакансiй є значно меншою, нiж максимальна кiлькiсть ад-атомiв, що
говорить про утворення значної кiлькостi нестабiльних ад-атомiв у
процесi розвитку каскаду з атомiв другого атомного прошарку кри-
стала. При цьому, максимум кiлькостi ад-атомiв утворює гострий
пiк, тодi як близька до максимальної кiлькiсть поверхневих вакан-
сiй утримується незмiнною в iнтервалi з 0, 2 пс до 0, 9 пс з початку
каскаду, що також можна пояснити рiзною мобiльнiстю цих дефе-
ктiв. Пiсля 4 пс, однак, роль другого i бiльш глибоко розташованих
атомних прошаркiв у генерацiї ад-атомiв є незначною. На вiдмiну
вiд кристала Ni, у кристалi Al приблизно 50% усiх стабiльних вакан-
сiй - об’ємнi вакансiї, що пов’язано з бiльш глибоким проникненням
iона Ar в кристал Al порiвняно з кристалом Ni. Глибоке проникнен-
ня iонiв Ar в Al, в значнiй мiрi пов’язано з ефектом “очистки шля-
ху”, оскiльки Ar для Al - важкий iон. Їх профiль концентрацiї пiсля
4 пс еволюцiї каскаду розподiляється по глибинi в iнтервалi з пер-
шого по шостий атомних прошарках. У початковий перiод каскаду
вакансiї розподiлялися також i в глибинi кристала, хоч їх кiлькiсть
глибше шостого атомного прошарку була незначною. Пiсля рела-
ксацiї каскаду, кiлькiсть стабiльних вакансiй складала приблизно
30% вiд їх максимальної кiлькостi. Теж саме можна сказати про ад-
атоми, якi разом з вакансiями досягають максимального значення
своєї кiлькостi пiсля 0, 3− 0, 4 пс з початку каскаду.
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Основнi питання до роздiлу:

1. Як виглядає типовий розподiл радiацiйних вакансiй i мiжву-
злових атомiв по глибинi кристала пiсля закiнчення активної
стадiї каскаду зiткнень?

2. В чому полягає основна iдея технологiї моделювання темпера-
турного кристала?

3. Якi критерiї розпiзнавання мiжвузлових атомiв i вакансiй, що
були застосованi в цих дослiдженнях?

4. Якi типовi вiдмiнностi утворення радiацiйних дефектiв у кри-
сталах Cu, Al, Ni та якi їх причини?

5. Що таке стабiльний та квазiстабiльний кристал?

6. Що таке радiацiйно-адсорбований атом?

7. Як рiвноважна температура кристалу впливає на утворення та
розподiл по глибинi точкових радiацiйних дефектiв?

8. Чи залежить (i чому, якщо так) коефiцiєнт розпилення вiд
температури?



Роздiл 11

Взаємодiя низькоенергетичних
iонiв з двошаровими
монокристалiчними мiшенями

11.1 Дефекти в двошарових кристалах
Al/Ni та Ni/Al при 0 К

Дотепер ми розглядали тiльки молекулярно-динамiчнi моделi одно-
компонентних кристалiв. В цьому роздiлi будуть розглянутi дво-
компонентнi двошаровi кристали Al/Ni та Ni/Al. Компоненти кри-
сталiв пiдбиралися так, щоб була значною рiзниця їх атомних мас.
Звернуто також увагу на можливi структурнi перебудови поверх-
невого прошарку завдяки рiзницi сталих ґратки компонентiв.

Особливостi молекулярно-динамiчного алгоритму. Двошаровi
модельнi системи Al/Ni та Ni/Al складалися з атомiв двох типiв
так, що перший атомний прошарок атомiв Al (для Al/Ni) або Ni
(для Ni/Al) розмiщувався на поверхнi, вiдповiдно, кристала Ni або
Al. При цьому, в обох двошарових кристалах було по 3944 атома,
якi розмiщувалися в 14 атомних прошарках. По периметру першо-
го (домiшкового) атомного прошарку два ряди домiшкових атомiв
були виключенi з розгляду з тим, щоб уникнути нефiзичних пе-
рекручень приповерхневих прошаркiв у процесi розвитку каскаду.
Такi перекручення можливi у зв’язку зi значною рiзницею сталих
ґратки кристалiв Al та Ni пiд дiєю перiодичних крайових умов i

458
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спостерiгалися в попереднiх тестових розрахунках каскадiв у кри-
сталах Al/Ni та Ni/Al, у яких атоми, що були розташованi по пери-
метру першого прошарку, не виключалися з розгляду. У кристалi з
виключеними з розгляду межовими атомними рядами по периметру
першого прошарку нефiзичнi змiни у структурi першого прошарку
не спостерiгалися. При цьому атомна структура першого прошар-
ку була у вiдповiдностi до ГЦК ґратки пiдкладинки з, практично,
такою самою сталою гратки. Модельнi розрахунки показали, що пi-
сля закiнчення каскаду бiчнi межi першого домiшкового прошарку
залишалися без змiни i були у вiдповiдностi до структури ґратки
пiдкладинки.

Для опису взаємодiй однакових атомiв Al-Al та Ni-Ni викори-
стовувався комбiнований атомний потенцiал, описаний у роздiлi 10.
Для опису взаємодiй рiзних атомiв Al-Ni використовувався такий
самий комбiнований потенцiал, як i у випадках Al-Al i Ni-Ni, який
включав багаточастинковий потенцiал i вiдштовхуючий парний по-
тенцiал ЗБЛ. Цi частини були з’єднанi чотирипараметричною фун-
кцiєю зв’язку. Константи для функцiї V (x) наведенi в таблицi 11.1.
Як показали розрахунки, цей атомний потенцiал дає якiсно реалi-
стичнi результати для змiшування компонентiв Al та Ni. Функцiя
Φ(r) у випадку взаємодiї атомiв рiзних типiв Al-Ni розраховувалася
згiдно середнього геометричного вiдповiдних функцiй для одноком-
понентних систем (ΦAl(r)ΦNi(r))

1/2.
Координати приєднання багаточастинкового потенцiалу та по-

тенцiалу вiдштовхування до функцiї зв’язку у випадку взаємодiї

Табл. 11.1. Параметри комбiнованого потенцiалу для Al-Ni [288], [289]

Параметри (еВ/Å3) Значення Параметри (Å) Значення
a1 -0,64692 R1 4,352
a2 1,13926 R2 4,245
a3 -0,66551 R3 3,888
a4 1,46802 R4 2,961
a5 3,0 R5 2,522
a6 0,0 R6 0,0
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рiзнорiдних атомiв Al-Ni дорiвнювали x1 = 0, 06 нм, x2 = 0, 15 нм.
Для кожної двошарової системи було виконано по 200 випробувань.
Для ефективного аналiзу отриманих результатiв у випадку двоком-
понентних кристалiв Al/Ni та Ni/Al були використанi для порiвнян-
ня псевдоiзотопнi двокомпонентнi кристали Al/Ni(Ni) та Ni/Al(Al),
якi складалися з псевдоатомiв, що мали атомну масу Al та Ni, але
описувалися одним потенцiалом, тип якого наводиться в дужках,
вiдповiдно, Ni або Al.

Розпилення i енергетичнi пружнi втрати iонiв в Al/Ni i Ni/Al.
Модельнi коефiцiєнти розпилення двокомпонентних систем Al/Ni
(100) та Ni/Al (100) наводяться в таблицi 11.2. В обох випадках усi
розпиленi атоми були з першого атомного прошарку, отже розпи-
лення атомiв пiдкладинки не вiдбувалося. Коефiцiєнт розпилення
кристала Al/Ni (тiльки атоми Al) був не тiльки значно бiльшим (∼
0,3 атомiв/iон), нiж вiдповiдний коефiцiєнт для однокомпонентного
кристала Al (∼ 0,05 атомiв/iон), але й бiльшим за коефiцiєнт роз-
пилення однокомпонентного Ni (∼ 0,25 атомiв/iон). Розрахована по-
верхнева енергiя зв’язку кристала Al/Ni(100), а саме поверхневого
атома Al дорiвнювала ∼ 3,9 еВ, що, практично, дорiвнює поверхне-
вiй енергiї зв’язку однокомпонентного Al(100) (∼ 3.7 еВ). Як видно
з рис. 10.12 i рис. 11.1, 95 % i 85% початкової енергiї iона зали-
шається в першому атомному прошарку, вiдповiдно, однокомпонен-
тного кристала Ni i двошарового кристала Al/Ni, тодi як у одно-
компонентному кристалi Al тiльки 20% енергiї iона залишається в
першому атомному прошарку. При цьому, пружнi енергетичнi втра-
ти у ад-прошарку зараховуються, як втрати у першому атомному
прошарку. Для псевдоiзотопної системи Al/Ni(Ni) аналогiчнi пру-
жнi втрати у першому атомному прошарку становлять ∼ 90% вiд
початкової енергiї бомбардуючого iона, але коефiцiєнт розпилення
дорiвнює тiльки ∼ 0,1 атомiв/iон, що менше нiж для однокомпонен-
тного кристала Ni. Цей результат є наслiдком рiзницi поверхневих
енергiй зв’язку, оскiльки у Al/Ni(Ni) i однокомпонентному Ni по-
верхнева енергiя зв’язку становить ∼ 5,2 еВ, що значно бiльше,
нiж в однокомпонентному Al. Таким чином, у випадку двошарової
системи Al/Ni, значний коефiцiєнт розпилення є наслiдком меншої
поверхневої енергiї зв’язку порiвняно з однокомпонентним Ni i того,
що бiльша частина початкової енергiї iона Ar втрачається ближче
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до поверхнi, нiж у випадку однокомпонентного кристала Al.
У кристалi Ni/Al розпилюються тiльки атоми Ni. Коефiцiєнт

розпилення є значно меншим нiж коефiцiєнти розпилення криста-
ла Ni i псевдоiзотопної системи Ni/Al(Al) (див. таблицю 11.2). Цей
результат узгоджується з тим, що розрахункова поверхнева енер-
гiя зв’язку в двошаровiй системi Ni/Al дорiвнює ∼ 4,9 еВ, що, в
свою чергу, близько до значення вiдповiдної величини у кристалi
Ni i значно бiльше нiж у Ni/Al(Al). Глибини розподiлу пружних
втрат енергiї iона в Ni/Al i Ni/Al(Al) є взаємно подiбними (див. рис.
11.1, але значно вiдрiзняються вiд розподiлу втрат у кристалi Ni.
Тiльки ∼ 30 % i 25 % початкової енергiї iонiв Ar видiляються в
першому атомному прошарку, вiдповiдно, систем Ni/Al i Ni/Al(Al),
тодi як у кристалi Ni ця величина сягає бiльше 90%. Таким чином,
значення коефiцiєнтiв розпилення, якi дає молекулярно-динамiчне
моделювання в кристалах Ni/Al i Ni/Al(Al) стають зрозумiлими,
якщо порiвняти енергетичнi втрати у першому атомному прошарку
i поверхневi енергiї зв’язку. Значнi втрати енергiї ∼90 % в першому
прошарку спостерiгаються для всiх систем з масою Ni атомiв пiд-
кладинки включаючи мiшень з псевдоалюмiнiю, атоми якої мають
масу атомiв Ni. Значнi втрати енергiї iона в першому прошарку ма-
ють мiсце тому, що iон Ar може бути вiдбитим назад до поверхнi
в зiткненнi з атомом, що має масу атома Ni, але такого не може
статися в процесi зiткнення iона Ar з атомом, що має масу атома
Al. Це є однiєю з причин вiдносно низького коефiцiєнта розпилення
кристала Al.

Радiацiйнi дефекти у двошарових системах Al/Ni та Ni/Al.
Закон збереження маси на стадiї релаксацiї каскаду виконується з
похибкою ∼10% в Al/Ni i 20% в Ni/Al по вiдношенню до кiлько-
стi генерованих у каскадах дефектiв. Ця досить велика, порiвняно
з однокомпонентними системами, похибка моделювання кiлькостi
дефектiв у двошарових системах пов’язана з тим, що повна рела-
ксацiя двошарового кристала не досягається навiть пiсля 4 пс i 7
пс еволюцiї каскаду, вiдповiдно, в Al/Ni i Ni/Al. Iнша причина по-
в’язана з алгоритмом iдентифiкацiї дефектiв, особливо ад-атомiв i
мiжвузлових атомiв у сумiшах компонентiв з рiзними розмiрами
атомiв. Програмний код реєстрував тiльки мiжвузловi атоми типу
“гантель” i не реєстрував можливих октаедричних мiжвузлових
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Рис. 11.1. Розподiл енергетичних пружних втрат iонiв Ar з початковою
енергiєю 100 еВ по глибинi кристалiв Ni/Al(100) (дiаграма 1) i Al/Ni(100)
(дiаграма 2), Al/Ni(Ni) (дiаграма 3) i Ni/Al(Al) (дiаграма 4) при температу-
рi 0 К. 0 - прошарок ад-атомiв [282]. Використовується багаточастинковий

потенцiал [289].
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Табл. 11.2. Генерацiя дефектiв у Al/Ni, Ni/Al, Al/Ni(Ni), Ni/Al(Al) iонами
100 еВ Ar

Системи Y , (атомiв/iон) Nin Nv Nad

Al/Ni
Al атоми 0,3 0,015 4,0 3,2
Ni атоми - 0,15 0,1 0,04
Al/Ni(Ni)
Al атоми 0,1 - 1,35 1,2
Ni атоми - 0,45 0,4 0,02
Al/Ni(Ni)
Al атоми 0,15 0,1 3,5 0,8
Ni атоми - 0,65 2,0 2, 5(0, 2)a

Al/Ni(Ni)
Al атоми 0,2 0,02 1,7 1,55
Ni атоми - 1,1 1,25 0,1
Примiтка. (...)a - ад-атоми з другого прошарку

атомiв [288] поблизу вiд поверхнi.
Для двошарової системи Al/Ni стабiльнi мiжвузловi атоми Ni

локалiзувалися мiж 6-м i 11-м атомними прошарками. Незначна їх
кiлькiсть знаходилася в перших двох приповерхневих прошарках,
що видно з рис. 11.2(а). На вiдмiну вiд стабiльних мiжвузлових
атомiв Ni у глибинi кристала, якi досягають стабiльностi через ∼
2,0 – 2,5 пс пiсля початку каскаду, приповерхневi мiжвузловi ато-
ми не досягають стабiльностi навiть пiсля 4 пс еволюцiї каскаду.
Бiльшiсть внутрiшнiх мiжвузлових атомiв Ni вiдпалюються з ча-
сом i тiльки ∼ 10% вiд їх початкової кiлькостi залишається пiсля 4
пс. Мiжвузловi атоми алюмiнiю початково генеруються в другому i
третьому атомних прошарках, але тiльки деякi з них продовжують
iснувати пiсля 4 пс еволюцiї каскаду. Практично всi радiацiйно-
адсорбованi атоми є атомами алюмiнiю i генеруються з першого до-
мiшкового атомного прошарку (∼ 3,0 ад-атома/iон). Кiлькiсть ад-
атомiв досягає стану стабiльностi пiсля 2 пс еволюцiї каскаду. У
двошаровiй системi Al/Ni ∼3% усiх вакансiй розташованi в Ni пiд-
кладинцi в 2 – 5-му атомних прошарках, тодi як усi iншi вакансiї
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знаходяться в першому атомному прошарку, як видно з рис. 11.2(б).
Бiльшiсть генерованих у Ni пiдкладинцi на початку каскаду ва-

кансiй вiдпалюються в iнтервалi 1 – 4 пс i тiльки ∼ 3 % вiд їх
початкової кiлькостi залишаються в кристалi пiсля закiнчення роз-
рахунку каскаду. Однак ∼ 80 % вiд кiлькостi поверхневих вакан-
сiй в першому прошарку алюмiнiю залишаються пiсля закiнчення
розрахунку каскаду. Поява великої кiлькостi поверхневих стабiль-
них вакансiй пояснюється, головним чином, розпиленням атомiв Al
з домiшкового прошарку i генерацiєю великої кiлькостi ад-атомiв.
Перемiщення атомiв з поверхнi в пiдкладинку не роблять, практи-
чно, нiякого внеску в генерацiю поверхневих вакансiй, оскiльки їх
кiлькiсть близька до кiлькостi атомних перемiщень з глибини кри-
стала в перший домiшковий атомний прошарок. У Ni пiдкладин-
цi кiлькiсть вакансiй Nv приблизно дорiвнює кiлькостi мiжвузло-
вих атомiв Nin, що є наслiдком роботи механiзму послiдовностей
атомних зiткнень замiщення. Принципова рiзниця в розподiлах по
глибинi дефектiв у Ni/Al i Al/Ni пов’язана з великою кiлькiстю Al
атомiв, початково розташованих у 2 – 4-му атомних прошарках дво-
шарової системи Ni/Al, якi перемiщуються в ад-прошарок. У дво-
шаровiй системi Al/Ni, практично, усi ад-атоми були Al атомами з
поверхневого домiшкового атомного прошарку, як видно з рис. 11.2
i рис. 11.3. Останнiй рисунок демонструє пошарову кiлькiсть атом-
них перемiщень у кристалах Al/Ni та Ni/Al. У Ni/Al кiлькiсть Al
ад-атомiв з пiдкладинки є приблизно в три рази бiльшою порiвняно
з кiлькiстю Ni ад-атомiв, якi були генерованi з першого атомного
прошарку i залишилися пiсля 7 пс еволюцiї каскаду. Таким чином,
у Ni/Al бiльшiсть ад-атомiв генеруються не з першого домiшкового
Ni прошарку, а з Al пiдкладинки i їх кiлькiсть дорiвнює, приблизно,
кiлькостi ад-атомiв з першого Al атомного прошарку в Al/Ni. Деякi
ад-атоми на поверхнi Ni/Al були генерованi з атомiв, розташованих
початково навiть у третьому i четвертому атомних прошарках.

В обох системах спостерiгалося, що серед Al ад-атомiв, якi ви-
никають на початку каскаду, є бiльше стабiльних ад-атомiв. При-
близно 70% вiд їх початкової кiлькостi залишається пiсля 4 пс у
Al/Ni i пiсля 7 пс еволюцiї каскаду в Ni/Al. Ni ад-атоми демонстру-
ють значно менший вiдсоток стабiльних ад-атомiв: тiльки ∼30 %
вiд початкової кiлькостi Ni ад-атомiв у Al/Ni i 10% вiд початкової
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Рис. 11.2. Розподiли стабiльних а) мiжвузлових атомiв i б) вакансiй по
глибинi кристалiв Al/Ni(100) i Ni/Al(100) при температурi 0 К при енергiї
iонiв Ar – 100 еВ. 1 – розпиленi атоми, 0 – ад-атоми. Багаточастинковий
потенцiал [288]. а) 1 – Ni/Al, мiжвузловi атоми Ni; 2 – Ni/Al, мiжвузловi
атоми Al; 3 – Al/Ni, мiжвузловi атоми Ni; 4 – Al/Ni, мiжвузловi атоми
Al; б) 1 – Ni/Al, вакансiї в першому прошарку Ni; 2 – Ni/Al, вакансiї в
пiдкладинцi Al; 3 – Al/Ni, вакансiї в першому прошарку Al; 4 – Al/Ni,

вакансiї в пiдкладинцi Ni [282].
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Рис. 11.3. Пошарова кiлькiсть атомних перемiщень у кристалах а) Al/Ni
та б) Ni/Al при температурi 0 К i енергiї ионiв Ar 100 еВ. Прошарок -1
показує кiлькiсть розпилених атомiв, 0 - кiлькiсть ад-атомiв. По верти-
калi вiдкладено номери атомних прошаркiв, з яких виконуються атомнi

перемiщення [282].
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кiлькостi ад-атомiв у Ni/Al. Незначна кiлькiсть Ni i Al мiжвузлових
атомiв знаходиться в першому i другому прошарках двошарової си-
стеми Ni/Al, але головний внесок у кiлькiсть мiжвузлових атомiв
належить атомам Al, що розташованi в iнтервалi мiж 6-м i 12-м
прошарками. Це показано на 11.2(а). Пiсля 7 пс у Al пiдкладин-
цi залишаються тiльки стабiльнi Al мiжвузловi атоми, але поблизу
поверхнi мiжвузловi атоми Al i Ni демонструють нестабiльнiсть. Як
i в двошаровiй системi Al/Ni, бiльшiсть вакансiй в системi Ni/Al
була розташована в першому атомному прошарку, що видно з рис.
11.2(б), але подiбно до однокомпонентного Al, деяка кiлькiсть вакан-
сiй в Ni/Al залишається також i пiд поверхнею. Кiлькiсть поверхне-
вих вакансiй в Ni/Al була в два рази бiльшою, нiж у псевдоiзотопнiй
системi Ni/Al(Al) з потенцiалом Al. Приблизно 75% вiд максималь-
ної кiлькостi генерованих поверхневих вакансiй залишається пiсля
еволюцiї каскаду протягом 7 пс. Кiлькiсть атомних стрибкiв до пiд-
кладинки двошарової системи Ni/Al з першого атомного прошарку є
бiльшою на ∼ 0,8 атомiв/iон, порiвняно з кiлькiстю зворотних атом-
них стрибкiв з пiдкладинки у перший прошарок. У Ni/Al поверхневi
вакансiї виникають завдяки генерацiї Ni ад-атомiв з 1-го прошарку,
переважному потоку атомiв вiддачi в пiдкладинку, а також розпи-
ленню. Цi три механiзми генерують ∼ 1,7 поверхневi вакансiї/iон у
Ni/Al. Однак, загальна кiлькiсть поверхневих вакансiй, що була за-
реєстрована алгоритмом, становить ∼ 3,5 атомiв/iон (див. таблицю
11.2). Ця суперечнiсть породжується тим, що в алгоритмi не була
взята до уваги локальна реструктуризацiя поверхнi, яка складає-
ться з "малорозмiрних"атомiв Ni. Реконструкцiя поверхнi вiдбува-
ється завдяки генерацiї поверхневих вакансiй, якi дають можли-
вiсть перемiщуватися атомам 1-го прошарку не залишаючи меж
прошарку. Колективнi перемiщення атомiв в областi падiння iона
призводять до перебудови поверхневого порядку гратки i змiщен-
ню поверхневих атомiв уздовж прошарку, що веде до реєстрацiї
додаткових поверхневих вакансiй. Кiнцевi вакансiї в Al пiдкладин-
цi в Ni/Al були розташованi мiж 2-м та 5-м атомними прошарками
(див. рис. 11.2(б)). Рекомбiнацiя була значною i тiльки 20 % вiд
максимальної кiлькостi вакансiй залишилися пiсля 7 пс еволюцiї
каскаду, подiбно до випадку псевдоiзотопного кристала Ni/Al(Al).
Однак, кiлькiсть вакансiй в пiдкладинцi Ni/Al була в три рази бiль-
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шою нiж кiлькiсть вiдповiдних вакансiй в Ni/Al(Al), що пов’язано
iз загально бiльшою кiлькiстю дефектiв у приповерхневiй областi
Ni/Al. Простий зв’язок мiж вакансiями пiдкладинки i внутрiшнiми
мiжвузловими атомами, що вiдповiдає провiднiй ролi механiзму по-
слiдовностей атомних зiткнень замiщення, не реалiзується в Ni/Al
завдяки значнiй кiлькостi атомних перемiщень з другого атомного
прошарку в ад-прошарок, а також з третього прошарку в другий
(див. рис. 11.2 i 11.3). Приповерхневi вакансiї i мiжвузловi атоми у
Ni/Al не є повнiстю стабiльними пiсля 7 пс, тодi як об’ємнi вакансiї
i мiжвузловi атоми у пiдкладинцi двошарової системи є, практи-
чно, повнiстю стабiльними. Значна активнiсть утворення дефектiв
в приповерхневiй областi Al/Ni i Ni/Al, як було з’ясовано шляхом
моделювання, пов’язана iз взаємним розчиненням та рiзницею ста-
лих ґратки компонентiв.

11.2 Генерацiя точкових дефектiв у кристалi
Al/Ni при 300 K

Взаємодiя Al/Ni з iонами Ar з енергiєю 100 еВ. У двошаровому
кристалi Al/Ni основнi енергетичнi пружнi втрати iонiв Ar мають
мiсце в першому атомному прошарку. Модельний коефiцiєнт роз-
пилення цього кристала, як видно з таблицi 11.3, дорiвнює 0,35 ато-
ма/iон i визначається тiльки атомами Al, що залишають перший
атомний прошарок. На рис. 11.4(а) значнi змiни кiлькостi ад-атомiв
Al на поверхнi кристала Al/Ni мають мiсце навiть пiсля 2 пс з поча-
тку каскаду. При цьому, максимальна кiлькiсть ад-атомiв Al гене-
рується на протязi першої пiкосекунди, а на початку другої пiкосе-
кунди має мiсце значне зниження кiлькостi ад-атомiв, що пов’язано
iз структурними релаксацiйними змiнами на поверхнi двошарового
кристала Al/Ni. Кiлькiсть ад-атомiв Al на поверхнi кристала Al/Ni
пiсля 4 пс еволюцiї каскаду, як видно з таблицi 11.3, сягає ∼ 3, 45

атомiв/iон, що дорiвнює ∼40% вiд їх максимальної кiлькостi, тодi
як генерацiя ад-атомiв Ni з матрицi незначна i нестабiльна.

Пiсля закiнчення розрахунку каскаду на поверхнi залишається
тiльки 0,04 атомiв/iон з матрицi Ni. Як видно з рис. 11.4(б), на про-
тязi першої пiкосекунди мiжвузловi атоми Ni розподiляються по
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Рис. 11.4. Кiнетика генерацiї а) ад-атомiв i вакансiй, б) мiжвузлових атомiв
на поверхнi кристала Al/Ni(100) при температурi 300К i енергiї iонiв Ar
100 еВ. 0 – ад-атоми Ni, 0 - ад-атоми Al. На рисунку а) в момент часу 0,2 пс
в iнтервалi з 5-го по 9-й прошарках кiлькiсть неврахованих вакансiй була
максимальна i дорiвнювала 0.6% вiд їх загальної кiлькостi. На рисунку б)

0 - мiжвузловi атоми Al у першому прошарку кристала Al/Ni [290].

Табл. 11.3. Генерацiя дефектiв у кристалi Al/Ni iонами 100 еВ Ar при 300 К

Мiшень Y Nin Nv Nad

Al 0,3 0,01 4,5 3,5
Ni - 0,2 0,1 0,04
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всiй областi атомного каскаду, однак пiсля 2 пс еволюцiї каскаду,
значна їх частина залишається тiльки у глибинi кристала завдя-
ки рекомбiнацiї приповерхневих мiжвузлових атомiв з вакансiями,
бiльша частина яких знаходиться бiля поверхнi кристала. Пiсля 4
пс еволюцiї каскаду, стабiльнi мiжвузловi атоми Ni залишаються
тiльки у 6 – 11-му атомних прошарках. Бiльша їх частина, однак,
зосереджена в 8 – 9-му атомних прошарках. При цьому, мають мi-
сце слабкi змiни кiлькостi мiжвузлових атомiв у прошарках аж до
кiнця моделювання каскаду. Разом з тим, незначна кiлькiсть неста-
бiльних мiжвузлових атомiв Ni знаходиться в першому атомному
прошарку до кiнця четвертої пiкосекунди. Як видно з рис. 11.4 (б),
на протязi 4 пс незначна кiлькiсть мiжвузлових атомiв Al також бу-
ла iдентифiкована комп’ютерною програмою в першому атомному
прошарку кристала Al/Ni. У цiлому ж, стабiльнi мiжвузловi атоми
в Al/Ni складають близько 10% вiд їх загальної максимальної кiль-
костi, яка досягається в першi 0,2 пс з початку каскаду. Як видно
з рис. 11.4 (а), розподiл вакансiй по глибинi двошарового кристала
Al/Ni стає вiдносно стабiльним пiсля 2,0 – 2,5 пс еволюцiї каскаду.
Максимум кiлькостi поверхневих вакансiй досягається, в цiлому,
в той самий час, що i максимум кiлькостi ад-атомiв. Пiсля 4 пс
еволюцiї каскаду, 5,1 стабiльних вакансiй, з яких бiльшiсть – 5,0
вакансiй/iон - поверхневi вакансiї, розташовуються в двошарово-
му кристалi Al/Ni в 1 - 4-му атомних прошарках. Як видно з рис.
11.4 (а), поверхневi вакансiї демонструють дуже незначну релакса-
цiю i їх стабiльна кiлькiсть у кiнцi каскаду мало вiдрiзняється вiд їх
максимальної кiлькостi. Це пов’язано з реструктуризацiєю поверх-
нi завдяки присутностi вакансiй в першому атомному прошарку, що
призводить до стану, в якому немає поверхневих зворотних мiжа-
томних сил, якi б могли повернути систему до початкового стану.
Вакансiї в об’ємi двошарового кристала Al/Ni, практично, повнiстю
рекомбiнують з мiжвузловими атомами в першi 2,0 – 2,5 пс розвитку
каскаду. Як i в кристалi Ni, в кристалi Al/Ni має мiсце роздiлення
по глибинi кристала стабiльних мiжвузлових атомiв i вакансiй, що
залишилися пiсля релаксацiї каскаду. З порiвняння балансiв мiж-
шарових атомних перемiщень у кристалах Al, Ni та Al/Ni для пер-
шого атомного прошарку видно, що кiлькiсть поверхневих вакансiй
в монокристалах Al i Ni визначається тiльки мiжшаровими перемi-
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щеннями атомiв i розпиленням, тодi як у випадку кристала Al/Ni
кiлькiсть поверхневих вакансiй перевищує кiлькiсть поверхневих
вакансiй, що визначається цими механiзмами, на 0,85 вакансiй/iон.
Це пов’язано, принаймнi частково, з релаксацiєю пружних напруг
в першому атомному прошарку двошарового кристала Al/Ni, якi
призводять до перемiщення атомiв Al уздовж межi розподiлу ком-
понентiв у областi падiння iона не залишаючи перший прошарок.
Змiщення атомiв може супроводжуватися, як показує моделюван-
ня, реєстрацiєю комп’ютерною програмою додаткових поверхневих
вакансiй, утворення яких не пов’язано безпосередньо з виходом ато-
мiв Al з першого атомного прошарку.

Порiвняння генерацiї дефектiв у кристалах Al/Ni, Al i Ni при
бомбардуваннi iонами Ar з енергiєю 100 еВ. Закон збереження ма-
си вiдносно радiацiйних дефектiв у Al/Ni виконується з вiдхилен-
ням ∼15%, тодi як для кристалiв Al i Ni ця величина значно менша,
про що вже говорилося. Головна причина значного вiдхилення по-
в’язана з локальною реструктуризацiєю Al поверхнi кристала Al/Ni
в областi падiння iона завдяки рiзницi сталих ґратки кристалiв Al i
Ni.

Генерацiя поверхневих вакансiй в усiх трьох системах вiдбуває-
ться завдяки генерацiї ад-атомiв, а також, в незначнiй мiрi, завдяки
розпиленню. У доповнення до цього, потiк атомiв вiддачi мiж пер-
шим атомним прошарком та об’ємом кристала Al/Ni також впливає
на кiлькiсть поверхневих вакансiй, а саме, зменшує їх кiлькiсть
у кристалi Al, однак, збiльшує кiлькiсть вакансiй в кристалi Ni i
двошаровому кристалi Al/Ni. Кiлькiсть стабiльних поверхневих ва-
кансiй в Al, Ni i Al/Ni при температурi кристалiв 300 К на 10 -
20% бiльша нiж при температурi кристала 0 К. Кiлькiсть об’ємних
стабiльних вакансiй трохи зменшується з температурою в криста-
лах Ni i Al завдяки зростанню ймовiрностi рекомбiнацiї об’ємних
дефектiв iз збiльшенням температури. У випадку монокристала Al,
де кiлькiсть стабiльних об’ємних вакансiй складає ∼ 50% вiд їх за-
гальної кiлькостi, кiлькiсть об’ємних вакансiй при 300 К на ∼ 25%
нижче порiвняно з їх кiлькiстю при температурi 0 К. У двошарово-
му кристалi Al/Ni спостерiгаються тiльки незначнi змiни у кiлько-
стi об’ємних вакансiй при температурi 300 К порiвняно з випадком
температури кристала 0 К. Як видно з результатiв моделювання,
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вакансiї в пiдкладинцi Ni двошарового кристала Al/Ni при 0 К i 300
К розподiленi аж до шостого атомного прошарку включно. Загальна
кiлькiсть вакансiй в кристалi Al/Ni є найбiльшою. Близько 25% всiх
вакансiй в кристалах Al i 35% вакансiй в кристалах Ni зберiгаються
пiсля 4 пс еволюцiї каскаду. Максимальнi кiлькостi вакансiй в Al i
Ni на початку розвитку каскаду були бiльшi на 80% i 15%, вiдпо-
вiдно, при температурi 300 К порiвняно з випадком температури 0
К. Рiзний характер змiн кiлькостi вакансiй в Al i Ni пов’язаний з
бiльшими значеннями енергiї когезiї та порогової енергiї перемiще-
ння атомiв у кристалi Ni [291], [292]. Подiбна тенденцiя має мiсце
також i для ад-атомiв. Час релаксацiї вакансiй i ад-атомiв стано-
вить близько 1 пс в Ni i 2 пс в Al. У кристалi Al/Ni максимальна
кiлькiсть поверхневих вакансiй формується пiсля ∼ 1.0 пс. Вона на
20% вища при температурi 300 К порiвняно з максимальною кiль-
кiстю поверхневих вакансiй при температурi кристала 0 К. При 300
К 80% вiд максимальної кiлькостi поверхневих вакансiй i тiльки 4%
вiд максимальної кiлькостi об’ємних вакансiй зберiгаються пiсля 4
пс еволюцiї каскаду. Частково, низьке вiдпалювання поверхневих
вакансiй в Al/Ni пов’язується з реструктуризацiєю поверхнi, про
що вже говорилося. Вiдпалювання вакансiй пiдкладинки iстотнiше
у двошаровому кристалi Al/Ni порiвняно з кристалом Ni, де ∼10%
вiд максимальної кiлькостi внутрiшнiх вакансiй залишається пiсля
4 пс еволюцiї каскаду. Однак, абсолютнi кiлькостi внутрiшнiх ста-
бiльних вакансiй в кристалах Al/Ni i Ni, практично, однаковi. Кiль-
кiсть стабiльних мiжвузлових атомiв при температурi 300 К складає
тiльки 60% вiд аналогiчної кiлькостi при температурi 0 К для обох
монокристалiв Ni i Al. У двошаровому кристалi Al/Ni кiлькiсть об’-
ємних мiжвузлових атомiв iдентична при температурах 0 К i 300
К. Це пов’язано з низькою кiлькiстю об’ємних мiжвузлових атомiв
i об’ємних вакансiй в кристалi Al/Ni при обох температурах 0 К i
300 К. Стабiльнi мiжвузловi атоми у кристалах Al i Ni становлять,
вiдповiдно, ∼ 20% i ∼ 25% вiд їх максимальної кiлькостi. У всiх ви-
падках розподiли мiжвузлових атомiв по глибинi кристалiв стають
стабiльними пiсля 2,0 – 2,5 пс еволюцiї каскаду.

Кiлькiсть ад-атомiв у кристалi Ni при температурi 300 К на 40%
бiльша, нiж при 0 К, тодi як у випадках кристала Al i двошарового
кристала Al/Ni вплив температури незначний. У випадку кристала
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Ni усi ад-атоми були породженi з атомiв першого атомного про-
шарку, тодi як у випадку монокристала Al близько 10% ад-атомiв
були породженi атомами, що були початково розташованi в друго-
му атомному прошарку. У двошаровому кристалi Al/Ni, практично,
усi ад-атоми - атоми Al, а внеском атомiв Ni у генерацiю ад-атомiв
можна знехтувати. Релаксацiї кiлькостi ад-атомiв i поверхневих ва-
кансiй мають подiбнi часовi залежностi, оскiльки головна частина
вакансiй генерується в першому атомному прошарку завдяки ге-
нерацiї ад-атомiв. Деяка рiзниця в кiнетиках цих типiв дефектiв
виникає завдяки втручанню iнших механiзмiв генерацiї вакансiй,
як наприклад, розпиленню та атомним перемiщеням мiж першим
атомним прошарком та об’ємом кристала, а також локальнiй ре-
структуризацiї поверхнi у випадку кристала Al/Ni. Пiсля 4 пс ево-
люцiї каскаду стабiльнi ад-атоми на поверхнях кристалiв Ni, Al та
Al/Ni складають, вiдповiдно, ∼ 40%, 25% та 60% вiд їх максималь-
них кiлькостей в процесi еволюцiї каскадiв. Максимальнi кiлькостi
ад-атомiв при температурi 300 К на 10 – 20% бiльшi нiж при тем-
пературi 0 К для всiх трьох типiв кристалiв.

У кристалах Ni та Al/Ni кiнцевi розподiли вакансiй i об’ємних
мiжвузлових атомiв по глибинi демонструють чiтке просторове роз-
дiлення, тодi як у кристалi Al iснує слабке перекриття розподiлiв
цих дефектiв по глибинi. Значно бiльша генерацiя об’ємних вакан-
сiй i мiжвузлових атомiв у кристалi Al порiвняно з кристалами Ni
та Al/Ni може бути пояснена сумiсним внеском довгих атомних
перемiщень (бiльше нiж через два атомних прошарки) та послiдов-
ностями атомних зiткнень замiщення.

11.3 Контрольнi питання

1. Якi особливостi побудови поверхневих прошаркiв модельних
двокомпонентних систем. Чому у поверхневому прошарку си-
стеми Al/Ni i Ni/Al атоми були видаленi по периметру криста-
ла?

2. В чому полягає вплив релаксацiї поверхневого прошарку в
двошарових системах Al/Ni i Ni/Al на утворення поверхневих
дефектiв?
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3. В чому полягають особливостi утворення об’ємних дефектiв
в Al/Ni i Ni/Al. Порiвняйте з однокомпонентними кристалами
Al i Ni при аналогiчних умовах бомбардування.

4. Якi особливостi iснують в розподiлах пружних втрат енергiї
iона, що бомбардує, в кристалах Al/Ni та Ni/Al у порiвняннi з
однокомпонентними кристалами Al i Ni, вiдповiдно?

5. Яким чином будується потенцiал мiжатомної взаємодiї для Al
- Ni систем у порiвняннi з однокомпонентними системами Al i
Ni?

6. Як рiвноважна температура кристала впливає на утворення
стабiльних точкових радiацiйних дефектiв в системах Al/Ni i
Ni/Al? Порiвняйте з випадками однокомпонентних кристалiв
Al i Ni.

7. Чому у якостi прикладу були обранi саме двошаровi системи
Al/Ni i Ni/Al?



Роздiл 12

Процеси масоперенесення пiд
дiєю iонного бомбардування

12.1 Стан проблеми

У роботi [313], де розглядалося iонне перемiшування при низьких
енергiях бомбардування iонами iнертних газiв з врахуванням роз-
пилення поверхнi шляхом розв’язання дифузiйноподiбного рiвня-
ння iонного перемiшування, використовувалися три зовнiшнi па-
раметри, значення яких оцiнювалися на основi теоретичних уяв-
лень, якi виходили за межi дифузiйної моделi iонного перемiшува-
ння, а також шляхом безпосереднього порiвняння кiнетики атом-
них концентрацiй з результатами експерименту з наступною коре-
кцiєю головних параметрiв моделi: коефiцiєнта iонного перемiшу-
вання, розмiру областi перемiшування та коефiцiєнта розпилення.
Було показано, що пiдбираючи цi параметри, можна отримати за-
довiльну вiдповiднiсть дифузiйної моделi з експериментом навiть
для такого складного випадку, як пошаровий профiль концентрацiї
компонентiв у початково однорiдному силiцидi CoSi2 при миттє-
вiй змiнi енергiї бомбардування iонами Ar: 1 кеВ - 4 кеВ - 1 кеВ.
Однак, вiдносно вiльне трактування числових значень параметрiв
моделi призводить до значної втрати її кiлькiсної цiнностi, залиша-
ючи незаперечними тiльки якiснi результати. Зараз, коли напiвякi-
снi моделi докладно тестованi та обґрунтованi, iнтерес викликають
внутрiшньо самодостатнi моделi з мiнiмумом добре верифiкованих
зовнiшнiх параметрiв, якi описують елементарнi якостi твердого тi-
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ла. У роздiлi 10 вже розглядалася можливiсть використання мо-
лекулярної динамiки для моделювання внеску стадiї зiткнень ка-
скадiв у низькоенергетичне iонне перемiшування. Були розгляну-
тi двовимiрнi та тривимiрнi квазiстабiльнi молекулярно-динамiчнi
моделi з чисто вiдштовхуючими атомними потенцiалами взаємо-
дiї, а також стабiльна молекулярно-динамiчна модель з багаточа-
стинковим атомним потенцiалом, який включає складову притяга-
ння. Цi моделi дозволяють отримувати у комплексi з розв’язанням
рiвняння перемiшування результуючi параметри iонного перемiшу-
вання. Було також докладно розглянуто використання стабiльних
молекулярно-динамiчних моделей з багаточастинковими потенцiа-
лами для моделювання генерацiї радiацiйних точкових дефектiв.
При цьому, молекулярно-динамiчна модель була застосована для
розгляду атомного каскаду, практично, до стадiї рiвноваги каска-
дної областi з навколишнiм середовищем. Моделювалися часи ево-
люцiї каскаду 4 та 7 пс, що дозволило враховувати низькоенергети-
чнi процеси перемiщення атомiв вiддачi на термiчнiй стадiї каскаду.

12.1.1 Огляд моделей iонного перемiшування

На початку 80-х рокiв у роботах Хофера (Hofer) i Лiтмарка [293,
333, 281], а також Зiгмунда i Грас-Мартi (Gras-Marti) [294, 334, 335]
була розроблена i викладена сучасна транспортна теорiя iонного пе-
ремiшування.

Перемiшування первинними атомами вiддачi. У випадку пе-
ремiшування мiшенi первинними атомами вiддачi, час виникнення,
перемiщення та релаксацiї яких, а отже i перемiшування первин-
ними атомами вiддачi складає ∼ 10−14 с, поширення межi розпо-
дiлу компонентiв двошарової системи пропорцiйно флюєнсу енер-
гетичних iонiв. Згiдно експериментальних та теоретичних даних,
а також результатiв динамiчного однокрокового моделювання, вне-
сок первинних атомiв вiддачi в загальне поширення межi розподiлу
мiж компонентами складає не бiльше десяти вiдсоткiв. Слiд пiд-
креслити, що згiдно сучасним молекулярно-динамiчним уявленням
про кiнетику розвитку атомних каскадiв зiткнень, важко видiлити
у чистому виглядi внесок первинних атомiв на фонi каскадної ча-
стини перемiшування, оскiльки з самого початку каскаду виника-
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ють колективнi взаємодiї частинок системи i таке видiлення рiзних
стадiй розвитку каскаду носить штучний характер.

Каскадне перемiшування: транспортне рiвняння. Пiсля завер-
шення процесу утворення первинних атомiв вiддачi, в наступнi
∼ 10−12 с розвивається процес взаємодiї атомiв, що рухаються, з
нерухомими атомами - стадiя зiткнень атомного каскаду, коли най-
бiльш iстотними виявляються парнi взаємодiї атомiв. Якщо густи-
на каскаду є значною, то далi в наступнi ∼ 10−12 ÷ 5 · 10−12 с ка-
скад розвивається в термiчних пiках, якi є нелiнiйною системою i
в яких переважно спостерiгаються взаємодiї атомiв, що рухаються.
Поширення межi розподiлу двошарової системи завдяки каскадно-
му перемiшуванню пропорцiйно квадратному кореню вiд флюєнсу
бомбардуючих частинок.

У роботах[293, 294, 334, 335] було отримано iнтегро-диферен-
цiальне рiвняння iонного перемiшування на основi рiвняння балансу
маси. Змiна концентрацiї компонента може бути описана рiвнянням
у наступному виглядi:

d (C2(Φ, x)∆x) = dΦ


∆x

+∞∫

0

C2 (Φ, x′) F2 (x′, x) dx′−

−∆xC2 (Φ, x)

+∞∫

−∞

F2 (x, x′) dx′


 ,

(12.1)

де Φ = It – потiк; I – густина потоку iонiв, що падають на по-
верхню; t – час; C2(Φ, x) – концентрацiя компонента; ∆x – розмiр
елементарного прошарку, на якому вiдбувається змiна концентрацiї
компонентiв.

Функцiя F2(x, x′) визначається виразом C2(x)∆F2(x, x′)dxdx′, який
показує кiлькiсть атомiв, змiщених з iнтервалу (x, x+dx) в iнтервал
(x′, x′ + dx′) у розрахунку на один бомбардуючий iон. Перший дода-
нок у квадратних дужках рiвняння (12.1) визначає кiлькiсть атомiв,
якi прийшли в iнтервал (x, ∆x), а другий - кiлькiсть атомiв, якi за-
лишили цей iнтервал. Функцiя F2 залежить вiд концентрацiй всiх
компонентiв мiшенi. Таким чином, для розв’язання n-компонентної
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задачi необхiдно мати у загальному випадку n зв’язаних мiж собою
рiвнянь, аналогiчних рiвнянню (12.1). Їх розв’язання стає можли-
вим тiльки у разi розриву ланцюга рiвнянь i приведення їх до взаєм-
но незалежного вигляду. Тiльки у разi еквiвалентних балiстичних
якостей компонентiв, рiвняння можуть бути коректно приведенi до
взаємно незалежного вигляду. З iншого боку, лiнеаризацiя рiвнянь
при низькiй концентрацiї компонентiв також може призвести до
взаємної незалежностi рiвнянь iонного перемiшування.

Загальне рiвняння iонного перемiшування (12.1) може бути розв’я-
зано тiльки за умов притягнення додаткових теоретичних уявлень
для отримання функцiй атомних перемiщень у каскадах F1,2. Це
може бути зроблено трьома способами:

1. згiдно формалiзму з врахуванням збереження сталою загаль-
ної концентрацiї компонентiв, описаному в [293];

2. шляхом розв’язання спецiального транспортного рiвняння для
функцiї атомних перемiщень [294, 334, 335];

3. моделюваннм каскадiв у наближеннi парних зiткнень методом
Монте Карло[302, 336, 337]або МД методом[269, 270, 259, 271,
262, 272, 273, 274, 275].

У роботi[303]алгоритм Монте Карло використовувався для накопи-
чення дози бомбардуючих iонiв у мiшенi, тодi як коефiцiєнт дифу-
зiї був сталим i не залежав вiд координати. В однiй iз своїх статей
кiнця 80-х[304], Лiтмарк передбачав розвиток теорiї iонного перемi-
шування в напрямку комп’ютерного моделювання функцiй атомних
перемiщень, що почало виправдовуватися в 90-х роках.

Каскадна релаксацiя мiшенi. У роботах[305, 338], з метою збе-
реження сталою загальної концентрацiї компонентiв в умовах iон-
ного бомбардування та пов’язаних з цим локальних змiн концен-
трацiї атомiв у каскадах, у рiвняння (12.1) був уведений додатковий
член:
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Jc ∝ ∂

∂x


C2(Φ, x)

x∫

0

n∑
i=1




∞∫

0

Ci(Φ, x′)Fi(x
′, x)dx′−

− Ci(Φ, x)

+∞∫

−∞

Fi(x, x′)dx′





 ,

(12.2)

де n – кiлькiсть компонентiв у мiшенi.
Додатковий член безумовно ускладнює розв’язання рiвняння

(12.1), роблячи його суттєво нелiнiйним, але дозволяє безупинно
ренормувати концентрацiї компонентiв у процесi iнтегрування, за-
лишаючи сталою сумарну концентрацiю. Iнший засiб пiдтримки
сталою загальної концентрацiї атомiв мiшенi був запропонований
в [293]. При цьому, масштаб координати змiнювався через кожний
крок флюєнсу d згiдно правила:

x′′(Φ, x) =
1

N

x∫

0

∑
i

Ni(Φ, x′)dx′, (12.3)

де Ni(Φ, x′) – абсолютна концентрацiя компонента i; x′′(Φ, x) – новий
масштаб координати уздовж напрямку, нормального до поверхнi; N

– загальна абсолютна концентрацiя атомiв.
Такий спосiб перенормування концентрацiї використовується та-

кож в однокрокових динамiчних моделях Монте-Карло, заснованих
на наближеннi парних зiткнень.

Проблема збереження незмiнною загальної концентрацiї iснує
також i в разi розрахунку iонного перемiшування з використан-
ням дифузiйного рiвняння. Вона була розв’язана шляхом введення
в рiвняння Фокера-Планка додаткового потоку K, який отримав на-
зву "колективний потiк"[295, 306] i є математичним аналогом члена
(12.2):

∂Ni(x, t)

∂t
=

∂

∂x
[−Ji + NiK + VfNi] , (12.4)

K =
n∑

m=1

τmJm, (12.5)
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де Vf – швидкiсть розпилення поверхнi, що бомбардується iонами
(Vf = IY/N у випадку низькоконцентрацiйної домiшкової системи,
Y – коефiцiєнт розпилення матрицi); τm – об’єм одного атома мiше-
нi; Ji – псевдо-дифузiйний потiк атомiв у каскадi, який в багатьох
випадках має форму закону Фiка.

Усi три способи збереження сталою загальної концентрацiї ато-
мiв у мiшенi дають тiльки математичне розв’язання проблеми, але
нiчого не говорять про фiзичнi механiзми реалiзацiї каскадної ре-
лаксацiї кристалiв, швидкiсть якої зрiвняна з швидкiстю звукових
хвиль у твердих тiлах.

12.2 Дифузiйне наближення.

Одночасно з транспортною теорiєю iонного перемiшування само-
стiйно розвивалася дифузiйна теорiя iонного перемiшування[295,
306, 308]. У роботi [308] у випадку сталого коефiцiєнта дифузiї
D в областi перемiшування L були отриманi вирази для пошире-
ння псевдопрошарку у випадках його рiзних початкових положень
по вiдношенню до областi перемiшування. При умовi, що псевдо-
прошарок на початку розпилення знаходиться на внутрiшнiй межi
областi перемiшування, був отриманий вираз для поширення тон-
кого псевдопрошарку σ2 шляхом застосування перетворення Лапла-
са до рiвняння дифузiї:

σ2 =
2D2

V 2
f

[
VfL

D
− 1 + exp

(
VfL

D

)]
. (12.6)

Рiвняння (12.6) дає зв’язок мiж трьома головними параметра-
ми, якi впливають на поширення пошарового профiлю: D, L, Vf .
Оскiльки розв’язання (12.6) було отримано для найпростiшого ви-
падку, коли D не змiнюється в областi перемiшування, то воно має
тiльки оцiночну цiннiсть. Принципово транспортне рiвняння iонного
перемiшування (12.1) з релаксацiйним членом (12.2) спрощується,
шляхом розкладання правої частини рiвняння (12.1) з членом (12.2)
у ряд Тейлора з точнiстю до квадратичних членiв послiдовностi при
виконаннi умови, що довжина каскадного стрибку x−x′ атома є зна-
чно меншою, нiж розмiр областi перемiшування L((x− x′)/L << 1),
до виду рiвняння типа Фоккера-Планка. При цьому, так званий,
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"колективний потiк"атомiв для збереження сталою сумарної кон-
центрацiї атомiв у мiшенi (12.5) формується автоматично в процесi
спрощення рiвнянь (12.1) i (12.2). Були отриманi математичнi вирази
для коефiцiєнта iонного перемiшування D(x) та середньої швидко-
стi дрейфу атомiв вiддачi V (x), F2(x, x′) [305, 338]:

D(x) = 1/2I

+∞∫

−∞

F2(x, x′)x′2dx′, (12.7)

V (x) =

+∞∫

−∞

F2(x, x′)x′dx′, (12.8)

Вирази (12.7) i (12.8) є унiверсальними для всiх умов бомбарду-
вання, однак, для отримання кiнцевого результату необхiдно знати
функцiю F2, що становить самостiйну i досить складну проблему.
Тому була отримана бiльш пристосована для оцiночних розрахункiв
формула коефiцiєнта iонного перемiшування[301]:

D(x) =
1

6

0, 42I

NEd

(
dE

Dx

)

n

〈d2〉, (12.9)

де Ed – ефективна енергiя змiщення атомiв; 〈d2〉 – середньоква-
дратичне змiщення атома в каскадi; (dE/dx)n – пружнi енергетичнi
втрати бомбардуючого iона.

Формула (12.9) справедлива в наближеннi лiнiйних каскадiв при
умовi, що область енергетичних втрат iона спiвпадає з областю пе-
ремiшування. Таке припущення має мiсце при кутах бомбардува-
ння близьких до нормальних по вiдношенню до поверхнi та при
енергiях бiльших нiж 500 еВ. При менших енергiях бомбардування
слiд користуватися формулою (12.7). З iншого боку, формула (12.9)
описує тiльки внесок каскадної стадiї зiткнень в перемiшування,
оскiльки енергiя змiщень Ed , яка включає в себе енергiю створе-
ння пари вакансiя-мiжвузловий атом i енергiю, необхiдну для вза-
ємного вiддалення вакансiї i мiжвузлового атома на вiдстань, яка б
гарантувала стабiльнiсть пари Френкеля, має вiдношення скорiше
до кристалiчних тiл i залежить вiд напрямку в кристалi. Дифу-
зiйне наближення, в силу простоти математичного розв’язання та
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можливостi використання оцiночних формул для розрахунку кое-
фiцiєнта iонного перемiшування, виявилося бiльш пристосованим
для опису результатiв пошарового аналiзу, що вперше було вико-
ристано в роботах Тсонга (Tsong), Кiнга (King), Тонна (Tonn) iз
спiвробiтниками [309, 310, 311, 312]. У перших своїх роботах вони
використовували рiвняння Фокера-Планка з однорiдним у областi
перемiшування коефiцiєнтом перемiшування D:

∂C(x, t)

∂t
= D

∂2C(x, t)

∂x2

+ Vf
∂C(x, t)

∂x
, (12.10)

де C(x, t) — вiдносна, нормована на одиницю, концентрацiя компо-
нента.

Це дозволило отримати аналiтичне розв’язання. Слiд зазначити,
що рiвняння (12.10) виникає з (12.1) за умовою однакових балiсти-
чних якостей атомiв компонентiв. Однак, незважаючи на цю обста-
вину, воно було досить вдало застосовано для моделювання поша-
рового аналiзу систем з рiзними балiстичними якостями компонен-
тiв, наприклад, плiвок рiзних металiв у Si [309, 310, 311]. Рiвняння
(12.10) дозволяє отримувати такий фундаментальний результат, як
змiщення пошарового профiлю концентрацiї до поверхнi одночасно
з його поширенням, вiдносно початкового положення максималь-
ної концентрацiї домiшки. При цьому, переднiй фронт пошарового
профiлю бiльш крутий, а заднiй - бiльш пологий. Виявилося, що за-
днiй фронт пошарового профiлю в областi низької концентрацiї має
однакову експоненцiальну залежнiсть концентрацiї вiд пошарової
координати:

C(0, t) ∝ exp(−Vf t/λ), (12.11)

де λ — параметр загасання хвоста пошарового профiлю.

Ефективнiсть iонного перемiшування [312] також може бути
отримана через дифузiйнi параметри:

µ = Dt/ΦFd, (12.12)

Рiвняння (12.12) показує, що ефективнiсть перемiшування не за-
лежить вiд розподiлу пружних втрат iона по глибинi, флюєнсу iонiв
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та типу iона, що робить цей параметр унiверсальним i залежним
тiльки вiд якостей системи домiшка - матриця, що справедливо
тiльки для лiнiйних каскадiв.

Далi обговорюється двоетапне моделювання, яке включає ста-
бiльну молекулярно-динамiчну модель з багаточастинковим потен-
цiалом i рiвняння iонного перемiшування. При цьому, атомнi каска-
ди моделюються протягом 4 пс, що надає можливiсть враховувати
внески низькоенергетичних перемiщень атомiв у перемiшування.
Розглядалася система тонких псевдопрошаркiв у металевих кри-
сталах Cu(1 0 0) i Ni(1 0 0) при рiзних температурах кристалiв i
низькiй енергiї бомбардування iонами Ar -100 еВ. Моделюються та-
кож атомнi перемiщення в каскадах i їх вплив на коефiцiєнт iонного
перемiшування, середню швидкiсть дрейфу атомiв вiддачi та рело-
кацiйну функцiю. Розглядаються атомнi перемiщення в каскадах у
кристалах Al, Ni, Cu при критично низьких енергiях бомбардува-
ння 15 - 50 еВ. При цьому, моделюється вплив важких iонiв Xe у
порiвняннi з iонами Ar на кiнетику атомних перемiщень у каскадах.
Найочевиднiше рiзниця мiж iонами Xe i Ar проявилася в кристалi
Al.

Вплив взаємної розчинностi елементiв на iнтенсивнiсть атомних
перемiщень через межу розподiлу компонентiв пiд дiєю енергети-
чних iонiв розглядається на прикладi двошарових систем Al/Ni i
Ni/Al при 0 К i Al/Ni при 300 К. Моделюються iони Ar з енергiями
100 еВ, а також iони Ar i Xe з енергiями 25,40 i 50 еВ.

12.3 Атомнi каскаднi перемiщення в
кристалi Cu

12.3.1 Перемiщення атомiв вiддачi при температурi
кристала 0 К

.
На рис. 12.1 (а – в) представленi результати моделювання се-

редньоквадратичного змiщення атомiв вiддачi (СКЗ) та кiлькостi
атомiв вiддачi, що залишили свої комiрки Вiгнера-Зейтца в кри-
сталi Cu(100) при його нормальному бомбардуваннi iонами Ar i Xe
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з енергiєю 100 еВ. При цьому, у випадках а) i в) використовував-
ся багаточастинковий атомний потенцiал[278], приєднаний до вiд-
штовхуючого потенцiалу Борна-Майера (Гiбсон 2)[255]. У випадку
б) використовувався потенцiал Морзе[254], приєднаний до такого ж
потенцiалу Борна-Майера. Деталi потенцiалiв, включаючи число-
вi значення їх параметрiв для мiдi, вже обговорювалися ранiше.
Середньоквадратичне змiщення атомiв у каскадах обчислювалося
наступним виразом:

R2 = ΣNws
i=1

[
(x0i − xi)

2 + (y0i − yi)
2 + (z0i − Zi)

2
]
, (12.13)

де x0i, y0i, z0i – початковi координати атомiв; xi, yi, zi – координа-
ти атомiв кристала в залежностi вiд часу розвитку каскаду; Nws –
кiлькiсть атомiв вiддачi, що залишили свої комiрки Вiгнера-Зейтца
в процесi розвитку каскаду.

Кiнетики Nws i середньоквадратичного змiщення атомiв вiддачi
на рис. 12.1 демонструють три стадiї розвитку каскаду. Перша ста-
дiя (до 0,2 пс) - стадiя зiткнень, коли каскад розвивається i вини-
кає велика кiлькiсть дефектiв за рахунок змiщення атомiв зi своїх
комiрок Вiгнера-Зейтца. Функцiї часу Nws i R2 iстотно зростають
на цiй стадiї каскаду. Друга стадiя розвитку каскаду (0,2 - 1,0 пс)
характеризується рекомбiнацiєю нестабiльних дефектiв у середи-
нi кристала i на його поверхнi. Як результат, функцiя Nws змен-
шується протягом цього часового iнтервалу. Середньоквадратичне
змiщення атомiв у каскадi продовжує збiльшуватися на цiй ста-
дiї для випадку багаточастинкового атомного потенцiалу, тодi як
у випадку атомного потенцiалу Морзе, середньоквадратичне змi-
щення атомiв має мiнiмум у момент часу ∼ 0, 7 пс. Рiзниця мiж
кiнетиками Nws i R2 пояснюється особливостями їх побудови. Якщо
декiлька мiжвузлових атомiв або ад-атомiв рекомбiнують з їх осо-
бистими вакансiями, функцiя Nws зменшується, тодi як функцiя R2

буде продовжувати збiльшуватися за рахунок атомiв, що залиши-
ли свої комiрки Вiгнера-Зейтца i вiддаляються вiд своїх початкових
положень у кристалi. Таким чином, мiнiмум, що спостерiгається у
випадку атомного потенцiалу Морзе може бути частково пояснений
конкуренцiєю цих двох механiзмiв.

Природа зменшення Nws пiдтверджується також результатами
моделювання кiнетики ад-атомiв i розпилених атомiв. Зменшення
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Рис. 12.1. Середньоквадратичне змiщення атомiв вiддачi та кiлькiсть ато-
мiв вiддачi, що залишили свої комiрки Вiгнера-Зейтца в кристалi Cu(100)
при енергiї iонiв Ar i Xe – 100 еВ i температурi 0 К. У випадках а) i
в) використовувався багаточастинковий потенцiал[278], поєднаний з вiд-
штовхуючим потенцiалом Борна-Майера. У випадку б) використовувався

потенцiал Морзе[254], приєднаний до потенцiалу Борна-Майера.

Nws у випадку бомбардування iонами Ar i використання багаточа-
стинкового атомного потенцiалу пов’язано з рекомбiнацiєю поверх-
невих вакансiй i ад-атомiв. Зменшення Nws за час ∼ 1 пс, практично,
збiгається зi зменшенням кiлькостi ад-атомiв. Рекомбiнацiя внутрi-
шнiх дефектiв також робить свiй внесок у зменшення Nws, але вона
не являється, в цьому випадку, домiнуючим механiзмом. У випадку
бомбардування iонами Xe має мiсце аналогiчна природа зменшення
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Nws, але внесок внутрiшнiх рекомбiнацiй в кристалi є iстотнiшим.
Третя стадiя (пiсля 1,0 - 1,5 пс) характеризується сталими значе-

ннями Nws i R2 у випадку багаточастинкового атомного потенцiалу.
Каскад охолоджується, новi дефекти не виникають. Для атомно-
го потенцiалу Морзе, стадiя насичення, однак, не була досягнута
навiть пiсля 3 пс еволюцiї каскаду i обидвi функцiї Nws i R2 для
цього потенцiалу продовжували зростати. Порiвняння результатiв
для багаточастинкового i парного потенцiалiв дає подiбнi стабiльнi
значення R2, однак кiлькiсть атомних перемiщень Nws виявляється
значно бiльшою у випадку парного потенцiалу, що видно з даних
таблицi 12.1. Це говорить про значно бiльше значення (∼ 1, 4 рази)
середнiх елементарних перемiщень атомiв вiддачi у каскадi з бага-
точастинковим потенцiалом [278] порiвняно з каскадом, що описує-
ться потенцiалом Морзе [255].

Порiвняння Nws i Nws,x (кiлькiсть атомних перемiщень атомiв, що
залишили свої комiрки Вiгнера-Зейтца, уздовж напрямку [100]) по-
казує, що значення Nws,x для багаточастинкового i парного атомних
потенцiалiв мало вiдрiзняються одне вiд одного, тодi як значення
Nws для цих потенцiалiв iстотно вiдрiзняються. Це говорить про
значну кiлькiсть бiчних, по вiдношенню до напрямку [100], перемi-
щень атомiв у кристалi, який моделювався потенцiалом Морзе. Це
також спiвпадає з даними про значну нестабiльнiсть поверхневих
вакансiй пiсля 3 пс еволюцiї каскаду i є одним з показникiв процесiв
перенесення атомiв на поверхнi, що описується потенцiалом Мор-
зе. Це може бути також пов’язано з особливостями поверхневих
атомних зв’язкiв кожного з потенцiалiв, що використовувалися.

Табл. 12.1. Змiщення атомiв у Cu(100) при бомбардуваннi iонами 100 еВ
Ar i 0 K

Тип iона i потенцiалу Y , ат./iон СКЗ, нм2 Nws Nws,x < 100 >

Ar, багаточастинковий 0,2 1,0 5,8 4,7
Xe, багаточастинковий 0,04 0,7 5,2 4,7

Ar, Морзе 0,5 1,0 9,5 5,2
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Для багаточастинкового атомного потенцiалу, величини середньо-
квадратичного змiщення атомiв Cu у каскадi становлять 1,0 нм2 i
0,7 нм2, вiдповiдно, для iонiв Ar i Xe. Аналiтична теорiя теплових
пiкiв Лiконена (Likonen), Копонена (Koponen) i Хаутали (Hautala)
[319] у iнтерпретацiї Кiнга дає середньоквадратичне змiщення ато-
мiв у випадку субкаскаду з енергiєю 100 еВ ∼ 4, 0 нм2 для мiдi,
що в чотири рази бiльше, нiж результати нашого молекулярно-
динамiчного моделювання (див. таблицю 12.1. Така значна рiзни-
ця може бути наслiдком положень теорiї ЛКХ [319] про сферичну
симетрiю субкаскаду в наближеннi термiчних пiкiв, що виконує-
ться тiльки у iдеальному випадку, а також знаходження речовини
у каскадi в формi рiдини - розплаву, що також залишається нез’я-
сованим.

Необхiднiсть врахування термiчної стадiї каскаду, зокрема в цьо-
му моделюваннi, добре видно з рис.12.1. Врахування тiльки стадiї
зiткнень у випадку бомбардування кристала Cu iонами Ar з енергi-
єю 100 еВ, де максимальна енергiя атомiв вiддачi не перевищувала
2 – 5 еВ, призводить до зменшення середньоквадратичного змiщен-
ня атомiв у 1,5 - 4,0 рази, хоч ця оцiнка може бути перебiльшеною.
При цьому, вiдповiднi часи для розвитку стадiї зiткнень оцiнюва-
лися як 0,1 - 0,25 пс. Для бомбардування кристала Cu iонами Xe з
такою самою енергiєю неврахування термiчної стадiї каскаду дава-
ло, вiдповiдно, зменшення середньоквадратичного змiщення атомiв
вiддачi в ∼ 3, 5 рази, якщо розрахунок каскаду припинявся пiсля
0,1 пс еволюцiї каскаду, коли максимальна енергiя каскадних ато-
мiв становила не бiльше 2 еВ.

12.3.2 Коефiцiєнт перемiшування, середня швидкiсть
дрейфу атомiв вiддачi та релокацiйна функцiя
при бомбардуваннi Cu(100) iонами Ar i Xe з
енергiєю 100 еВ i температурi кристала 0 К.

Залежностi коефiцiєнта iонного перемiшування, середньої швидко-
стi дрейфу атомiв вiддачi та релокацiйної функцiї вiд глибини кри-
стала були отриманi на основi молекулярно-динамiчного моделюва-
ння атомних перемiщень у каскадах, а також рiвнянь (12.7),(12.8)
i (12.9), якi являються елементами каскадної теорiї перемiшуван-
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ня i представленi на рис.12.2 для густини току бомбардуючих iонiв
200 мкА/см2. Використовуючи багаточастинковий атомний потенцi-
ал [278], отримано, що iони Ar генерують приблизно вдвiчi бiльше
вакансiй i ад-атомiв на поверхнi кристала Cu порiвняно з iонами Xe,
що видно зi значень функцiї релокацiї поблизу поверхнi. З iншого
боку, кiлькiсть стабiльних мiжвузлових атомiв у серединi криста-
ла виявляється трохи бiльшою у випадку бомбардування iонами
Xe. Вiд’ємне значення середньої швидкостi дрейфу атомiв вiддачi
в першому атомному прошарку у випадку iонiв Ar пов’язується з
великою кiлькiстю атомних стрибкiв з першого атомного прошар-
ку до ад-прошарку. Бiльш повiльне зменшення коефiцiєнта iонного
перемiшування з глибиною модельного кристала для iонiв Xe по-
яснюється бiльш глибоким проникненням iонiв Xe до кристала Сu
i значно меншим коефiцiєнтом зворотного розсiювання порiвняно з
iонами Ar. Використання атомного потенцiалу Морзе показало якi-
сну кореляцiю результатiв з даними, що були отриманi з багаточа-
стинковим атомним потенцiалом. Цей збiг пояснюється iдентичнi-
стю атомних потенцiалiв взаємодiї для енергiй зiткнень вище де-
кiлькох електронвольт. Iстотна рiзниця з даними, отриманими для
чистого потенцiалу Борна-Майера, у першу чергу, стосується вiд-
сутностi ад-прошарку, якого немає на поверхнi модельного кристала
у випадку атомних потенцiалiв без частини притягання.

12.3.3 Моделювання пошарового iонного
профiлювання

Пошаровi профiлi концентрацiї псевдомаркера, який на початку роз-
пилення був розташований на дальнiй межi областi перемiшуван-
ня, отриманi шляхом розв’язання iнтегро-диференцiального рiвня-
ння iонного перемiшування (12.1) – (12.2) з функцiями перемiщень
атомiв F (x, z), якi моделювалися молекулярно-динамiчним методом.
Спецiально модифiкована функцiя атомних перемiщень F (x, z) без
врахування переходiв атомiв у прошарок ад-атомiв використовува-
лася для розв’язання рiвняння iонного перемiшування. Було при-
пущено, що поверхневi дефекти матерiалiв, що подiбно мiдi, мають
високу мобiльнiсть поверхневих атомiв, вiдпалюються швидше, нiж
наступний iон потрапить у цю область поверхнi. Як результат, у
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Рис. 12.2. Коефiцiєнт iонного перемiшування (1), середня швидкiсть дрей-
фу атомiв вiддачi (2) та релокацiйна функцiя (3) при бомбардуваннi
Cu(100) iонами Ar i Xe з енергiєю 100 еВ i температурi 0 К. a) Ar, багато-
частинковий потенцiал [278], б) Ar, потенцiал Морзе[254], в) Xe, потенцiал
[278], г) Ar, вiдштовхуючий потенцiал Борн-Майер. Густина току iонiв 200

мкА/см2 [273].

межах такої моделi, ад-атоми не приймають участi в атомних пере-
мiщеннях у напрямку [100]. На рис. 12.3 показанi результати роз-
рахункiв пошарових профiлiв вiдносної концентрацiї псевдомаркера
для рiзних атомних потенцiалiв взаємодiї при модельнiй темпера-
турi кристала 0 К (у випадку потенцiалiв iз складовою притягання).
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Рис. 12.3. Пошаровi профiлi (0, Vf t) для рiзних потенцiалiв взаємодiї при
бомбардуваннi кристала Cu(100) iонами Ar i Xe з енергiєю 100 еВ i при
температурi кристала 0 К [273]. Кривi: 1 – Ar-Cu, багаточастинковий по-
тенцiал [278], 2 – Ar-Cu, потенцiал Морзе, 3 – Xe-Cu, Y = Y (Ar), багато-
частинковий потенцiал [278], 4 – Ar-Cu, потенцiал Борна-Майера (Гiбсон

2), Xe-Cu, багаточастинковий потенцiал [278].

Бiльше перекручення псевдомаркера iонами Xe порiвняно з iо-
нами Ar пов’язано з малим коефiцiєнтом розпилення для iонiв Xe
(див. таблицю 12.1). Якщо коефiцiєнт розпилення мiдi iонами Xe
замiнити на бiльший коефiцiєнт розпилення мiдi iонами Ar у ма-
трицi атомних перемiщень F (x, z), то можна порiвнювати розбiжно-
стi пошарових профiлiв, що пов’язанi тiльки з об’ємними атомними
перемiщеннями у напрямку [1 0 0], iнiцiйованими iонами Ar i Xe. Як
видно з рис.12.3, цi пошаровi профiлi являються, практично, iден-
тичними. Профiлi, що були отриманi для атомних потенцiалiв Мор-
зе (коефiцiєнт розпилення – див. таблицю 12.1) та Гiбсон 2, також
представленi на рис.12.3. Профiль концентрацiї у випадку потенцi-
алу Гiбсон 2 (коефiцiєнт розпилення ∼ 0, 2 атомiв/iон) демонструє
значне перекручення початкового псевдомаркера, незважаючи на
те, що для цього моделювання була обрана велика енергiя зупинки
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розрахунку найбiльш енергетичного iона – 5 еВ. Швидкостi розпи-
лення не вiдрiзняються iстотно одна вiд одної. Отже, у випадку ви-
користання окремого потенцiалу Гiбсон 2 має мiсце занадто висока
iнтенсивнiсть внутрiшнiх перемiщень атомiв у каскадах. Причиною
такої значної iнтенсивностi являється вiдсутнiсть складової притя-
гання в атомному потенцiалi взаємодiї i, вiдповiдно, сил, якi б могли
частково повернути каскаднi атоми до своїх початкових положень.

12.3.4 Каскаднi перемiщення атомiв при
пiдвищених температурах

Розрахунки залежностей середньоквадратичного змiщення атомiв
i кiлькостi атомних перемiщень з однiєї комiрки Вiгнера-Зейтца в
iншу вiд часу кристала Cu при температурах 0 К, 300 К i 500 К пiд
дiєю бомбардуючих iонiв Ar з енергiєю 100 еВ наведенi на рис.12.4.
Подiбно до результатiв, отриманих при температурi кристала 0 К,
перша стадiя каскаду (до 0,3 пс) складається iз зiткнень атомiв,
що мають значну енергiю i генерацiї значної кiлькостi нестабiль-
них дефектiв (вакансiй, мiжвузлових атомiв, ад-атомiв). При цьому
значення функцiй Nws i R2 значно збiльшуються, що видно також
з даних, наведених у таблицi 12.2. Iз зростанням рiвноважної тем-
ператури кристала час досягнення максимумiв обох функцiй Nws

i R2 збiльшується, хоч середньоквадратичне змiщення атомiв не
має чiтко окресленого абсолютного максимуму. Друга стадiя роз-
витку каскаду (0,3 – 1,0 пс) характеризується рекомбiнацiєю най-
бiльш нестабiльних дефектiв всерединi кристала i на його поверхнi.
Як результат, Nws i кiлькостi рiзних дефектiв зменшуються на цiй
стадiї, тодi як середньоквадратичне змiщення атомiв вiддачi про-
довжує збiльшуватися. Третя стадiя каскаду (пiсля 1,0 – 1,5 пс)
характеризується, практично, сталими значеннями Nws i R2. Ка-
скад охолоджується, новi дефекти бiльше не генеруються i тiльки
незначнi перемiщення атомiв у кристалi мають мiсце, за винятком
поверхневих ад-атомiв, якi залишаються досить мобiльними навiть
на стадiї охолодження каскаду. На цiй стадiї спостерiгається також
просторовий розподiл стабiльних дефектiв по глибинi кристала.

Як видно з рис.12.4, середньоквадратичне змiщення атомiв i Nws

збiльшуються iз зростанням температури. Функцiя Nws демонструє



Роздiл 12. Масоперенесення пiд дiєю iонного бомбардування 492

Рис. 12.4. Залежностi СКЗ i кiлькостi атомних перемiщень з одної комiрки
Вiгнера-Зейтца до iншої Nws вiд часу кристала Cu(100) при температурах
0 К, 300 К i 500 К пiд дiєю бомбардуючих iонiв Ar з енергiєю 100 еВ. Кривi:
1 - Nws при 0 К, 2 - СКЗ атомiв при 0 К, 3 - Nws при 300 К, 4 - СКЗ атомiв

при 300 К, 5 - Nws при 500 К, 6 - СКЗ атомiв при 500 К [274].

тенденцiю до незначного збiльшення навiть на третiй стадiї ка-
скаду при температурах 300 К i 500 К, що являється наслiдком
термiчно активованих перемiщень внутрiшнiх мiжвузлових ато-
мiв до поверхнi, а також ад-атомiв по поверхнi, що бомбардується.
При цьому, однак середньоквадратичне змiщення атомiв у каскадi
не збiльшується, а при температурi кристала 300 К навiть трохи
зменшується. Iншим наслiдком врахування температури кристала
є збiльшення кiлькостi зворотних перемiщень атомiв iз зростанням
температури. Перемiщення атомiв у зворотному напрямку до по-
верхнi, що бомбардується, мають значно бiльшу iнтенсивнiсть при
пiдвищених температурах, що видно на рис. 12.5, де порiвнюються
атомнi перемiщення в каскадах при температурах 0 К i 300 К. Це
проявляється в збiльшеннi вiд’ємних значень середньої швидкостi
дрейфу атомiв вiддачi в першому атомному прошарку та появою
вiд’ємних значень у другому i третьому прошарках. Ми пояснюємо
цей температурний ефект збiльшенням перекручення ґратки кри-
стала, пригнiченням послiдовностей атомних зiткнень замiщення
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вiд поверхнi в глибину кристала, а також збiльшенням випадко-
востi у розвитку каскаду iз зростанням температури. На рис. 12.5
добре видно збiльшення кiлькостi зворотних перемiщень атомiв у
1 - 4-му атомних прошарках i появою їх значної кiлькостi в 5-му
прошарку, а також у 6 - 9-му атомних прошарках. При цьому, до-
бре видно зменшення кiлькостi довгих атомних перемiщень Nx,long з
прошарку n в прошарок n+2 у напрямку [100], що також може бути
iнтерпретовано, як результат збiльшення фактора випадковостi пiд
час розвитку каскаду у температурному кристалi.

Рис. 12.5. Атомнi каскаднi перемiщення в кристалi Cu(100) уздовж на-
прямку [100] з прошарку в прошарок, що викликанi iонами Ar з енергiєю
100 еВ при температурi кристала 0 К i 300 К [316]. По вертикалi показанi

номери атомних прошаркiв, з яких перемiщуються атоми.
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Табл. 12.2. Перемiщення атомiв у каскадах при температурах 0 К, 300 К,
500 К

Параметри 0 К 300 К 500 К
Nws 5,8 9,0 11,0
Nws,x 4,8 (3,5)a 7,0 (5,7)a 8,0 (6,0)a

Nx,long 1,1 1,2 0,4
Nx/N 0,8 (0,6)a 0,8 (0,65)a 0,7 (0,55)a

L, нм 1,80 1,80 1,25
σ2

cct, нм2 0,9 0,7 0,5
σ2

dif , нм2 0,7 0,5 0,35
σ2

int,нм2 1,1 0,9 0,5
Dm/Vf , нм 0,3 0,2 0,25

R2, нм2 1,05 1,2 1,9
R2

x, нм2 0,3 (0,2)a 0,35 (0,30)a 0,3 (0,25)a

R2
yz, нм2 0,8 0,85 1,6

k 2,0 2,.0 1,8

Примiтка: у таблицi 12.2 (... )a – якщо внесок ад-атомiв не брався
до уваги.
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12.3.5 Поширення псевдомаркера в Cu при iонному
перемiшуваннi

Представляє iнтерес розгляд i порiвняння розв’язань iнтегро- ди-
ференцiального рiвняння iонного перемiшування (12.1) - (12.3) i йо-
го дифузiйного наближення (12.10) у випадку псевдоiзотопної дво-
компонентної системи, коли балiстичнi якостi атомiв рiзних компо-
нентiв не вiдрiзняються у випадку низьких енергiй бомбардування.
Використовуючи результати молекулярно-динамiчного моделюва-
ння атомних перемiщень у каскадах для чисельного розв’язання
рiвнянь (12.1) i (12.10), були отриманi профiлi С(0,Vft) концентра-
цiї псевдодомiшки, яка в початковий момент розпилення, у виглядi
псевдомаркера товщиною в один атомний прошарок, знаходилася
в 17-му прошарку. Густина потоку iонiв Ar, що падали нормально
на поверхню Cu(100) з енергiєю 100 еВ була 1,25·1015 iонiв/(см2с).
Профiлi розраховувалися для температур 0 К, 300 К i 500 К. Атомнi
перемiщення в ад-прошарок не були взятi до уваги при розв’язаннi
рiвнянь перемiшування завдяки причинам, якi вже обговорювали-
ся. У випадку iонного бомбардування поверхнi Pt(111) експеримен-
тально було встановлено, що ад-атоми з поверхневими вакансiями
вiдпалюються при температурах вище 550 К. На кристалi Cu з наба-
гато меншою температурою плавлення i у випадку обмеженої кiль-
костi модельних випробувань з часом одного випробування 100 пс
вже при 300 К спостерiгалося вiдпалювання поверхневих дефектiв
[329]. Як видно з рис. 12.6 при усiх температурах, що розглядалися,
розв’язання рiвняння iонного перемiшування в дифузiйному набли-
женнi (12.10) давало менше перекручення псевдомаркера порiвняно
з розв’язанням повного iнтегро-диференцiального рiвняння iонно-
го перемiшування (12.1), оскiльки дифузiйне наближення бере до
уваги тiльки першi два члени розкладання правої частини рiвняння
(12.1) в ряд по малому параметру z−x, де z - довжина перемiщення
атома вiддачi в каскадi, x - характерний розмiр областi перемiшу-
вання. Оцiнка параметра z/x: з врахуванням даних таблицi 12.2 дає
0,1 - 0,2. Таке значення параметра z/x не повнiстю вiдповiдає умовi
(z − x)/z ¿ 1, яка гарантує достовiрнiсть дифузiйного наближення.
Таким чином, при таких низьких енергiях бомбардування, засто-
совнiсть дифузiйного наближення для опису iонного перемiшуван-
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ня знаходиться на межi своєї достовiрностi.
Було встановлено, що дифузiйнi пошаровi профiлi при кожнiй

температурi стають iдентичними точним профiлям глибини, що
були отриманi з розв’язання iнтегро-диференцiального рiвняння
(12.1), якщо у коефiцiєнтi iонного перемiшування D(x) врахувати
фактор k, значення якого для кожної температури приблизно до-
рiвнюють 2 незалежно вiд температури кристала Cu.

При цьому, дифузiйне рiвняння дає точний пошаровий профiль
концентрацiї з коефiцiєнтом перемiшування k∆D(x) при тих са-
мих умовах бомбардування. Також було встановлено, що при та-
ких значеннях k профiлi концентрацiї спiвпадають не тiльки для
тонких псевдомаркерiв, але й для товстих псевдопрошаркiв. Роз-
рахунки виконувалися згiдно iнтегро-диференцiального рiвняння
перемiшування (рис. 12.6 (а)) i його дифузiйного наближення (рис.
12.6 (б)) [274]. Ми не встановлювали загальної закономiрностi, на-
скiльки ця залежнiсть має фундаментальну основу i проявляється
в iнших випадках.

Поширення пошарових профiлiв концентрацiї σ2
int i σ2

dif псевдо-
маркера при рiзних температурах були отриманi згiдно формул ча-
сових моментiв (12.6) – (12.8), де функцiї Cdif,int(0,V ft) були розрахо-
ванi, вiдповiдно, за результатами розв’язання iнтегро-диференцiаль-
ного рiвняння iонного перемiшування та його дифузiйного набли-
ження.

Поширення псевдомаркера σ2
cct, який являвся дельта-функцiєю

на початку бомбардування i був розташований на дальнiй межi
областi перемiшування може бути оцiнено згiдно “сходинкового”
наближення для значення коефiцiєнта iонного перемiшування [308].
Тут однорiдний коефiцiєнт iонного перемiшування оцiнювався згi-
дно середньоарифметичного значення пошарових коефiцiєнтiв пе-
ремiшування Di(xi)), що моделювалися методом молекулярної дина-
мiки у всiй областi перемiшування L, значення якої також наведенi
в таблицi 12.2. Кiлькiсть пошарових значень Di(xi), що враховува-
лися у виразi (12.9) оцiнювалася згiдно критерiю значення Di(xi)

по вiдношенню до максимального значення пошарового коефiцiєн-
та iонного перемiшування Dmax/D(L + d) < 10. Слiд зазначити, що
головний терм 2LD/Vf не залежить вiд кiлькостi прошаркiв, що бе-
руть участь у розрахунку однорiдного коефiцiєнта перемiшування
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Рис. 12.6. Розрахунок пошарового профiлювання у випадку однокомпо-
нентної системи Cu(100) з псевдоiзотопним прошарком товщиною в один
моноатомний прошарок при бомбардуваннi iонами Ar з енергiєю 100 еВ
i температурами 0, 300 i 500 К (вiдповiдно, кривi 1- 6). а) Iнтегро-

дифференцiальне рiвняння IП; б) дифузiйне наближення.

D. Результати обчислення поширень σ2
cct, σ2

int i σ2
dif представленi для

порiвняння в таблицi 12.2. Розрахунковi значення σ2
cct i σ2

dif є подi-
бними i показують зменшення поширення псевдомаркера з темпе-
ратурою кристала. Така ж тенденцiя має мiсце i для σ2

int, хоч цi ве-
личини являються значно бiльшими. Задовiльна взаємна вiдповiд-
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нiсть значень σ2
cct i σ2

dif дає можливiсть пояснити якiсно зменшення
поширення профiлю концентрацiї псевдомаркера з температурою.

Значне зменшення поширення профiлю σ2 при температурi 300
К порiвняно з випадком моделювання при температурi 0 К вiдбу-
вається завдяки зростанню коефiцiєнта розпилення Y i, вiдповiдно,
швидкостi поверхнi Vf , що розпилюється, практично, в два рази,
незважаючи, при цьому, на деяке незначне збiльшення коефiцiєнта
iонного перемiшування D i середньоквадратичного змiщення атомiв
у напрямку [100] R2

x iз зростанням температури (див. таблицю 12.2).
Додаткове зменшення поширення профiлю σ2 при температурi 500
К порiвняно з 300 К пов’язане, головним чином, зi зменшенням
областi перемiшування L (див. таблицю (12.2) i значним зменше-
нням коефiцiєнтiв Di з глибиною кристала при 500 К. Коефiцiєнти
розпилення i, вiдповiдно, швидкiсть Vf також значно змiнюються.
Сильне зростання загального середньоквадратичного змiщення ато-
мiв R2 вiдбувається за рахунок збiльшення значення бiчного ком-
понента середньоквадратичного змiщення - R2

yz, але не за рахунок
збiльшення R2

x. Зростання R2
yz вiдбувається також завдяки значним

перемiщенням ад-атомiв по поверхнi, що бомбардується, при пiдви-
щених температурах кристала.

Рiзнi варiацiї параметрiв при рiзних температурах i енергiї iонiв
Ar 100 еВ дають верхню межу оцiнки (12.6) - 1,5 нм2 при кiлько-
стi атомiв вiддачi NA = 2, 0 атомiв/iон згiдно формули Кiнчина-Пiза
[285]. Коефiцiєнт розпилення був оцiнений як 0,5 атомiв/iон. Така
оцiнка, згiдно формули Aндерсена непогано описує порядок, але, в
цiлому, значно бiльша, порiвняно з нашими оцiнками, що були отри-
манi шляхом молекулярно-динамiчного моделювання. Слiд, однак
зазначити, що оцiнка Андерсеном середнього перемiщення каска-
дного атома R2

A виглядає дещо завищеною ([301] ∼ 1, 0 нм для усiх
металiв), зокрема в низькоенергетичних каскадах.

Iнша аналiтична оцiнка поширення профiлю для нормального
бомбардування була запропонована Залмом (Zalm) i Врiземою (Vri-
ezema) [330]:

У випадку кристала Cu, U0=Hcoh, де Hcoh= 3,5 еВ. Оцiнка пошире-
ння дельта-профiлю згiдно з [330] дорiвнює σ2

zv = 30 – 60 A2, що тро-
хи менше, нiж σ2

int при температурi 300 К. Таким чином, результати
молекулярно-динамiчного моделювання досить добре вiдповiдають
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аналiтичним чисельним оцiнкам згiдно формул Андерсена, а також
Залма i Врiземи, мiж якими вони знаходяться.

Середньоквадратичне змiщення атомiв у каскадах незначним чи-
ном збiльшується iз зростанням температури вiд 0 К до 300 К, але
в iнтервалi температур мiж 300 К i 500 К спостерiгається значне
збiльшення, що видно з даних таблицi 12.2. Збiльшення середньо-
квадратичного змiщення на ∼ 15% вiд 0 К до 300 К може бути
вiднесене за рахунок зростання активностi перемiщень вакансiй в
металах iз збiльшенням температури. Значне зростання середньо-
квадратичного змiщення при температурi 500 К супроводжується
зменшенням кiлькостi стабiльних мiжвузлових атомiв, оскiльки во-
ни рекомбiнують з вакансiями завдяки зростанню їх мобiльностi i
критичному зменшенню довжини послiдовностей атомних зiткнень
замiщення при температурi 500 К. Крiм того, зростання кiлькостi
ад-атомiв i середньоквадратичного змiщення атомiв може бути по-
в’язане зi збiльшенням компонента середньоквадратичного змiще-
ння в бiчних напрямках R2

yz за рахунок перемiщення ад-атомiв по
поверхнi твердого тiла, що може бути iнтерпретовано, як внесок
елементарних актiв поверхневої дифузiї ад-атомiв при високiй тем-
пературi. З iншого боку, зростання бiчних перемiщень R2

yz не впли-
ває безпосередньо на ефект перемiшування в напрямку [100].

12.3.6 Каскаднi перемiщення в Cu поблизу вiд порогу
розпилення.

Перемiщення при температурi кристала 0 К. У роботi [276] були
розглянутi атомнi перемiщення в кристалi Cu(100) при нормально-
му бомбардуваннi iонами Ar з енергiями 25, 40 i 50 еВ i нульовiй
температурi кристала. На рис. 12.7 поданi часовi залежностi кiль-
костi атомiв, що залишили свої початковi комiрки Вiгнера-Зейтца
Nws в процесi еволюцiї каскаду. Видно, що випадкам бомбардува-
ння мiдi iонами Ar i Xe вiдповiдають два рiзновиди кривих. При
бомбардуваннi кристала мiдi iонами Ar, максимуми Nws у момент
часу ∼ 0, 25 пс були помiтно бiльшими нiж значення функцiї Nws до
початку стадiї охолодження каскаду (∼ 2 пс), порiвняно з випад-
ком бомбардування кристала iонами Xe. Це пов’язано зi значною
рiзницею мас iона Xe i атома Cu, що в процесi гальмування iона,
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спричиняє до передачi енергiї вiд iона Xe бiльшому числу атомiв
мiшенi, нiж у випадку бомбардування iонами Ar.

Рис. 12.7. Залежнiсть кiлькостi атомiв, що залишили свої початковi ко-
мiрки Вiгнера-Зейтца в кристалi Cu(100) при температурi 0 К вiд часу
еволюцiї каскаду при бомбардуваннi iонами Ar i Xe з енергiями 25, 40 i 50
еВ: 1 - 50 еВ (Ar), 2 - 40 еВ (Ar), 3 - 25 еВ (Ar), 4 - 50 еВ (Xe), 5 - 40 еВ

(Xe), 6 - 25 еВ (Xe) [276].

Як наслiдок, менше число атомiв Cu при бомбардуваннi кристала
iонами Xe одержують необхiдну енергiю для перемiщення в сусiднi
комiрки у початковий перiод розвитку каскаду. У випадку бомбар-
дування iонами Xe з енергiєю 25 еВ, локальний максимум в областi
∼ 0, 25 пс, практично, вiдсутнiй i майже монотонне зростання (крiм
незначного максимуму в iнтервалi 1 - 2 пс) функцiї Nws спостерiга-
ється аж до її виходу на насичення пiсля 2 пс еволюцiї каскаду. Для
обох типiв iонiв має мiсце зростання кiлькостi перемiщень атомiв у
каскадах зi збiльшенням енергiї бомбардування, принаймнi до стадiї
охолодження каскаду. При цьому, рiзниця мiж випадками бомбар-
дування мiшенi iонами з рiзними енергiями може бути незначною.
Так наприклад, при бомбардуваннi мiдi iонами Xe з енергiями 25 i
40 еВ рiзниця в значеннях функцiї Nws на стадiї охолодження каска-
ду становить ∼ 0, 25 перемiщень/iон. Слiд зазначити, що у випадку
енергiї 25 еВ, iони Xe викликають значно бiльше перемiщень атомiв
у каскадi, нiж iони Ar. При цьому, значна їх частина вiдбувається
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всерединi кристала, тодi як iони Ar викликають перемiщення атомiв
тiльки з першого атомного прошарку в ад-прошарок.

У таблицi 12.3 наведенi значення усереднених по кiлькостi ви-
пробувань компонентiв середньоквадратичного змiщення атомiв у
каскадах пiсля 4 пс еволюцiї при рiзних умовах бомбардування. У
цiлому, середньоквадратичне змiщення атомiв у каскадах R2, iнiцi-
йованих iонами Ar з енергiями 40 i 50 еВ в 1,6 - 1,8 разiв бiльше,
нiж у каскадах, iнiцiйованих iонами Xe, тодi як при енергiї 25 еВ
спостерiгається протилежна залежнiсть. Це пов’язано з генерацiєю
iонами Ar з енергiєю 25 еВ тiльки атомних перемiщень з першо-
го атомного прошарку в ад-прошарок i повною вiдсутнiстю перемi-
щень атомiв всерединi кристала, якi, в свою чергу, спостерiгалися
при бомбардуваннi мiдi iонами Xe з такою самою енергiєю. З цi-
єї ж причини, середньоквадратичне змiщення атомiв у напрямку
[100] R2

x при енергiї 25 еВ було значно бiльшим для iонiв Xe, тодi як
при енергiї 40 i 50 еВ розходження в значеннях R2

x виявилися менш
значними.

Iстотнi розходження мiж перемiщеннями атомiв у каскадах iнi-
цiйованих iонами Ar i Xe, як видно з таблицi 12.3, мають мiсце
також для бiчних змiщень ад-атомiв R2

yz,ad вiдносно напрямку [100],
що неможливо пояснити меншою кiлькiстю ад-атомiв, якi генерую-
ться iонами Xe, оскiльки розходження в бiчних змiщеннях занад-
то значне. Для початкової енергiї iонiв 25 еВ, кiлькостi ад-атомiв,
що генеруються iонами Ar i Xe, практично, однаковi. Очевидно, у
випадку бомбардування мiдi iонами Xe, ад-атоми одержують мен-

Табл. 12.3. атомiв вiддачi в кристалi Cu(1 0 0) iонами Ar i Xe при 0 К

Енергiя iона R2, нм2 R2
x, нм2 R2

x,ad, нм2 R2
yz,ad, нм2

50 еВ 0,4 0,15 0,01 0,2
Ar 40 еВ 0,27 0,1 0,01 0,15

25 еВ 0,04 0,004 0,004 0,03
50 еВ 0,25 0,17 0,007 0,006

Xe 40 еВ 0,17 0,1 0,003 0,002
25 еВ 0,15 0,1 0,003 0,002
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Табл. 12.4. Кiлькiсть атомних перемiщень уздовж напрямку [100]

50еВ,Ar 40еВ,Ar 25еВ,Ar 50еВ,Xe 40еВ,Xe 25еВ,Xe
1 1,1 1,15 0,0 1,64 1,16 1,1
2 0,75 0,4 0,0 0,86 0,65 0,6

1(зв) 0,4 0,7 0,0 1,0 0,6 0,5
2(зв) 0,02 0,0 0,0 0,04 0,01 0,01
Leff 9 7 0 11 11 9
1 - перемiщення з прошарку n в n + 1 (або n− 1) довжиною d/2.
2 - перемiщення з прошарку n в n + 2 (або n− 2) довжиною d.
1(зв) - перемiщення з прошарку n в n− 1 (до поверхнi) довжиною d/2.
2(зв) - перемiщення з прошарку n в n− 2 (до поверхнi) довжиною d.
Leff - ефективний розмiр каскаду (в прошарках d/2 у напрямку [100]).

шу енергiю, у порiвняннi з випадком бомбардування мiшенi iонами
Ar. Це також може бути викликане тим, що ксенон, практично, не
втрачає енергiю в ад-прошарку на вiдмiну вiд аргону. Перемiщення
ж атомiв всерединi кристала в бiчних напрямках без врахування
перемiщень ад-атомiв вiдрiзняються неiстотно, за винятком випад-
ку енергiї iонiв 25 еВ. У таблицi 12.4 наведенi значення сумарних
перемiщень атомiв у х-напрямку пiсля 4 пс еволюцiї каскаду в роз-
рахунку на один iон. Данi таблицi 12.4 показують, що iон Xe ство-
рює бiльший ефект перемiшування уздовж початкового напрямку
iонного потоку при усiх енергiях бомбардування порiвняно з Ar. У
випадку Ar, зниження енергiї iонiв з 50 еВ до 40 еВ призводить до
зменшення кiлькостi довгих перемiщень атомiв типу 2 майже в два
рази, тодi як кiлькiсть коротких перемiщень типу 1 залишається,
практично, без змiни. Несподiваним виявилося значне збiльшення
кiлькостi зворотних коротких перемiщень атомiв до поверхнi зi зни-
женням енергiї iонiв Ar вiд 50 до 40 еВ, що може бути пов’язано зi
зниженням ймовiрностi виникнення послiдовностi атомних зiткнень
замiщення вiд поверхнi в глибину кристала. У випадку бомбардува-
ння iонами Xe, кiлькiсть коротких i довгих перемiщень при енергiях
40 еВ i 25 еВ залишається, практично, без змiни. При енергiї iонiв
Xe 50 еВ, кiлькостi коротких i довгих перемiщень, а також зворо-
тних перемiщень до поверхнi кристала, помiтно бiльшi в порiвняннi
з випадками енергiй iонiв 40 i 25 еВ. Наведенi в таблицi 12.4 данi
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про глибину поширення каскадiв у кристалi мiдi показують, що у
випадку бомбардування мiдної мiшенi iонами Xe, глибини пошире-
ння каскаду, а отже, i перемiшування являються бiльшими, нiж у
випадку бомбардування iонами Ar. Зi зменшенням енергiї iонiв ця
рiзниця зростає. При цьому, атомнi перемiщення можуть бути ре-
зультатом як випадкових зiткнень, так i фрагментами послiдовно-
стей атомних зiткнень замiщення в напрямках <110> i [100], супро-
воджуваних випадковими або спрямованими коливаннями атомiв
ґратки [282]. Отриманi данi про глибину розвитку каскадiв зiткнень
при таких низьких енергiях бомбардування непогано якiсно узго-
джуються з iншими результатами молекулярно-динамiчного моде-
лювання, наприклад для кристалiв кремнiю та германiю [299, 300],
що бомбардуються iонами Ar з енергiями 25 - 200 еВ.

Перемiщення в кристалi Cu при температурi 300 К. У роботi
[324] були розглянутi атомнi перемiщення в кристалi Cu(100) при
нормальному бомбардуваннi iонами Ar з енергiєю 25 - 50 еВ i тем-
пературi кристала 300 К. На рис. 12.8 наведенi залежностi кiлькостi
атомiв Nws, що залишили свої комiрки Вiгнера-Зейтца вiд часу роз-
витку каскаду. Рiзниця мiж кривими Nws для Ar i Xe детермiнує-
ться спiввiдношенням висоти максимуму, розташованого в iнтерва-
лi часу до 1 пс i значень функцiї Nws пiсля 2,5 пс. У випадку iона Ar,
висота максимуму є помiтно бiльшою значень функцiї в областi на-
сичення, тодi як для iона Xe, цi величини вiдрiзняються неiстотно.
Падаючий на поверхню кристала iон Xe передає енергiю атомам
Cu меншими частками у порiвняннi з iоном Ar. Тому, у випадку
Ar, ймовiрнiсть первинного атома вiддачi залишити свою комiрку
вище, нiж у випадку iона Xe, з чим i пов’язане розходження форм
кривих Nws. Як видно з таблицi, кiлькiсть атомiв, що залишили свої
комiрки пiсля 4 пс еволюцiї каскадiв не залежить вiд типу iона для
енергiй 40 i 50 еВ. При 25 еВ, вiдношення значень функцiї Nws для
iонiв Ar i Xe Nws(Xe) ÷Nws(Ar) ≈ 3,5, що є наслiдком вiдсутностi пе-
ремiщень атомiв у об’ємi кристала при його бомбардуваннi iонами
Ar.

У таблицi 12.5 наведенi компоненти середньоквадратичного змi-
щення атомiв уздовж напрямку [100] з врахуванням ад-атомiв - R2

x,
тiльки ад-атомiв - R2

x,ad, а також змiщень ад-атомiв у бiчних на-
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Рис. 12.8. Залежнiсть кiлькостi атомiв, що залишили свої комiрки Вiгнера-
Зейтца в кристалi Cu(100) при температурi 300 К вiд часу розвитку ка-
скаду при бомбардуваннi iонами а) Ar, б) Xe з енергiями 1 - 25, 2 - 40, 3 -

50 i 4 - 15 еВ [324].

прямках вiдносно напрямку [100] - R2
yz,ad. Видно, що R2 бiльше у

випадку iонiв Ar при енергiях 40 i 50 еВ. При енергiї iонiв 25 еВ,
рiзниця мiж величинами R2 для iонiв Ar i Xe є незначною. Коефi-
цiєнт перемiшування D ∼ (R2

x − R2
x,ad) у напрямку [100], в 1,2 - 1,5

рази бiльший для iонiв Xe, за винятком випадку енергiї iона 25 еВ.
Розходження мiж значеннями R2

x,ad для iонiв Ar i Xe визначаються
кiлькiстю ад-атомiв, яких бiльше у випадку iонiв Ar. Данi таблицi
12.5 показують значну рiзницю мiж значеннями R2

yz,ad для iонiв Ar
i Xe, яка пов’язана з рiзною ефективнiстю передачi енергiї вiд iо-
на атомам мiшенi, а також з меншими пружними втратами енергiї
iонiв Xe у першому прошарку, якщо враховувати втрати енергiї в
ад-прошарку, як частина втрат в першому прошарку. При падiннi
iона Xe, атоми Cu, переходячи до ад-прошарку, одержують меншу
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Табл. 12.5. СКЗ (нм2) атомiв у каскадi i кiлькiсть перемiщень атомiв Nws

Тип иона Енергiя иона R2 R2
x R2

x,ad R2
yz,ad Nws

Ar 50 еВ 0,45 0,15 0,015 0,2 0,04
Xe 0,3 0,2 0,01 0,01 0,04
Ar 40 еВ 0,2 0,1 0,01 0,10 0,02
Xe 0,15 0,10 0,003 0,005 0,02
Ar 25 еВ 0,05 0,007 0,007 0,05 0,003
Xe 0,08 0,05 0,003 0,004 0,01
Xe 15 еВ 0,03 0,01 0,003 0,01 0,004

енергiю i демонструють, вiдповiдно, менший розкид по поверхнi.
Пiсля 0,2 - 0,3 пс з початку каскаду, максимальна кiнетична енергiя
атомiв вiддачi стає меншою за 1 еВ. При цьому, для обох iонiв з
енергiями 40 i 50 еВ протягом термiчної стадiї ( ∼ (0, 2 − 4, 0) [276]
вiдбувається зростання R2 в 1,1 - 1,5 раза, тодi як R2

x залишало-
ся незмiнним або зменшувалося. Нормальнi перемiщення ад-атомiв
R2

x,ad зменшуються в 2 - 4 рази у випадку iонiв Ar i зростають у
3 - 6 разiв у випадку iонiв Xe, що пов’язано з рiзною швидкiстю
розвитку початкової стадiї каскаду. Бiчнi змiщення R2

yz,ad зроста-
ють для обох iонiв у 2 - 10 разiв. Зростання середньоквадратичного
змiщення атомiв на цьому етапi вiдбувається, головним чином, за
рахунок бiчних змiщень ад-атомiв для випадку iонiв Ar, а також
бiчних i нормальних змiщень ад-атомiв для iонiв Xe. У випадках
iонiв Ar з енергiєю 25 еВ i Xe з енергiєю 15 еВ на термiчнiй стадiї
каскаду середньоквадратичне змiщення атомiв майже не змiнює-
ться через взаємну компенсацiю R2

x, що зменшується в 6 разiв для
iонiв Ar i в 2,5 рази для iонiв Xe (релаксацiя кристалу) i вiдповiдно-
го збiльшення R2

yz,ad (ад-атоми продовжують вiддалятися вiд мiсця
народження). Компонент R2

x,ad зменшується у випадку iонiв Ar i
зростає у випадку iонiв Xe. Для iонiв Xe з енергiєю 25 еВ змiщення
R2 зростає в 1,2 рази за рахунок збiльшення компонента ад-атомiв
R2

yz,ad, тодi як компонент R2
x мало змiнюється. У таблицi 12.6 наве-

денi кiлькостi коротких, довжиною d/2 (1) i довгих, довжиною d (2)
перемiщень атомiв у каскадах уздовж напрямку [100], за винятком
перемiщення з об’єму кристала до його поверхнi в розрахунку на
один iон, а також кiлькостi коротких (1(зв)) i довгих (2(зв)) пере-
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мiщень атомiв з об’єму кристала до поверхнi пiсля 4 пс еволюцiї
каскаду. Перемiщення атомiв до ад-прошарку в таблицi 12.6 не вра-
ховувалися. При усiх енергiях, у каскадах, викликаних iонами Xe,
вiдбувається бiльша кiлькiсть перемiщень атомiв уздовж напрямку
[100], що пов’язано з бiльшим перерiзом зiткнень iона Xe порiвняно
з iоном Ar. Виняток складає тип перемiщень 2(зв), що має недоста-
тню для аналiзу статистику i тип 2 при енергiї iона 50 еВ, для якого
iони Ar i Xe показали майже iдентичнi результати. Внесок перемi-
щень типу 2 в iонне перемiшування у випадку iонiв Ar являється
бiльшим, нiж внесок перемiщень типу 1. Для iонiв Xe внески обох
типiв перемiщень у перемiшування приблизно однаковi при енергi-
ях 40 еВ i 50 еВ, тодi як при енергiї iона 25 еВ домiнують перемi-
щення типу 1. При енергiї iонiв 15 еВ спостерiгалися тiльки взаємнi
перемiщення типу 1 мiж першим i другим атомними прошарками.
Iони Xe викликають у 2 - 3 рази бiльше перемiщень атомiв типу
1(зв) при енергiях 40 i 50 еВ у порiвняннi з iонами Ar, що пов’язу-
ється з бiльш глибоким проникненням iонiв Xe у кристал Cu i його
зворотним рухом у кристалi до поверхнi. Порiвняння кiлькостi пе-
ремiщень з прошарку в прошарок у напрямку [100] з вiдповiдними
значеннями функцiї Nws показує, що для iонiв Ar, кiлькiсть чисто
бiчних перемiщень атомiв вiдносно напрямку [100] без врахування
ад-атомiв складає 20% при 50 еВ, 10% при 40 еВ i 7% при 25 еВ
вiд загальної кiлькостi перемiщень атомiв, тодi як для Xe цi вели-
чини дорiвнюють, вiдповiдно, 5%, 1% i менше 1%, що пов’язано з
бiльшим перерiзом зiткнення iона Xe порiвняно з iоном Ar. Цей ре-
зультат також є непрямим поясненням причини утворення бiльшої
кiлькостi ад-атомiв у випадку iонiв Ar, оскiльки чисто бiчнi при-
поверхневi перемiщення можуть викликати наступнi перемiщення
атомiв з першого прошарку до ад-прошарку. При енергiї iонiв 15 еВ
(випадок Xe) не спостерiгалося перемiщень атомiв у чисто бiчних
напрямках. Для енергiй iонiв 40 - 50 еВ, послiдовностi атомних зi-
ткнень замiщення в напрямку [100], якi порiвняно з послiдовностя-
ми у напрямках <110> , є енергетично бiльш вигiдними у кристалах
Cu, роблять тiльки 1-2 кроки i другий крок являється в 3 - 5 разiв
менш ймовiрний нiж перший. Не зважаючи на енергетичнi мiркува-
ння, частiше, як показало моделювання в Cu, перемiщення атомiв,
включаючи окремi атомнi перемiщення, вiдбуваються в напрямках
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типу <110>, що свiдчить про iснування у каскадi, поряд з послiдов-
ностями зiткнень замiщення, значного вiдсотку перемiщень згiдно
iнших механiзмiв.

12.4 Атомнi каскаднi перемiщення в Ni i Al
при температурi 0 К

Середньоквадратичне змiщення атомiв вiддачi в кристалах Al i Ni
у рiзних напрямках наведене у таблицi 12.7. Як видно з наведених
даних, середньоквадратичне змiщення атомiв вiддачi в кристалi Ni
виявилося приблизно в три рази меншим нiж у кристалi Al, а та-
кож трохи меншим нiж при аналогiчних умовах бомбардування в
кристалi Cu (див. пiдроздiл 12.2.1 i таблицю 12.1).

Кiлькiсть атомних перемiщень Nws демонструє якiсно таку ж
тенденцiю: функцiя Nws в кристалi Ni, практично, в два рази менша,
нiж у кристалi Al. Менша активнiсть перемiщень атомiв у кристалi
Ni порiвняно з кристалом Al добре корелює з величинами вiдпо-
вiдних енергiй когезiї (3,3 еВ для Al i 4,4 еВ для Ni, що знаходи-
ться у вiдповiдностi до вiдомих лiтературних даних [223]) [282, 316].
Зменшення перемiшування i генерацiї дефектiв iз зростанням енер-
гiї когезiї обговорювалося i ранiше, наприклад у [296], для значно
бiльших енергiй бомбардування. Однак, з iншого боку, енергiя ко-
гезiї Cu - 3,4 еВ є ближчою до енергiї когезiї кристала Al нiж Ni. У

Табл. 12.6. Кiлькiсть перемiщень атомiв у каскадi уздовж напрямку [100]

Ar Xe
Тип пере-
мiщення

50 еВ 40 еВ 25 еВ 50 еВ 40еВ 25 еВ 15 еВ

1 1,8 1,0 0,0 2,6 1,4 0,85 0,2
2 0,6 0,3 0,0 0,7 0,45 0,15 0,0
1(зв) 0,6 0,4 0,0 1,6 0,8 0,5 0,1
2(зв) 0,02 0,01 0,0 0,07 0,04 0,01 0,0
Leff 9 9 0,0 8 8 6 2
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Табл. 12.7. СКЗ (нм2) у Al i Ni при бомбардуваннi iонами 100 еВ Ar i
температурi 0 К

Кристали R2 R2
x R2

x,ad R2
yz,ad Nws

Ni 0,7 0,3 0,03 0,3 6,0
Al 2,2 1,1 0,1 0,3 13,0

випадку кристала Cu, модельованi значення середньоквадратичного
змiщення атомiв були бiльш близькими до випадку кристала Ni нiж
до кристала Al. Таким чином, зокрема для кристалiв Cu, Ni i Al нема
кореляцiї з енергiями когезiї при низьких енергiях бомбардування,
про що ранiше повiдомлялося в [296] на основi експериментальних
даних. Це пiдтримує версiю про вiдсутнiсть термiчних пiкiв у ка-
скадах при таких низьких енергiях бомбардування, зокрема в Ni.
Додатковi моделювання для мiшенi псевдо-Al з масою атомiв, що
дорiвнює атомнiй масi Ni, показують результати для середньоква-
дратичного змiщення, якi є близькими до реального кристала Al,
демонструючи, таким чином, практичну незалежнiсть цього пара-
метра вiд маси атомiв мiшенi.

Абсолютний внесок ад-атомiв у загальне середньоквадратичне
змiщення атомiв вiддачi являється неiстотно бiльшим у кристалi
Al порiвняно з Ni, але вiдносний внесок ад-атомiв у загальне се-
редньоквадратичне змiщення атомiв являється в два рази бiльшим
у кристалi Ni (вiдповiдно, 40% i 20%, див. таблицю 12.7. Бiчний
компонент R2

yz,ad ад-атомiв не дуже вiдрiзняється в кристалах Ni i
Al, тодi як нормальний компонент середньоквадратичного змiщення
R2

x,ad ад-атомiв Al значно бiльший, нiж R2
x,ad для кристала Ni, завдя-

ки бiльшiй кiлькостi ад-атомiв i тому, що атоми з бiльших глибин
кристала Al можуть стати ад-атомами. У кристалi Ni бiчнi змiще-
ння атомiв вiддачi без врахування внеску ад-атомiв складають 20%
вiд загального середньоквадратичного змiщення атомiв у каскадi,
тодi як у Al це значення складає ∼ 40%. Таким чином, у кристалi Ni
головний внесок у внутрiшню частку середньоквадратичного змi-
щення атомiв вiддачi вносять нормальнi до поверхнi змiщення ато-
мiв, тодi як у кристалi Al внески бiчних i нормальних до поверхнi
внутрiшнiх перемiщень мало вiдрiзняються мiж собою i являються
домiнуючими. Часовi залежностi рiзних компонентiв загального се-
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редньоквадратичного змiщення, а також Nws для Ni i Al наведенi
на рис.12.9 (а,б). Повна релаксацiя обох кристалiв Al i Ni наступає
пiсля 1,5 - 2,0 пс еволюцiї каскаду. Максимальнi значення сере-
дньоквадратичного змiщення атомiв вiддачi для обох кристалiв на
раннiх стадiях еволюцiї каскаду тiльки неiстотно (∼ 6%) бiльшi, нiж
кiнцевi вiдповiдно стабiльнi значення загального середньоквадрати-
чного змiщення. Максимум еволюцiї кiлькостi атомних стрибкiв Nws

має мiсце пiсля 0,2 пс у кристалi Ni i пiсля 0,5 пс у кристалi Al. 70%
атомiв Ni i 90% атомiв Al, що залишили свої початковi комiрки у
кристалах, не повертаються до них пiсля закiнчення каскаду.

Таким чином, у Ni проявляється сильнiша тенденцiя поверне-
ння атомiв до своїх початкових комiрок, що збiгається з бiльшою
енергiєю зв’язку атомiв у кристалi Ni. При цьому, загальне значе-
ння середньоквадратичного змiщення атомiв вiддачi не демонструє
значного зменшення величин, показуючи, що зменшення Nws ком-
пенсується додатковими змiщеннями ад-атомiв. Як уже говорилося
вище, при енергiях бомбардуючих iонiв 100 еВ i менше, послiдов-
ностi атомних зiткнень замiщення є головним транспортним меха-
нiзмом перенесення маси i енергiї в низькоенергетичних атомних
каскадах. Для кристалiв Al i Ni iснує суттєва рiзниця в реалiзацiї
цього механiзму. На рис. 12.10(а,б) наведенi усередненi перемiще-
ння атомiв у кристалах Ni i Al у напрямках "до поверхнi"i "вiд
поверхнi"з одного атомного прошарку в iнший. Послiдовностi атом-
них зiткнень замiщення в напрямках <110> навколо напрямку [100]
характеризуються атомними перемiщеннями з прошарку n в про-
шарок n + 1 у кожному атомному прошарку n. Такi перемiщення
спостерiгаються в обох кристалах Al i Ni i показанi лiнiєю на рис.
12.10. Послiдовностi атомних зiткнень замiщення у напрямку [100]
характеризуються перемiщеннями з атомного прошарку n до про-
шарку n + 2. Вiдповiднi атомнi перемiщення, що проявляються, як
змiна високих i низьких елементiв дiаграми вiд прошарку до про-
шарку також показанi на рис. 12.10. Послiдовностi атомних зiткнень
замiщення в напрямку [111] в Ni повиннi проявлятися аналогiчним
чином, але ймовiрнiсть їх появи значно менша нiж послiдовностей
в напрямку [100] завдяки значнiй пороговiй енергiї змiщення Ed в
напрямку [111] для кристала Ni. Цi висновки також мають оцiно-
чний характер, оскiльки у нашiй молекулярно-динамiчнiй програмi
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Рис. 12.9. Залежностi компонентiв СКЗ, а також кiлькостi атомних перемi-
щень Nws у каскадах для кристалiв а) Ni i б) Al вiд часу розвитку каскаду.
Кривi: 1 - кiлькiсть стрибкiв Nws, 2 - СКЗ, 3 - СКЗ у напрямку [100], 4 -
СКЗ ад-атомiв у напрямку [100], 5 - СКЗ ад-атомiв у бiчних напрямках.

Енергiя iонiв Ar - 100 еВ, температура кристала 0 К [282].

послiдовностi атомних зiткнень замiщення спецiально не iдентифi-
кувалися вiдносно напрямку розповсюдження, i, таким чином, не
кожний атомний стрибок, обов’язково повинен був бути складовою
частиною послiдовностi атомних зiткнень замiщення.

Однак, цi висновки пiдтримуються даними для середньоквадра-
тичних змiщень атомiв вiддачi, оскiльки було встановлено, що нор-
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Рис. 12.10. Перемiщення атомiв у кристалах а) Ni i б) Al у напрямку [100]
з прошарку в прошарок. Енергiя бомбардуючих iонiв Ar - 100 еВ, темпе-
ратура кристала 0 К. По вертикалi показанi номери атомних прошаркiв, з

яких перемiщаються атоми [282].

мальний до поверхнi компонент змiщень R2
x без врахування внеску

ад-атомiв у кристалi Ni дає ∼ 35% внеску в загальне середньоква-
дратичне змiщення атомiв вiддачi. У цiлому ж, данi, наведенi на рис.
12.10 пiдтверджують значно бiльшу активнiсть перемiщень атомiв
вiддачi в Al порiвняно з Ni. Порiвняння атомних перемiщень у кри-
сталах Al i Ni на рис. 12.10 показує, що ймовiрнiсть зворотних пере-
мiщень у напрямку до поверхнi протягом атомного каскаду значно
бiльша в кристалi Al нiж у кристалi Ni. Велика кiлькiсть зворо-
тних перемiщень у Al може забезпечуватися гвинтовими послiдов-
ностями атомних зiткнень замiщення, що мали початковий напря-
мок <110> [322]. Послiдовностi атомних зiткнень замiщення можуть
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бути також причиною атомних перемiщень з глибини кристала до
її поверхнi. Цей механiзм виглядає реалiстичним в Al, оскiльки по-
рогова енергiя змiщення атома Ed в напрямку <110> дорiвнює 6 еВ.
Для енергiй, що розглядаються, областi перемiшування є бiльши-
ми, нiж вiдповiднi глибини проникнення iонiв у кристал, що видно
з рис. 12.10. Особливо це стосується кристала Ni. На значну рiзни-
цю мiж областями проникнення iонiв i iонного перемiшування при
низьких енергiях iонiв було звернуто також увагу в роботi [331].
З рис. 12.10 видно також, що в Al кiлькiсть атомних перемiщень з
першого атомного прошарку в глибину кристала менша, нiж нав-
паки (рiзниця дорiвнює 0,30 атомiв/iон), тодi як у кристалi Ni має
мiсце протилежна залежнiсть (рiзниця кiлькостi перемiщених ато-
мiв складає - 0,30 атоми/iон). Ця рiзниця в приповерхневих пере-
мiщеннях у Ni i Al найбiльш ймовiрно пов’язана з бiльш глибоким
проникненням iонiв Ar у кристал Al нiж у кристал Ni i тим, що
приблизно 20% бомбардуючих iонiв зупиняються в кристалi Al в
4 - 5-му атомних прошарках, тодi як бiльшiсть iонiв Ar вiдбива-
ються вiд поверхнi кристала Ni. При цьому, iони Ar в Al можуть
бути причиною додаткової напруженостi гратки, що i призводить
до виникнення потоку атомiв з об’єму кристала Al до його поверхнi
в процесi розвитку каскаду.

12.5 Каскаднi перемiщення атомiв в Ni/Al i
Al/Ni при температурi 0 К

12.5.1 Двошарова система Al/Ni

Матриця атомних перемiщень у двошаровiй системi Al/Ni при бом-
бардуваннi iонами Ar з енергiєю 100 еВ наведена на рис. 11.19(а).
Сума атомних перемiщень з першого атомного (Al) прошарку в пiд-
кладинку (Ni), в ад-прошарок, а також атомiв, що були розпиленi
за один каскад, дорiвнює 5.5 перемiщень/iон. З iншого боку, Nws

атомiв Al становить 13.0 перемiщень/iон, що наведено в таблицi
12.8. Таким чином, значна кiлькiсть атомних перемiщень з одної
комiрки Вiгнера-Зейтца до iншої, повинна вiдбуватися у першому
атомному прошарку паралельно поверхнi, що бомбардується. При-
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близно два атоми Al за один каскад перемiщуються до пiдкладинки.
Аналогiчна величина в однокомпонентних матерiалах i псевдоiзото-
пних системах в ∼ 2, 5 рази менше, за винятком тiльки двошарової
системи Ni/Al, що видно на рис. 11.19(б). Кiлькiсть перемiщень з
першого атомного прошарку до ад-прошарку в Al/Ni дорiвнює 3,0
атомiв/iон, що є найвищим значенням для кiлькостi атомних пере-
мiщень у ад-прошарок серед усiх розглянутих систем. У псевдо-
iзотопнiй системi Al/Ni(Ni), спостерiгалися значно меншi величини
атомних перемiщень. Таким чином, велика активнiсть перемiщень
атомiв Al у системi Al/Ni не може бути пояснена тiльки рiзницею
атомних мас Al i Ni.

Процедура розрахунку загальної потенцiальної енергiї криста-
ла для рiзного атомного оточення була використана для пояснення
високої активностi перемiщення приповерхневих атомiв у двошаро-
вiй системi Al/Ni [282]. Потенцiальна енергiя iдеального кристала
(без дефектiв) була порiвняна з потенцiальною енергiєю системи,
де n поверхневих найближчих сусiднiх атомiв з першого атомного
прошарку взаємно замiщенi n найближчими сусiднiми атомами з
другого атомного прошарку. Розрахунки були виконанi для n = 1, 2,
3 без врахування релаксацiї ґратки. Була отримана наступна рiзни-
ця потенцiальних енергiй кристалiв, вiдповiдно: -0,6; -1,1 i -1,65 еВ.
Цi результати показали, що обмiн атомами першого прошарку (Al)
з атомами пiдкладинки (Ni) являється енергетично вигiдним для
двошарової системи Al/Ni. У свою чергу, бомбардуючi iони акти-
вiзують цей обмiнний процес загального зниження потенцiальної
енергiї двошарової системи за рахунок привнесеної ними енергiї.
Велика кiлькiсть ад-атомiв у Al/Ni (3,0 ад-атомiв/iон) формується
завдяки низькiй поверхневiй енергiї зв’язку i значним енергети-
чним втратам iонiв Ar у першому прошарку двошарової системи
Al/Ni. Iнша причина полягає в тому, що атоми Al розташованi на
поверхнi кристала Ni з вiдносно важкими атомами [282]. Значна
генерацiя ад-атомiв спостерiгалася також в однокомпонентному Al
завдяки низькiй поверхневiй енергiї, але максимум енергетичних
втрат у кристалi Al був розташований в другому атомному про-
шарку, що впливає таким чином, що кiлькiсть ад-атомiв у кристалi
Al все ж менша, нiж у двошаровiй системi Al/Ni. Пряма залежнiсть
генерацiї ад-атомiв вiд поверхневої енергiї зв’язку i енергетичних
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Табл. 12.8. СКЗ атомiв (нм2) в Al/Ni, Ni/Al, Al/Ni(Ni), Ni/Al(Al) при 100
еВ Ar, 0 К

Системи R2 R2
x R2

x,ad R2
yz,ad Nws

Al/Ni
Al атоми 1,0 0,2 0,1 0,4 13,0
Ni атоми 0,4 0,17 0,005 0,003 6,0
Al/Ni(Ni)
Al атоми 0,4 0,07 0,03 0,03 2,6
Ni атоми 0,3 0,2 0,0025 0,001 4,0

Ni/Al
Ni атоми 1,2 0,5 0,01 0,10 9,0
Al атоми 2,0 1,0 0,25 0,08 19,0
Ni/Al(Al)
Ni атоми 1,0 0,3 0,05 0,5 3,5
Al атоми 1,5 0,8 0,02 0,01 10,0

втрат iона в першому прошарку пiдтверджується додатковими мо-
дельними розрахунками, що були виконанi для псевдоiзотопної си-
стеми Al/Ni(Al). У цьому випадку, кристал описувався потенцiалом
Al, але атоми пiдкладинки мали масу атомiв Ni. Знову було вста-
новлено великий вихiд ад-атомiв (2,7 ад-атомiв/iон, див. таблицю
12.8) завдяки низькiй поверхневiй енергiї зв’язку i великим втра-
там енергiї в першому атомному прошарку (атоми великого розмiру
з малою масою на поверхнi пiдкладинки з великою атомною масою i
малим розмiром). Додатковий вплив на активнiсть перемiщень ато-
мiв у кристалi Al/Ni має механiчна напруженiсть у двошаровому
кристалi, що являється наслiдком рiзницi сталих гратки Al i Ni.
Вона також сприяє бiльш значним змiнам у двошаровому криста-
лi порiвняно з однокомпонентними i псевдоiзотопними кристалами,
однак цi змiни вiдбуваються, головним чином, уздовж поверхнi кри-
стала.

12.5.2 Двошарова система Ni/Al

Матриця атомних каскадних перемiщень у Ni/Al показує значну
рiзницю атомних перемiщень порiвняно з двошаровою системою
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Al/Ni. Сума атомних перемiщень атомiв Ni за межi першого атомно-
го прошарку в двошаровому кристалi Ni/Al дорiвнює 7,0 атомiв/iон,
тодi як Nws атомiв першого атомного прошарку становить 9,0 пере-
мiщень/iон. Таким чином, кiлькiсть атомних перемiщень з одної
комiрки у iншу в межах першого атомного прошарку становить 1,7
перемiщень/iон. Отже, основний потiк каскадних атомiв Ni спрямо-
вується до ад-прошарку i пiдкладинки. Для порiвняння Nws для ато-
мiв першого атомного прошарку в псевдоiзотопнiй системi Ni/Al(Al)
становить тiльки 3,5 перемiщень/iон. Таким чином, значна величи-
на Nws i значна кiлькiсть атомних перемiщень з першого атомного
прошарку Ni всередину двошарового кристала Ni/Al не являється
наслiдком рiзницi атомних мас компонентiв, про що вже говори-
лося на прикладi двошарової системи Al/Ni. Кiлькiсть перемiщень
атомiв Ni до ад-прошарку (Nad для Ni) неiстотно вiдрiзняється вiд
Nad у однокомпонентному кристалi Ni (див. таблицю 12.8). Поверх-
невi атоми Ni у двошаровому кристалi Ni/Al проявляють сильнiшу
тенденцiю до перемiщення в Al пiдкладинку, порiвняно з iншими
системами, що розглядаються. Спостерiгається також значний по-
тiк атомiв вiддачi Al з другого атомного прошарку (Al) в перший
(Ni). Як i у випадку двошарового кристала Al/Ni, були виконанi
аналогiчнi розрахунки потенцiальної енергiї iдеального кристала i
кристала з взаємно обмiняними найближчими сусiднiми атомами у
першому i другому атомних прошарках. Модельнi розрахунки були
виконанi для n = 1− 5 атомiв найближчих сусiдiв з одного прошар-
ку. Знову було виявлено зменшення потенцiальної енергiї вiд -0.2 еВ
(n = 1) до -1.9 еВ (n = 5). Таким чином, велика кiлькiсть атомних
перемiщень атомiв мiж першим i другим атомними прошарками у
двошаровiй системi Ni/Al також являється енергетично вигiдним
процесом i спричиняється за рахунок енергiї, що привноситься до
системи бомбардуючими iонами.

12.5.3 Особливостi атомних перемiщень у кристалах
Al/Ni i Ni/Al

З усього сказаного вище видно, що для обох двошарових систем
обмiн мiж атомами першого атомного прошарку i пiдкладинкою є
енергетично вигiдним. Бiльша iнтенсивнiсть обмiну була показана
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системою Ni/Al завдяки бiльш низькiй енергiї перемiщення [298],
як наслiдок бiльшої сталої ґратки Al порiвняно зi сталою ґратки Ni
[288, 292]. Бiльше того, потенцiальна енергiя, що була розрахова-
на для двошарової системи Ni/Al показує, що обмiннi перемiщення
зв’язаних груп поверхневих сусiднiх атомiв Ni з вiдповiдними ато-
мами Al з другого атомного прошарку являються енергетично бiльш
вигiдним процесом, нiж обмiн мiж першим i другим атомними про-
шарками такої самої кiлькостi окремих атомiв Ni i Al. У випадку
двошарової системи Al/Ni має мiсце протилежна тенденцiя. Iншою
особливiстю системи Ni/Al є критично велика кiлькiсть атомних
перемiщень атомiв Al з пiдкладинки до ад-прошарку. Цей ефект,
ймовiрнiше за все, пов’язаний з деградацiєю поверхневого потен-
цiального бар’єру завдяки значнiй кiлькостi приповерхневих атом-
них перемiщень. Мала величина R2

yz,ad/Nad для атомiв Al показує,
що ад-атоми Al розташовуються дуже близько до точки, де вони
вийшли з поверхневого прошарку на поверхню кристала. Аналогi-
чну тенденцiю демонструють ад-атоми, що вийшли з пiдкладинки
у псевдоiзотопних системах Al/Ni(Ni) i Ni/Al(Al), що видно з даних
розрахункiв, наведених у таблицi 12.8. Непрямi свiдчення утворен-
ня послiдовностей атомних зiткнень замiщення в напрямках <110>
навколо напрямку [100] в обох двошарових кристалах були отри-
манi шляхом комп’ютерного моделювання. Послiдовностi атомних
зiткнень замiщення в напрямку [100] не були помiченi в кристалах
Al/Ni i Ni/Al, незважаючи на те, що вони генеруються в однокомпо-
нентному кристалi Ni. Iдея домiнуючої ролi послiдовностi атомних
зiткнень у напрямках <110> навколо напрямку [100] пiдтримується
тим, що рiзниця компонентiв R2

x − R2
x,ad (нормальний до поверхнi

внутрiшнiй компонент загального середньоквадратичного змiщен-
ня атомiв вiддачi) i R2 − R2

x − R2
yz,ad (бiчний внутрiшнiй компонент

середньоквадратичного змiщення) є, практично, iдентичними мiж
собою як у випадку системи Al/Ni, так i у випадку системи Ni/Al,
що можна бачити з даних, наведених у таблицi 12.8. У кристалi
Al/Ni послiдовностi атомних зiткнень замiщення в напрямку [100]
як i в однокомпонентному кристалi Al не мали домiнуючого характе-
ру. Навпаки, у випадку кристала Ni послiдовнiсть у напрямку [100]
мала домiнуючий характер. Однiєю з можливих причин зменшен-
ня ймовiрностi утворення послiдовностi зiткнень замiщення атомiв
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з поверхнi двошарового кристала Al/Ni до пiдкладинки є великий
розмiр атома Al порiвняно з атомом Ni. При цьому, в ГЦК кристалi
геометрично вигiднiше атому Al перемiщуватися в напрямку <110>,
нiж у напрямку [100]. Таке перемiщення може супроводжуватися
виникненням ад-атома Al, яким стає один з найближчих сусiднiх
атомiв Al на поверхнi. Атомнi перемiщення з глибини кристала до
поверхнi обмеженi у випадку кристала Al/Ni 2 – 4-м атомними про-
шарками i 2 – 8-м атомними прошарками у кристалi Ni/Al. Цей
останнiй результат спiвпадає з даними для однокомпонентних кри-
сталiв, що наведенi на рис. 12.10. Часовi залежностi середньоква-
дратичного змiщення атомiв вiддачi i їх компонентiв для двошаро-
вих кристалiв Al/Ni i Ni/Al наведенi на рис. 12.11(а,б). Стабiльнiсть
двошарової системи Al/Ni досягається пiсля 1,3 – 1,5 пс еволюцiї
каскаду, а системи Ni/Al - пiсля 2 – 3 пс. Однак деякi флуктуацiї
зберiгаються в двошаровому кристалi Ni/Al до кiнця розрахунку
каскаду. У двошаровому кристалi Ni/Al для функцiй Nws атомiв Ni
i Al з’являється слабкий максимум у момент часу ∼ 1 пс, тодi як у
випадку кристала Al/Ni такий максимум, практично, не спостерi-
гається. У кристалi Ni/Al бiчнi i нормальнi внутрiшнi компоненти
середньоквадратичного змiщення атомiв вiддачi обох типiв атомiв
роблять головний внесок у загальне значення змiщення атомiв вiд-
дачi. У кристалi Al/Ni головний внесок роблять бiчний i нормальний
до поверхнi компоненти середньоквадратичного змiщення атомiв Ni,
а також бiчний внутрiшнiй компонент змiщень i бiчний компонент
змiщень Al ад-атомiв. Середньоквадратичнi змiщення атомiв вiдда-
чi компонентiв у Al/Ni i Ni/Al зростають вiд моменту часу 0,2 пс до
кiнця розрахунку каскаду в 1,5 – 3,0 рази, тодi як у однокомпонен-
тних металах Al i Ni або в псевдоiзотопних двошарових системах
середньоквадратичне змiщення атомiв неiстотно зростає на цьому
етапi розвитку каскаду. У Al/Ni змiщення атомiв вiддачi зростає,
головним чином, завдяки значному зростанню бiчної внутрiшньої i
ад-атомної компонентiв змiщення атомiв Al, а також завдяки зро-
станню бiчного компонента змiщення атомiв пiдкладинки (Ni), що
видно з рис. 12.11(а).

У Ni/Al середньоквадратичне змiщення зростає завдяки збiль-
шенню внутрiшнього бiчного компонента змiщення Ni атомiв, а та-
кож зростанню бiчного i нормального компонентiв змiщення атомiв
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Рис. 12.11. Залежнiсть компонентiв СКЗ для а) Al/Ni i б) Ni/Al при енергiї
iонiв Ar - 100 еВ i температурi 0 К. 1 i 2 – перемiщення атомiв Nws, вiдпо-
вiдно, Ni i Al; 3 i 4 – СКЗ атомiв Ni i Al; 5 – СКЗ [100] атомiв Ni, 6 – СКЗ
[100] ад-атомiв Ni, 7 – СКЗ ад-атомiв Ni у бiчних напрямках, 8 - СКЗ [1
0 0] атомiв Al, 9 - СКЗ [100] ад-атомiв Al, 10 – СКЗ ад-атомiв Al у бiчних

напрямках [290].

Al, що видно з рис. 12.11 (б). Нами було запропоновано, що перева-
жне зростання бiчного компонента середньоквадратичного змiщен-
ня на термiчнiй стадiї каскаду в обох кристалах пов’язано з довгоi-
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снуючими низькоенергетичними процесами релаксацiї мiжатомних
латеральних напруженостей в кристалах, викликаних розбiжностя-
ми сталих гратки Al i Ni. Отже, хiмiчнi сили взаємного розчинення,
а також рiзниця сталих ґратки, що є наслiдком рiзних мiжатомних
потенцiалiв, iнтенсифiкують атомнi транспортнi процеси на протязi
термiчних стадiй каскадiв, що вiдмiчалося в [298] для iнших дво-
шарових систем.

Кiлькiсть атомних перемiщень атомiв пiдкладинки в напрямку
[100], а також вiдповiднi середньоквадратичнi змiщення i Nws ато-
мiв вiддачi в пiдкладинцi виявляються бiльшими у Ni/Al порiвняно
з Al/Ni. Цей результат спiвпадає з даними для однокомпонентних
кристалiв Al i Ni i вiдбиває залежнiсть кiлькостi перемiщених ато-
мiв вiд енергiї зв’язку атомiв у матерiалi [315, 290]. У доповнення,
обидвi двошаровi системи Al/Ni i Ni/Al показують значно бiльшу
активнiсть перемiщень поблизу поверхнi порiвняно з вiдповiдними
псевдоiзотопними двошаровими системами або чистими металами,
що виглядає цiлком природно виходячи з вищесказаного.

12.5.4 Особливостi охолодження каскадiв

Iснують деякi особливостi процесу охолодження каскадiв, якi вiд-
рiзняють модельнi кристали один вiд одного. Найнижчий макси-
мум кiнетичної енергiї частинок у каскадах пiсля 4 пс еволюцiї
каскадiв має мiсце в кристалах з ґраткою Ni (однокомпонентний
Ni i Al/Ni(Ni)). У системах з ґраткою Al (однокомпонентний Al i
Ni/Al(Al)) найбiльш енергетична частинка пiсля 4 пс еволюцiї ка-
скаду має iстотно бiльшу кiнетичну енергiю. Це добре корелює з
iдеєю рiзної швидкостi охолодження каскаду в матерiалах з рiзни-
ми якостями когезiї i пружностi ґратки [317, 318]. Було виконано та-
кож додаткове моделювання для псевдоiзотопних систем Al/Ni(Al)
i Ni/Al(Ni) з метою з’ясування залежностi процесiв перенесення
енергiї в кристалi вiд маси атомiв компонентiв. Цi моделювання ви-
явили значну роль потенцiалу по вiдношенню до швидкостi охоло-
дження каскаду. Енергiя когезiї i вiдповiдна модельна температура
плавлення кристала, яка залежить прямо пропорцiйно вiд енергiї
когезiї [318], являються меншими у кристалi Al порiвняно з кри-
сталом Ni. Вiдповiдно, порушення в ґратцi Al пiсля 4 пс еволюцiї
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каскаду будуть значно бiльшими, нiж у ґратцi Ni, завдяки бiльш
низькiй температурi плавлення, а також меншiй швидкостi охоло-
дження. Порiвняння рис. 12.11 (а) i рис. 12.11 (б) ясно показує, що
для двошарового кристала Ni/Al осциляцiї iснують навiть пiсля 7 пс
еволюцiї каскаду, що говорить про те, що система не досягла стадiї
рiвноваги з навколишнiм середовищем порiвняно з двошаровою си-
стемою Al/Ni. Подiбне порiвняння було також виконано для стадiй
охолодження каскадiв з початковою енергiєю 5 кеВ у кристалах Cu
i Ni [317].

12.6 Каскаднi перемiщення атомiв в Al, Ni i
Al/Ni при 300 К

12.6.1 Кiлькiсть перемiщень атомiв вiддачi при 0К i
300 К

Кiлькостi атомних перемiщень з одної комiрки Вiгнера-Зейтца до
iншої Nws при 0 К i 300 К у кристалах Al, Ni i Al/Ni наведенi в
таблицях 12.7, 12.8, 12.9. Як видно з таблиць, Nws демонструє зро-
стання на 20 - 40% з пiдвищенням температури вiд 0 К до 300 К.
Збiльшення на 10-40% являється також справедливим для компо-
нентiв середньоквадратичного змiщення атомiв вiддачi, за виклю-
ченням значення внутрiшнього змiщення атомiв вiддачi в нормаль-
ному до поверхнi напрямку: R2

x−R2
x,ad, яке залишається незмiнним.

Найбiльше зростання на 40 - 60% має мiсце в усiх випадках для
внутрiшнього бiчного компонента середньоквадратичного змiщен-
ня: R2 − R2

x − R2
yz,ad. Рис. 12.12 (а,б) надає iнформацiю про атомнi

перемiщення в кристалах Al i Ni при 300 К. Видно, що послiдов-
ностi атомних зiткнень замiщення в напрямках <110> генеруються
в обох кристалах, тодi як послiдовностi зiткнень замiщення в на-
прямку [100] мають переважне значення тiльки у кристалi Ni. Вони
також були iдентифiкованi в двошаровому кристалi Al/Ni при тем-
пературi 300 К.

Цi результати якiсно спiвпадають з аналогiчними результатами
при температурi 0 К. Однак, порiвняння з моделюванням при 0 К
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Табл. 12.9. СКЗ атомiв вiддачi в Al, Ni i Al/Ni при 300 К i енергiї iонiв Ar
100 еВ

Кристали R2 R2
x R2

x,ad R2
yz,ad Nws

Ni 0,9 0,3 0,05 0,4 7,7
Al 2,8 1,3 0,1 0,38 17,6

Al/Ni[Al] 1,5 0,3 0,15 0,5 16,0
Al/Ni[Ni] 0,5 0,2 0,005 0,004 7,3
Примiтка. [...] – СКЗ або Nws якого компонента
системи приведено.

показує, що довжина послiдовностi зiткнень замiщення в напрямку
[100] в кристалi Ni значно зменшується iз зростанням температури.

Взагалi, спостерiгається зростання активностi перемiшування
атомiв iз зростанням температури. Кiлькiсть внутрiшнiх зворотних
атомних перемiщень у напрямку до поверхнi являється також бiль-
шою на ∼ 60% для обох кристалiв Al i Ni при температурi 300 К
порiвняно з температурою 0 К, що пов’язано iз загальним зростан-
ням iнтенсивностi зворотного розсiювання атомiв вiддачi на термi-
чно активованих неоднорiдностях кристалiчної ґратки.

Для двошарового кристала Al/Ni це зростання становило тiльки
∼ 20%. Порiвнюючи кристали Al i Ni було встановлено, що загаль-
на кiлькiсть внутрiшнiх зворотних атомних перемiщень у кристалi
Al була в 4,5 рази бiльшою нiж в Ni при обох температурах 0 К
i 300 К. Це пов’язано з рiзницею енергiй когезiї кристалiв Al i Ni
[282]. Бiльша частина коротких зворотних (з атомного прошарку n

в прошарок n − 1) перемiщень атомiв вiддачi в двошаровому кри-
сталi Al/Ni має мiсце на межi розподiлу компонентiв Al-Ni i пов’я-
зана з внеском хiмiчної складової в ефект перемiшування. Подiбнi
внутрiшнi зворотнi атомнi перемiщення в Ni пiдкладинцi в системi
Al/Ni вiдбуваються поблизу поверхнi в другому i третьому атом-
них прошарках i їх кiлькiсть значно бiльша нiж у кристалi Ni. Це
зростання в кристалi Al/Ni, порiвняно з кристалом Ni є, практично,
температурно-незалежним, оскiльки, головним чином, пов’язано з
впливом взаємного розчинення компонентiв двошарового кристала.
Рiзниця кiлькостей атомних перемiщень у кристалах Al i Ni з пер-
шого атомного прошарку в глибину кристала i навпаки з глибини
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Рис. 12.12. Перемiщення атомiв у кристалах а) Al i б) Ni уздовж напрямку
[1 0 0]. Енергiя бомбардуючих iонiв Ar - 100 еВ, температура кристала 300
К. По вертикалi показанi номери атомних прошаркiв, з яких перемiщую-

ться атоми вiддачi [316].

кристала до першого атомного прошарку при температурi 300 К ста-
новить +0,46 атомiв/iон у кристалi Al i – 0,7 атомiв/iон у кристалi
Ni. Якiсно аналогiчнi залежностi мають мiсце також при темпера-
турi кристалiв 0 К. Отже, потiк атомiв мiж поверхневим прошарком
i об’ємом зменшує кiлькiсть поверхневих вакансiй в кристалi Al i
збiльшує їх кiлькiсть у кристалi Ni. Вiдповiдний потiк атомiв вiдда-
чi в двошаровому кристалi Al/Ni є вiдносно малим i лише неiстотно
збiльшує кiлькiсть поверхневих вакансiй.
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12.6.2 Каскади в Ni i Al/Ni при 300 К для iонiв Ar i
Xe 25 i 50 еВ

У роботi [332] були розглянутi каскаднi перемiщення атомiв через
межу розподiлу в кристалi Al/Ni при його нормальному бомбарду-
ваннi iонами Ar i Xe з енергiям 25, 40 i 50 еВ i температурi кристала
300 К. Як видно з таблицi 12.10 i таблицi 12.11, кiлькiсть перемi-
щень атомiв з першого прошарку (Al) до пiдкладинки (Ni) i навпаки,
у двошаровiй системi Al/Ni, вiдповiдно в 2,5 i 3,0 рази бiльше, нiж
у монокристалi Ni для iонiв Ar з енергiєю 50 еВ. Перемiщення в
кристалах Ni i Al/Ni з першого прошарку в об’єм, компенсуються
послiдовностями атомних зiткнень замiщення, що призводить до
зворотних перемiщень атомiв з об’єму кристала в перший проша-
рок, включаючи обмiннi перемiщення атомiв мiж першим i другим
прошарками. Цi перемiщення складали, вiдповiдно, 75% i 95%, в то-
му числi, обмiннi перемiщення мiж першим i другим прошарками
складали 70% i 80% вiд загального числа перемiщень з першого про-
шарку в об’єм кристала. При бомбардуваннi iонами Xe з енергiєю
50 еВ, кiлькiсть перемiщень атомiв Al до Ni пiдкладинки i навпа-
ки у двошаровiй системi Al/Ni, була, вiдповiдно, в 2,7 i 4,5 разiв
бiльшою, нiж у вiдповiдних прошарках монокристала Ni.

При цьому, атоми Al у двошаровому кристалi Al/Ni i атоми пер-
шого прошарку в монокристалi Ni перетинали межу мiж першим i
другим прошарками, вiдповiдно, в 98% i 60% випадкiв у результатi
компенсованих перемiщень атомiв рiзних типiв, у тому числi, в 85%
i 60% випадкiв у результатi обмiнних атомних перемiщень. Бомбар-
дування монокристала Ni iонами Xe з енергiєю 25 еВ призводило
до утворення в два рази бiльшої кiлькостi перемiщень атомiв мiж
першим i другим прошарками, 96% яких були обмiнними, у порiв-
няннi з iонами Ar, для яких усi перемiщення атомiв у кристалi Ni -
обмiннi.

При цьому, атоми Al у двошаровому кристалi Al/Ni i атоми пер-
шого прошарку в монокристалi Ni перетинали межу мiж першим i
другим прошарками, вiдповiдно, в 98% i 60% випадкiв у результатi
компенсованих перемiщень атомiв рiзних типiв, у тому числi, в 85%
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Табл. 12.10. Змiщення атомiв у Cu(100) при бомбардуваннi iонами 100 еВ
Ar i 0 K

Ni 1 ↔ 2 1 → об’єм 1 ← об’єм
Ar 50 еВ 0,3 0,5 0,3

25 еВ 0,1 0,1 0,1
Xe 50 еВ 0,3 0,6 0,3

25 еВ 0,3 0,3 0,3

Табл. 12.11. Змiщення атомiв у Cu(100) при бомбардуваннi iонами 100 еВ
Ar i 0 K

Al/Ni 1 ↔ 2 1 → об’єм 1 ← об’єм
Ar 50 еВ 0,95 1,2 1,0

25 еВ 0,3 0,3 0,3
Xe 50 еВ 1,3 1,5 1,5

25 еВ 0,5 0,5 0,5

i 60% випадкiв у результатi обмiнних атомних перемiщень. Бомбар-
дування монокристала Ni iонами Xe з енергiєю 25 еВ призводило
до утворення в два рази бiльшої кiлькостi перемiщень атомiв мiж
першим i другим прошарками, 95% яких були обмiнними, у порiв-
няннi з iонами Ar, для яких усi перемiщення атомiв у кристалi Ni -
обмiннi.

У двошаровому кристалi Al/Ni при такiй енергiї iонiв Ar також
спостерiгалися тiльки обмiннi перемiщення атомiв мiж першим i
другим прошарками, кiлькiсть яких перевищувала кiлькiсть анало-
гiчних перемiщень у монокристалi Ni бiльш, нiж у 2 рази. Для iонiв
Xe крiм обмiнних перемiщень атомiв у двошаровому кристалi Al/Ni
мiж прошарком Al i пiдкладинкою Ni, кiлькiсть яких була в 2 рази
бiльшою, нiж кiлькiсть вiдповiдних перемiщень при бомбардуваннi
кристала Ni iонами Xe i кристала Al/Ni iонами Ar, спостерiгалося
0,05 перемiщень/iон у самiй пiдкладинцi.

Для обох iонiв з енергiєю 50 еВ з 3 – 6-го атомних прошар-
кiв двошарової системи Al/Ni, утворювалося в ∼ 4, 0 рази бiльше
зворотних перемiщень атомiв Ni до поверхнi в порiвняннi з перемi-
щеннями атомiв у кристалi Ni. Така рiзниця в кiлькостi зворотних
перемiщень атомiв всерединi кристалiв пов’язана iз значною кiль-
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кiстю необмiнних приповерхневих перемiщень атомiв у кристалi
Al/Ni, що спричиняють до атомних перемiщень у бiльш глибоких
атомних прошарках кристала. Модельний розрахунок середньоква-
дратичного змiщення атомiв iз своїх комiрок Вiгнера-Зейтца гово-
рить про значнi перемiщення атомiв Al у межах першого атомного
прошарку кристала Al/Ni. У випадку бомбардування Al/Ni iонами
Ar i Xe з енергiєю 25 еВ, середньоквадратичне змiщення каскадних
атомiв Al у першому прошарку складало в обох випадках∼ 0, 05 нм2,
тодi як бiчнi змiщення атомiв у площинi (100) в усьому кристалi Ni
без врахування ад-атомiв при такiй самiй енергiї iонiв дорiвнюва-
ли, вiдповiдно, 0.01 нм2 i 0,02 нм2. Бiчнi змiщення, як i вiдповiднi
кiлькостi атомних перемiщень Nws, у монокристалi Ni i в Ni пiд-
кладинцi двошарового кристала Al/Ni вiдрiзнялися неiстотно. При
енергiї iонiв Ar i Xe - 50 еВ, середньоквадратичне змiщення атомiв
Al у межах першого атомного прошарку кристала Al/Ni дорiвнюва-
ло, вiдповiдно, 0,3 нм2 i 0.35 нм2. У монокристалi Ni бiчнi змiщення
атомiв у каскадi без врахування перемiщень ад-атомiв були, вiдпо-
вiдно ∼ 0, 1 нм2. У всiх розглянутих випадках зворотнорозсiянi iони
виносили 10% енергiї при початковiй енергiї iонiв 50 еВ i 20% при
енергiї 25 еВ, крiм випадку бомбардування монокристала Ni iона-
ми Ar, в якому енергiя, що виноситься, становила, вiдповiдно, 20%
i 40%. При цьому, iони не проникали у кристали глибше першого
атомного прошарку, крiм iонiв Xe з енергiєю 50 еВ, якi залишали у
другому прошарку, в середньому, ∼ 8, 0 еВ початкової енергiї. Та-
ким чином, розходження в розподiлах пружних втрат енергiї iонiв у
кристалах Ni i Al/Ni можуть тiльки незначним чином, як наприклад
у випадку iонiв Ar i кристала Ni, впливати на результуючу рiзницю
в кiлькостi перемiщень атомiв. З iншого боку, моделювання двоша-
рової системи Al/Ni при температурi 0 К показало, що взаємний
обмiн однiєї пари атомiв Al i Ni мiсцями у першому-другому про-
шарках призводить до зниження потенцiальної енергiї двошарового
кристала Al/Ni на 0,6 еВ, про що докладнiше говорилося в [282]. Це
якiсно узгоджується з вiд’ємним значенням теплоти перемiшува-
ння для системи Al-Ni [297, 314]. Таким чином, активований iонами
з енергiями поблизу вiд порогу розпилення, процес обмiнних i вза-
ємно компенсованих перемiщень атомiв Al i Ni мiж першим i другим
прошарками у Al/Ni є енергетично вигiдним, що сприяє загально-
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му зростанню кiлькостi перемiщень атомiв з першого прошарку Al
в пiдкладинку i навпаки. При цьому, обмiннi i компенсованi пере-
мiщення в двошаровому кристалi Al/Ni складають бiльш значну
частку вiд загальної кiлькостi перемiщень з першого атомного про-
шарку в пiдкладинку в порiвняннi з аналогiчними перемiщеннями
у монокристалi Ni при енергiї iонiв 50 еВ, що якiсно узгоджується з
результатами, отриманими завдяки молекулярно-динамiчному мо-
делюванню двошарової системи Ni/Au [295], а також з нашими ре-
зультатами для енергiї iонiв Ar 100 еВ. У розглянутих умовах, iони
Xe генерують, звичайно, бiльше ад-атомiв i атомних перемiщень у
кристалах Ni i Al/Ni, нiж iони Ar. Це, значною мiрою, є результатом
ушкоджень атомної ґратки, якi утворюються iонами Xe на початко-
вiй стадiї каскадiв i призводять до локального протягом ∼ 0, 5 пс
зниження потенцiальних бар’єрiв на шляху мiграцiї атомiв у ка-
скадах зiткнень.

Рис. 12.13. Кiлькiсть атомiв Nws, що залишили свої комiрки Вiгнера-
Зейтца в кристалi Al(100) за час розвитку каскаду при енергiї iонiв Ar
(кривi 1, 3, 5) i Xe (кривi 2, 4, 6) з енергiями, вiдповiдно, 25, 40 i 50 еВ i

температурi кристала 300 К [326, 327].
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12.6.3 Перемiщення атомiв при бомбардуваннi Al iо-
нами Xe

У роботах [326, 327] був розглянутий випадок нормального бом-
бардування кристала Al(100) iонами Ar i Xe з енергiями 25-50 еВ
при температурi кристала 300 К. На рис. 12.13 поданi кiлькостi ато-
мiв Nws, що залишили свої комiрки Вiгнера-Зейтца за час розвитку
каскаду. Кiлькiсть перемiщень атомiв на стадiї релаксацiї каскаду
була бiльшою у випадку iонiв Xe при усiх енергiях бомбардування.
Для iонiв Ar стабiлiзацiя Nws досягається через 0,9 – 1,3 пс, тодi
як у випадку Xe - через 1,5 – 2,0 пс. У каскадах, iнiцiйованих iо-
нами Xe, спостерiгаються два максимуми Nws, тодi як у каскадах,
iнiцiйованих iонами Ar - один. Моменти досягнення максимальних
значень Nws збiгаються з моментами досягнення максимумiв кiль-
костi поверхневих i об’ємних вакансiй Nv,s i Nv,b. Перший максимум
Nws визначається перемiщеннями атомiв на стадiї зiткнень каска-
ду, коли iон входить у кристал, тодi як другий - зворотним рухом
iона Xe i пов’язаним з цим колективним перемiщенням атомiв до
поверхнi. У випадку iонiв Ar, обидва етапи руху iона в кристалi
вiдрiзняються за часом на ∼ 0, 1 пс, що призводить до появи одного
максимуму величини Nws, оскiльки ґратка не встигає релаксува-
ти у iнтервалi часу мiж роботою цих двох механiзмiв. При цьому,
ймовiрнiсть перемiщень атомiв, пов’язаних з рухом iона Ar з кри-
стала є меншою у порiвняннi з ймовiрнiстю аналогiчного процесу
у випадку iонiв Xe по енергетичним розумiнням, а також завдяки
тому, що iони Ar, практично, не проникають всередину кристала.
Так при енергiї iонiв 50 еВ, кiлькiсть атомних перемiщень з прошар-
ку в прошарок у напрямку [100] всередину кристала Al становить
∼ 3, 0 перемiщень/iон для обох типiв iонiв, тодi як кiлькiсть зворо-
тних перемiщень до поверхнi становить ∼ 6, 0 i 2,0 перемiщень/iон,
вiдповiдно, для iонiв Xe i Ar.

Залежностi компонентiв середньоквадратичного змiщення ато-
мiв вiддачi вiд часу розвитку каскаду при бомбардуваннi iонами Ar
i Xe з енергiєю 50 eВ на рис. 12.14 (а,б) iлюструють зробленi вище
висновки вiдносно атомних перемiщень. У випадку iонiв Ar в першi
0,2 пс вiдбувається рiзке збiльшення компонентiв середньоквадра-
тичного змiщення атомiв вiддачi в напрямку [100] R2

x i в площинi
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Рис. 12.14. Залежнiсть компонентiв СКЗ атомiв вiддачi в кристалi Al(1 0
0) вiд часу розвитку каскаду при бомбардуваннi iонами а) Ar i б) Xe з
енергiєю 50 eВ: 1 - R2, 2 - R2

x; 3 - R2
x,ad; 4 - R2

yz; 5 - R2
yz,ad. Температура

кристала 300 К [326, 327].

(100) R2
yz всерединi кристала. Змiщення ад-атомiв R2

yz,ad на поверхнi
(100) зростають пiсля 0,1 пс з початку каскаду i досягають макси-
мального значення протягом 0,5 пс, тодi як нормальнi до поверхнi
змiщення ад-атомiв R2

x,ad не мають помiтного впливу на R2. На рис.
12.14 (б) слабкi максимуми R2

x i R2
x мають мiсце в iнтервалi часу

0,3 – 0,4 пс, у випадку iонiв Xe i вiдповiдають за часом першим
максимумам Nv,s i Nv,b i максимуму мiжвузлових атомiв Nin. Вне-
сок ад-атомiв у середньоквадратичне змiщення R2 за першi 0,5 пс
розвитку каскаду є неiстотним, хоч i зростає починаючи з 0,1 пс.
Друге рiзке зростання R2 на рис. 12.14 (б) вiдбувається в iнтервалi
часу 0,5 – 1,0 пс завдяки, у першу чергу, зростанню компонентiв
R2

x,ad i R2
yz,ad для ад-атомiв, хоч компоненти середньоквадратичного
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змiщення R2
x i R2

yz також зростають у цьому iнтервалi часу. При бом-
бардуваннi iонами Xe з енергiєю 25 eВ, головний внесок у зростання
змiщення R2 за першi 0,3 пс роблять компоненти R2

x i R2
yz, тодi як

внесок змiщень ад-атомiв є незначним. У iнтервалi часу 0,5 – 1,0
пс домiнуючий внесок у зростання R2 роблять змiщення ад-атомiв
(R2

x,ad + R2
yz,ad ∼ 20 Å

2
), тодi як компоненти R2

x i R2
yz складають, вiд-

повiдно, тiльки 2 Å
2

i 4 Å
2
. Середньоквадратичне змiщення атомiв у

випадку iонiв Ar з енергiєю 25 eВ досягає свого єдиного максимуму
за час 0,5 пс. При енергiї iонiв Ar i Xe 40 eВ компоненти середньо-
квадратичного змiщення атомiв якiсно повторюють результати, що
були отриманi при початковiй енергiї iонiв 50 eВ.

12.6.4 Перемiщення атомiв у Al на стадiї зiткнень ка-
скаду при температурах вiд 0 К до 500 К

У роботi [325] виконано молекулярно-динамiчне моделювання ка-
скадiв, викликаних нормальним падiнням iонiв Ar з енергiєю 100
еВ на поверхню кристала Al(100) при температурах кристала вiд
0 К до 500 К через кожнi 100 К з метою розгляду температурної
залежностi кiлькостi каскадних перемiщень атомiв. У всiх випад-
ках було проведено по 500 розрахункiв каскадiв зiткнень, кожний
з яких моделювався в початковому кристалi протягом 1 пс. На рис.
12.15 (а,б) наведенi дiаграми атомних перемiщень при температу-
рах кристала а) 0 К i б) 500 К пiсля 1 пс еволюцiї каскаду. Дiаграми
показують значне зростання кiлькостi зворотнорозсiяних атомiв у
каскадах зi збiльшенням температури, що спiвпадає з результата-
ми, отриманими при температурах 100 К – 400 К. Таке зростання є
наслiдком термiчних порушень кристалiчної ґратки, якi призводять
до зменшення її фокусуючих можливостей вiдносно послiдовностей
атомних зiткнень замiщення i до зростання розсiювання атомiв у
каскадах, що узгоджується iз скороченням послiдовностей зiткнень
замiщення атомiв при зростаннi температури [323]. Кiлькiсть атом-
них перемiщень з першого прошарку в прошарок ад-атомiв на про-
тязi 1 пс зростає в∼ 7, 0 разiв при збiльшеннi температури вiд 0 К до
500 К, тодi як коефiцiєнт розпилення кристала Al(100) залишається,
практично, сталим (∼ 0, 5 атомiв/iон), що спiвпадає з iншими дани-
ми про його температурну незалежнiсть [223]. Найбiльша кiлькiсть
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атомних перемiщень у глибину кристала (додатних) вiдбувається з
другого атомного прошарку незалежно вiд температури. При зро-
станнi температури вiд 0 К до 500 К сумарна кiлькiсть додатних
атомних перемiщень зростає в 1,3 рази, тодi як кiлькiсть зворотних
перемiщень до поверхнi (вiд’ємних) без врахування перемiщень до
прошарку ад-атомiв - у 6,0 разiв.

Рис. 12.15. Пошарова кiлькiсть атомних перемiщень з кожного прошарку
уздовж напрямку [100] у каскадi зiткнень при температурi кристала Al а) 0
К i б) 500 К i енергiї бомбардуючих iонiв Ar 100 еВ. Штриховкою позначенi
вiд’ємнi та додатнi перемiщення атомiв на -2 атомнi прошарки (1), -1 (2),
1 (3), 2 (4), 3 (5), 4 (6), 5 (7), 6 (8). Вiд’ємнi перемiщення на рисунку б)
зменшенi в 5 разiв порiвняно з отриманими модельними результатами

[325].

Пошарова кiлькiсть вiд’ємних атомних перемiщень монотонно
зменшується з глибиною, тодi як пошарова кiлькiсть додатних пе-
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ремiщень при низьких температурах у iнтервалi 0 К – 300 К має
перiодичний характер у залежностi вiд номера прошарку, що по-
в’язано з внеском послiдовностей атомних зiткнень замiщення в
напрямку [100] на фонi поступового зменшення кiлькостi атомних
перемiщень уздовж 6-го - 10-го атомних прошаркiв [282]. При тем-
пературi 500 К перiодичнiсть кiлькостi додатних перемiщень стає
менш виразною i зберiгається уздовж перших 4 атомних прошаркiв,
що вiдповiдає температурнiй залежностi послiдовностей замiщення
[321, 323].

12.6.5 Атоми вiддачi в Ni при енергiї iонiв Ar 100 еВ
i температурi 750 К

На рис. 12.16 наведенi атомнi перемiщення в кристалi Ni при тем-
пературi 750 К, якi були викликанi бомбардуючими з енергiєю 100
еВ iонами Ar [321]. На рисунку не було зареєстровано послiдовно-
стей атомних зiткнень замiщення [100] при температурi 750 К, тодi
як вони були чiтко iдентифiкованi при температурах 0 К i 300 К
[282, 316]. Як i при 300 К, при температурi 750 К було встановлено
збiльшення кiлькостi атомних перемiщень Nws вiд 6 до 11 перемi-
щень/iон iз зростанням температури вiд 0 К до 750 К. Середньо-
квадратичне змiщення атомiв вiддачi також показує, практично,
подвiйне зростання в цьому температурному iнтервалi, що видно
з таблиць 12.12, 12.9, 12.8. Детальний аналiз показав, що компо-
нент середньоквадратичного змiщення атомiв вiддачi в напрямку
нормалi до поверхнi, що бомбардується, R2

x тiльки незначним чином
залежить вiд температури, завдяки генерацiї ад-атомiв, тодi як вну-
трiшнiй нормальний до поверхнi компонент R2

x − R2
x,ad залишається

незалежним вiд температури. У цiлому, для атомних перемiщень
у напрямку [100] було отримано, що кiлькiсть, так званих, "довгих
атомних перемiщень"з прошарку n до прошарку n+2 або n−2, змен-
шується iз зростанням температури вiд 0 К до 750 К майже у два
рази, що може бути iнтерпретовано, як зменшення довжини i кiль-
костi послiдовностей атомних зiткнень замiщення [100] iз зростан-
ням температури [283]. Кiлькiсть, так званих, "коротких атомних
перемiщень"з атомного прошарку n до прошарку n+1 або n−1, зро-
стає в два рази iз збiльшенням температури, але при температурi
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Рис. 12.16. Перемiщення атомiв у кристалi Ni уздовж напрямку [100] з
прошарку в прошарок при енергiї iонiв Ar – 100 еВ i температурi кри-
стала 750 К. По вертикалi показанi номери атомних прошаркiв, з яких

перемiщаються атоми вiддачi [321].

750 К послiдовностi зiткнень замiщення атомiв, ймовiрнiше за все,
складаються тiльки з одного кроку. Це зростання має мiсце завдяки
збiльшенню кiлькостi зворотних атомних перемiщень до поверхнi
кристала майже у три рази.

Для загальної кiлькостi внутрiшнiх перемiщень у напрямку [100]
без врахування перемiщень атомiв у ад-прошарок, було отримано
зростання кiлькостi перемiщень з 4,0 перемiщень/iон при темпера-
турi 0 К до 6.0 перемiщень/iон при температурi 750 К. Це зростання
є значно меншим, нiж збiльшення значення величини Nws, яка на-

Табл. 12.12. СКЗ (нм2) атомiв вiддачi при температурi Ni 750 К i енергiї
iонiв Ar 100 еВ

Температура R2 R2
x R2

x,ad R2
yz,ad Nws

750 K 1,3 0,3 0,05 0,5 11,0
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ведена в таблицi 12.12, що може бути вiднесено за рахунок значного
збiльшення кiлькостi бiчних внутрiшнiх атомних перемiщень. Цей
висновок пiдтверджується вiдповiдним значенням компонента се-
редньоквадратичного змiщення атомiв вiддачi R2−R2

x−R2
yz,ad, який

зростає в 3,5 рази у температурному iнтервалi вiд 0 К до 750 К.
Зростання бiчного середньоквадратичного змiщення атомiв вiддачi
вiдбувається завдяки збiльшенню ефективностi розсiювання ато-
мiв вiддачi на термiчно утворених неоднорiдностях атомної ґратки
кристала Ni, або iншими словами, завдяки скороченню довжини
послiдовностей атомних зiткнень замiщення, особливо в напрямку
[100].

12.6.6 Перемiшування в кристалi Ni при енергiї iонiв
Ar 100 еВ i температурi 750 К

З використанням матрицi атомних перемiщень (див. рис. 12.16), бу-
ли розрахованi коефiцiєнт iонного перемiшування (12.7), середня
швидкiсть дрейфу атомiв вiддачi (12.8) та релокацiйна функцiя для
однокомпонентних матерiалiв. Результати наведенi на рис. 12.17 (а-
в) для температур 0 К, 300 К i 750 К. При температурах 0 К i 300
К коефiцiєнт iонного перемiшування i середня швидкiсть дрейфу
атомiв вiддачi демонструють значнi осциляцiї на фонi поступового
зменшення своїх значень з глибиною кристала. Цi осциляцiї по-
в’язуються з довгими атомними перемiщеннями атомiв вiддачi в
напрямку [100]. При 750 К, осциляцiї коефiцiєнта iонного перемi-
шування зникають i спостерiгається тiльки монотонне зменшення
коефiцiєнта з глибиною. Причиною вiдсутностi осциляцiй є низька
ймовiрнiсть виникнення послiдовностей атомних зiткнень замiще-
ння в напрямку [100] при температурi 750 К. У випадку середньої
швидкостi дрейфу атомiв вiддачi, осциляцiї також значно зменшу-
ються, але не зникають при 750 К. Положення максимуму кое-
фiцiєнта перемiшування не змiнювалося з температурою. Вiд’ємна
величина швидкостi дрейфу атомiв вiддачi в третьому атомному
прошарку при температурi 300 К i, особливо, при температурi 750
К демонструє зростання кiлькостi зворотних перемiщень атомiв до
поверхнi iз збiльшенням температури. Вiд’ємна величина швидко-
стi дрейфу атомiв вiддачi в першому атомному прошарку показує
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домiнуючу роль атомних перемiщень з першого прошарку до ад-
прошарку.

Для всього температурного iнтервалу спостерiгається збiднення
атомами трьох поверхневих прошаркiв кристала, а також збагаче-
ння поверхневими атомами об’єму кристала (див. рис. 12.17 (в)).
Рiвняння iонного перемiшування (12.1) – (12.3) було розв’язане чи-
сельно з використанням функцiй атомних перемiщень F (x, z) при
температурах 0 К, 300 К i 750 К, що наведенi на рис. 12.10 (а),
12.12 (а) i 12.16. На рис. 12.18 порiвнюються результати розрахунку
пошарового аналiзу псевдомаркера, що був початково розмiщений
у 17-му атомному прошарку кристала Ni, за межами областi пе-
ремiшування. Додатково були також розрахованi пошаровi профiлi
в дифузiйному наближеннi. Виходячи з числових значень поша-
рових профiлiв, були отриманi поширення профiлiв концентрацiї у
дифузiйному наближеннi σ2

dif та в наближеннi транспортного рiвня-
ння iонного перемiшування σ2

int, результати яких наведенi в таблицi
12.13.

Як видно з таблицi 12.13, при усiх температурах, поширення σ2
int

бiльше нiж σ2
dif на 25 – 40%. Це збiгається з результатами, наведени-

ми у п. 12.2.4 для мiдi при аналогiчних умовах бомбардування i тем-
пературах 0 К – 500 К. Для випадку температури 750 К, коефiцiєнт
k = 1, 45 (див. п. 12.2.4). При цьому значеннi k, пошаровий профiль
концентрацiї, обчислений в дифузiйному наближеннi (12.10), спiв-
падає з розв’язанням повного iнтегро-диференцiального рiвняння
(12.1). Результати також показують, що поширення псевдомаркера
в дифузiйному наближеннi не залежить вiд температури, тодi як
поширення псевдомаркера σ2

int показує слабку залежнiсть вiд тем-
ператури (див. таблицю 12.13). Така ж температурна тенденцiя була
отримана для поширення профiлю концентрацiї у випадку Cu (див.
п.12.2.5). Таке спiввiдношення поширення в дифузiйному набли-
женнi та у випадку розв’язання повного iнтегро-диференцiального
рiвняння iонного перемiшування витiкає з врахування дифузiйним
наближенням тiльки дифузiйно-подiбних каскадних процесiв, якi
мають, у середньому, iзотропний характер. З цього видно, що ши-
роко розповсюджена думка про неiстотнiсть рекойлового iонного
перемiшування, яка наводилася в п.12.1.1, що має анiзотропний ха-
рактер i не враховується дифузiйним наближенням не завжди вiд-
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Рис. 12.17. Залежнiсть а) коефiцiєнта iонного перемiшування, б) середньої
швидкостi дрейфу атомiв вiддачi та в) релокацiйної функцiї вiд глибини
кристала Ni(100) при 0 К (1), 300 К (2), 750 К (3) i енергiї iонiв Ar – 100 еВ.

Густина потоку iонiв – 1,25·1015 iонiв/(см2с) [321].

повiдає дiйсностi при низьких енергiях iонного бомбардування.
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Рис. 12.18. Результати розрахунку пошарового профiлю псевдомаркера,
що був початково розмiщений у 17-му атомному прошарку (початково, за
межами областi перемiшування) кристала Ni(100) при температурах 0 К
(1), 300 К (2) i 750 К (3). Густина потоку iонiв Ar з енергiєю 100 еВ –

1,25·1015 iонiв/(см2с) [321].

Табл. 12.13. Поширення псевдомаркера завдяки iонному перемiшуванню

Температура V(нм/с) σ2
dif (нм2) σ2

int (нм2)
0 K 0,035 0,8 1,2

300 K 0,03 0,8 1,2
750 K 0,025 0,8 1,1

Порiвняння отриманих результатiв поширення псевдомаркера не-
погано вiдповiдає аналiтичним оцiнкам згiдно формули Андерсена.
У формулi (12.6 величина атомних перемiщень складає 1,0 нм згiдно
[301]. Кiлькiсть атомiв вiддачi оцiнюється згiдно формули Кiнчiна-
Пiза NA = 0.42E/Ed,eff , де Ed,eff = 40 еВ з використанням оцiнки
Ed,eff = 1.67Ed,min (Ed,min = 24 еВ) [301]. Коефiцiєнт розпилення Ni
приблизно дорiвнює 0,2 – 0,3 атомiв/iон, що видно з даних [223]
i наших молекулярно-динамiчних розрахункiв. Отже, поширення
псевдомаркера в кристалi Ni згiдно формули (12.6) складає 1.2 -
1.6 нм2, що задовiльно вiдповiдає нашим модельним результатам,
хоч оцiнка Андерсена вiдносно середнього значення атомних пе-
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ремiщень виглядає дещо завищеною, про що вже говорилося при
розрахунках поширення для псевдопрошарку в Cu.

Основнi питання до роздiлу:

1. Що таке iонне перемiшування?

2. З чого складається двоетапний метод моделювання iонного пе-
ремiшування?

3. Як температура мiшенi впливає на поширення профiлю кон-
центрацiї тiльки за рахунок iонного перемiшування?

4. Як спiввiдносяться пошаровi профiлi, отриманi шляхом розв’я-
зання диференцiального i iнтегро-дiференцiального рiвняння
iонного перемiшування.

5. Як спiввiдносяться розмiри областi перемiшування з глибиною
проникнення бомбардуючих iонiв?

6. Як впливає взаємна розчиннiсть компонентiв двошарової си-
стеми на її перемiшування межi роздiлу компонентiв пiд дiєю
iонного пучка?

7. Як коефiцiєнт iонного перемiшування i середня швидкiсть дрей-
фу атомiв вiддачi залежiть вiд глибини (вiд прошарку до про-
шарку?)



Роздiл 13

Розрахунковi моделi росту
тонких плiвок

Сучасна технологiя мiкро- та наноелектронiки широко використо-
вує тонкi плiвки. З їх допомогою створюється бiльшiсть мiкросхем
та iнших виробiв, оскiльки плiвки дозволяють створити необхiдну,
часто дуже складну структуру з широким спектром властивостей.
Крiм того плiвки використовуються для створення спецiального по-
криття багатьох поверхонь. Сучасне суспiльство неможливо уявити
без плiвкових технологiй.

13.1 Дифузiйна модель росту плiвок

Iснують рiзновиди моделювання напилювання плiвок: атомно-дискретний
(Монте-Карло, молекулярна динамiка) та неперервннi. Перевагами
дифузiйної моделi, яка належить до неперервних моделей, є мо-
жливiсть створювати швидкi алгоритми, якi не потребують ресур-
соємних розрахункiв. Це дає можливiсть, наприклад скорегувати
параметри напилювання по ходу технологiчного процесу.

Багато процесiв виробництва приладiв електронної технiки для
напилювання плiвок використовують обробку матерiалiв iонними
пучками, у тому числi й низькоенергетичними iонами. При оса-
дженнi плiвки з iонного пучка в приповерхневих областях пiдкла-
динки, зокрема, на границi плiвка-пiдкладинка вiдбуваються на-
ступнi основнi процеси:

538



Роздiл 13. Розрахунковi моделi росту тонких плiвок 539

• Прилипання частини iонiв пучка до поверхнi;

• Розпилення пiдкладинки i осаджених частинок iонами, що бом-
бардують;

• Дифузiя та iонне перемiшування всiх компонентiв системи по
поверхнi та в глибину пiдкладинки.

Рис. 13.1. Основнi процеси, якi вiдбуваються при бомбардуваннi пiдкла-
динки

Наведенi процеси можна описати за допомогою дифузiйних рiв-
нянь. Розглянемо докладно наступний випадок. Модель процесу на-
пилювання припускає пiдкладинку з iдеальною кристалiчною ґра-
ткою, що пiддається низькоенергетиному бомбардуванню iонами
плiвки, що утворюється.

Щiльнiсть вузлiв ґратки пiдкладинки припустимо постiйною, тоб-
то атоми перебувають тiльки у вузлах ґратки. Отже до безрозмiр-
них концентрацiй атомiв плiвки C1 i пiдкладинки C2 можна засто-
сувати наступну умову нормування:

C1(x, t) + C2(x, t) = 1, (13.1)

де x – координата, що вiдлiчується вiд миттєвої поверхнi зразка
вглиб мiшенi; t – час бомбардування.

Цi наближення будуть справедливi якщо модель розрахована на
матерiали плiвки й пiдкладинки iз близькими параметрами ґратки,
наприклад Ni-Cu.
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Для опису еволюцiї концентрацiйного профiлю матерiалу, що на-
пилюється, й пiдкладинки, яка розпилюється, запишемо наступну
систему рiвнянь:

∂Ci

∂t
= Di

∂2Ci

∂x2
+ V

∂Ci

∂x
− ∂

∂x
IcCi, (13.2)

де iндекс i розрiзняє атоми плiвки (i = 1) i пiдкладинки (i = 2), Di

– коефiцiєнти iонного перемiшування атомiв плiвки й пiдкладинки,
V – швидкiсть руху поверхнi, яка пiддається бомбардуванню, Ic –
колективний потiк [295, 306]. Рiвняння (13.2) враховує тiльки про-
цеси, якi вiдбуваються в глибинi пiдкладинки, в при поверхневих
шарах. Що до процесiв на самiй поверхнi, то вони закладаються в
граничнi умови.

Для урахування одночасних процесiв напилювання й розпилен-
ня, будемо використовувати наступний вираз для швидкостi руху
поверхнi:

V (t) =
I

N0

(−α11C1 − α12C2 + Y11C1 + Y12C2), (13.3)

де α11 i α12 – коефiцiєнти прилипання атомiв плiвки до пiдкладин-
ки й друг до друга, вiдповiдно; Y11 i Y12 – коефiцiєнти розпилення
атомiв плiвки й атомiв пiдкладинки; I – щiльнiсть iонного потоку;
N0 – щiльнiсть вузлiв ґратки.

Третiй доданок у рiвняннi (13.2) забезпечує виконання норму-
вального спiввiдношення (13.1) у всьому зразку. У рамках такої мо-
делi колективний потiк дозволяє пiдтримувати незмiнною сумарну
концентрацiю речовини, i є чисто математичною спробою врахуван-
ня релаксацiї мiшенi в каскадах зiткнень атомiв при бомбардуваннi.

Використовуючи рiвняння (13.1)-(13.3) шляхом простих матема-
тичних перетворень отримаємо наступне спiввiдношення для опису
колективного потоку:

Ic = (D1 −D2)
∂C1

∂x
. (13.4)

Для розв’язання системи дифузiйних рiвнянь необхiднi поча-
тковi умови. Будемо вважати, у початковий момент часу поверхню
пiдкладинки iдеально чистою:

C1(x, 0) = 0, C2(x, 0) = 1. (13.5)
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Розглянемо граничнi умови на поверхнi для системи (13.2). Гра-
нична умова для поверхнi пiдкладинки є найважливiшою частиною
аналiтичного опису в даному разi i описує всi процеси, врахованi цi-
єю моделлю. Оскiльки, в залежностi вiд умов бомбардування в рiзнi
моменти часу може переважати як напилювання, так розпилювання
(причому змiна напрямку руху поверхнi може вiдбуватися протягом
одного процесу, оскiльки буде змiнюватися, наприклад спiввiдно-
шення поверхневих концентрацiй компонентiв). Таким чином, для
граничних умов необхiдно врахувати випадки: переважного напи-
лювання i переважного розпилення. За додатне значення швидкостi
руху поверхнi приймемо випадок з переважним розпиленням. Тодi
для переважного напилювання (V < 0) гранична умова на поверхнi
буде мати такий вигляд:





∂C1(0, t)

∂t
=

[
I

N0

(α12C2(0, t) + α11C1(0, t)− Y11C1(0, t)) +

+ D1
C1(0, t)

∂x
+ V C1(0, t)− C1(0, t)I

]
1

∆x

∂C2(0, t)

∂t
=

[
−IY12

N0

C2(0, t) + D2
∂C2(0, t)

∂x
+

+ V C2(0, t)− C2(0, t)Ic

]
1

∆x

(13.6)

У рiвняннях (13.6) члени з коефiцiєнтами прилипання й розпи-
лення описують потоки атомiв, що приходять на поверхню й за-
лишають її, члени iз коефiцiєнтами перемiшування й швидкiстю
руху поверхнi описують дифузiйнi (за рахунок енергiї, що прив-
носиться iонами) i конвективнi потоки речовини, вiдповiдно. Члени
рiвнянь (13.6) з колективним потоком опосередковано враховують
вплив релаксацiї речовини. ∆x - мiнiмальний крок по координатi,
що використовується у чисельнiй схемi.

Для переважного розпилення (V > 0) граничну умову на поверх-
нi запишемо таким чином:
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∂C1(0, t)

∂t
=

[
I

N0

(α12C2(0, t) + α11C1(0, t)− Y11C1(0, t)) +

+D1
C1(0, t)

∂x
+ V C1(0, t)− C1(0, t)I

]
1

∆x

∂C2(0, t)

∂t
=

[
−IY12

N0

C2(0, t) + D2
∂C2(0, t)

∂x
+

+ V C2(∆x, t)− C2(0, t)Ic

]
1

∆x

(13.7)

де Ci(∆x, t) – концентрацiя на обчислювальному шарi, на крок ∆x

вiддаленому вiд поверхнi в глибину.
Так само, для опису еволюцiї концентрацiї речовини на дальнiй

границi в глибинi зразка необхiдно розглядати два випадки - з пе-
реважним напилюванням i переважним розпиленням речовини на
поверхнi, що бомбардується. Система рiвнянь для масоперенесення
на дальнiй границi (x = L) у першому випадку була записана так:

∂Ci(L, t)

∂t
=

[
−Di

∂Ci(L, t)

∂x
− V Ci(L−∆x, t)+

+V Ci(L, t) + Ci(L, t)Ic

]
1

∆x
,

(13.8)

де Ci(L, t) – значення вiдносних концентрацiй на дальнiй границi
областi перемiшування, Ci(L−∆x, t) – значення концентрацiй ком-
понентiв перед дальньою границею.

Для випадку з переважним розпиленням речовини з поверх-
нi, що бомбардується, система рiвнянь масоперенесення на дальнiй
границi запишемо у виглядi:

∂Ci(L, t)

∂t
=

[
V Ci(L + ∆x, t)−Di

∂Ci(L, t)

∂x
−

−V Ci(L, t) + Ci(L, t)Ic

]
1

∆x
,

(13.9)
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де Ci(L+∆x, t) – значення концентрацiй за границею областi перемi-
шування, тобто в тiй частинi пiдкладинки, де iонне перемiшування
в цей момент часу ще не вiдбувається.

Значення профiлiв концентрацiї речовини глибше областi пе-
ремiшування розраховувалися, використовуючи систему (13.2) без
дифузiйної складової й колективного потоку.

13.2 Алгоритми розрахунку для дифузiйної
моделi, результати моделювання

13.2.1 Чисельнi рiвняння

Для чисельного розв’язання системи (13.2) застосуємо метод скiн-
ченних рiзниць [339, 340]. На рис. 13.2 показана явна двошарова
схема, що використовується для розрахункiв.

Рис. 13.2. Явна двошарова чисельна схема. ∆t - крок схеми за часом, ∆x –

крок схеми по координатi, Cj
i – концентрацiя на координатному кроцi i, i

часовому кроцi j. Cj+1
i – концентрацiя в наступний момент часу, Cj

i−1,C
j
i+1

– концентрацiя на один крок ближче й на один крок далi по координатi.

Використовуючи дану схему, шляхом математичних перетво-
рень iз системи рiвнянь (13.2), (13.4) отримаємо рiвняння у виглядi
скiнченних рiзниць:
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Cj+1
i − Cj

i

τ
=

Di

h
(Cij + 1− 2Cj

i + 2Cj
i−1)+

+
V

h
(Cj

i − Cj
i−1)−

(D1 −D2)

h2

[
(Cj

i − Cj
i−1)

2 +

+ Cj
i (C

j+1
i − 2Cj

i + 2Cj
i−1)

]
(13.10)

де τ = ∆t, h = ∆x,Cj+1
i .

Завдяки тому, що передбачається, що щiльнiсть вузлiв ґратки
постiйна, i C1 + C2 = 1, в алгоритмi досить обчислити C1 як в основ-
ному рiвняннi, так i в граничних умовах.

У чисельнiй формi граничнi умови (13.6), (13.7) (для першого
рiвняння) мають вигляд:

Cj+1
0 − Cj

0

τ
=

[
I

N0

(α12(1− Cj
0) + α11C

j
0 − Y11C

j
0) +

+
D1

h
(Cj

1 − Cj
0) + V C i

0/1 − IcC
j
0

]
1

h
,

(13.11)

де Cj+1
0 , Cj

0 – концентрацiя на поверхнi на часовому кроцi j i j +1, Cj
1

– концентрацiя на один шар пiд поверхнею, Cj
0/1 – на поверхнi для

переважного напилювання (V < 0), i на крок пiд поверхнею для
переважного розпилення (V > 0).

У кiнцево-рiзницевiй формi рiвняння для концентрацiї компо-
нента C1 на дальнiй границi (13.8), (13.9) буде виглядати так:

Cj+1
0 − Cj

0

τ
=

[
−D1

h
(Cj

d − Cj
d−1)− V Cj

d−1 + V Cj
d + IcC

j
d

]
1

h
, (13.12)

де Cj+1
d , Cj

d – концентрацiя на дальнiй границi на часовому кроцi j i
j + 1, Cj

d−1 – концентрацiя на один крок перед дальньою границею.

Cj+1
0 − Cj

0

τ
=

[
−D1

h
(Cj

d − Cj
d−1) + V Cj

d+1 − V Cj
d + IcC

j
d

]
1

h
, (13.13)

Cj
d−1 – концентрацiя на один крок за дальньою границею.

Крiм того, по мiрi напилювання область перемiшування буде змi-
щуватися до поверхнi, а матерiал плiвки - занурюватися нижче
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дальньої границi. Опис еволюцiї концентрацiйних профiлiв можна
зробити за допомогою наведених вище рiвнянь без члена, вiдповiд-
ального за iонне перемiшування:

∂Ci

∂t
= V

∂Ci

∂x
. (13.14)

Для цього випадку ближня до поверхнi границя буде кiнцем
областi перемiшування (13.8), (13.9), а для значення дальньої грани-
цi (максимально зануреної в пiдкладинку) приймемо за константу.

13.2.2 Алгоритм розв’язання системи

Алгоритм, що реалiзує дану чисельну схему, представлений на рис.
13.3.

Час процесу бомбардування задається, як вихiдне значення T .
Процес йде протягом цього часу. Отже, досягнення заданого часу
є критерiєм закiнчення розрахунку. τ – крок за часом, t – час, що
пройшов вiд початку процесу: t = t + τ . При T = τ розрахунок
закiнчується й вiдбувається вивiд iнформацiї. Це зовнiшнiй цикл.
C[i][j] – двовимiрний масив (координата | час) концентрацiй.

У внутрiшньому циклi розраховується концентрацiя в один i той
самий момент часу на рiзнiй глибинi вiд 0 до Total_deep - глибини
пiдкладинки, до якої ведеться розрахунок. Причому вiд 0 до L роз-
рахунок iде з урахуванням перемiшування (L – глибина областi пе-
ремiшування), далi тiльки з урахуванням руху поверхнi. Спочатку
(або наприкiнцi), обчислюється значення концентрацiї C1 на поверх-
нi вiдповiдно до граничної умови на ближнiй границi x = 0. Далi, iз
кроком h розраховується C1 по загальнiй формулi еволюцiї домiшки,
доти, поки x ≤ L. x = x + h. Потiм C1 розраховується по формулi
де присутнi тiльки потiк поверхнi, аж до глибини x < Total_deep,
x = x + h. На глибинi x = Total_deep покладемо C1 = 0 – грани-
чну умову для дальньої границi. d – змiнна, що зберiгає iндекс для
максимальної глибини дослiджуваного процесу.

13.2.3 Результати розрахункiв

Зовнiшнi параметри моделi - це параметри, якi задаються в якостi
вхiдних даних для розрахунку i впливу цих даних на систему, що
розглядається.
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Рис. 13.3. Алгоритм обчислення концентрацiй компонентiв в системi, що
вивчається

У данiй моделi до зовнiшнiх параметрiв належать коефiцiєнти
прилипання й розпилення, коефiцiєнти перемiшування й глибина
областi перемiшування, а так ож щiльнiсть iонного потоку й енер-
гiя частинок, що бомбардують пiдкладинку. Розглянемо розрахунок
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для наступних компонентiв: плiвка – нiкель й пiдкладинка – мiдь.
Для визначення коефiцiєнтiв напилювання, прилипання та зна-

чення глибини проникнення частинок у пiдкладинку можна вико-
ристовувати вiдомi табличнi даннi, або аналiтичнi формули, а також
готовi спецiалiзованi розрахунковi програми.

Скористуємося допомогою вiдомих програм SUSPRE [341] i SRIM
- 2003 [342]. Перша використовує аналiтичний пiдхiд, друга засно-
вана на методi Монте-Карло. Оцiнка коефiцiєнтiв прилипання про-
водилася за формулою:

α = 1− 1

2
erfc

(
x0√
2σ

)
, (13.15)

де x0 i σ - максимальне значення профiлю концентрацiї i його стан-
дартне вiдхилення, отриманi за допомогою програми SUSPRE. Роз-
рахунковi значення коефiцiєнтiв прилипання для рiзних енергiй ча-
стинок, що бомбардують, показанi в таблицi 13.1. Видно, що вiдмiн-
нiсть енергiї частинок, що бомбардують пiдкладинку, у дiапазонi,
що розглядається, неiстотно впливає на числовi значення коефiцi-
єнтiв прилипания, якi для всiх випадкiв близькi до одиницi.

Значення коефiцiєнтiв розпилення розрахуємо за допомогою обох
вищевказаних програм. Для атомiв Ni на поверхнi пiдкладинки Cu
результати обчислень вiдрiзняються приблизно у два рази, тодi як у
випадку чистої мiдi коефiцiєнт розпилення вiдрiзняється неiстотно
у випадках використання обох програм. Данi розрахунку коефiцi-
єнтiв розпилення наведенi в таблицi 13.2.

Значення коефiцiєнта перемiшування розраховувалися по фор-
мулi (13.16) [343] :

D =
0.07

N0

IFDγ
〈r2〉
Ed

, (13.16)

Табл. 13.1. Значення коефiцiєнтiв прилипания

Енергiя 100 еВ 200 еВ 400 еВ
α11 0.916 0.919 0.911
α12 0.91 0.905 0.905
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Табл. 13.2. Значення коефiцiєнтiв розпилення для програм SRIM i
SUSPRE

Енергiя 100 еВ 200 еВ 400 еВ
Програма SRIM SUSPRE SRIM SUSPRE SRIM SUSPRE

Y11 0,315 0,21 0,686 0,54 1,32 1,02
Y12 0,53 0,24 1,04 0,6 1,893 1,14

L′10−8 [см] 4 4,14 6 5,56 8 7,61

де Ed — енергiя перемiщення атома зi свого вузла ґратки на вiдстань
r ( 4 Å), що звичайно лежить у межах 15 еВ для бiльшостi матерi-
алiв [258], FD — функцiя розподiлу видiленої в пружних зiткненнях
енергiї iонiв по глибинi мiшенi, γ – коефiцiєнт передачi енергiї.

γ =
4mimm

(mi + mm)2
, (13.17)

де mi i mm — маса бомбардуючого iона, i атома матрицi, вiдповiдно.
FD можна приблизно, нехтуючи непружними втратами, оцiнити за
формулою FD ≈ E/L. Тут E - енергiя частинок, що бомбардують, L -
глибина областi перемiшування. Розрахованi значення коефiцiєнтiв
перемiшування наведенi в таблицi 13.3.

Глибину областi перемiшування будемо оцiнювати виходячи зi
значень максимуму розподiлу бомбардуючих частинок по глибинi
L′, що розраховується обома програмами, причому отриманi зна-
чення збiгаються з точнiстю до одного ангстрема (таблиця 13.2).
Однак обидвi програми, створенi для випадку середовища з випад-
ковим розподiлом атомiв, не враховують, що при низьких енергiях
на розмiр областi перемiшування в кристалiчному середовищi зна-
чним чином впливають ланцюжки замiщення атомiв, що виникають
у каскадах зiткнень i спрямованi iз центральної областi каскаду в
зовнiшнi атомнi шари [316, 344].

Ланцюжки збiльшують область перемiшування приблизно на
10−7 см за даних умов. Прийнятi в такий спосiб величини L наве-
денi в 13.3. Енергiї iонiв E, що напилюються, були обранi 100, 200 i
400 еВ. Щiльнiсть потоку iонiв I для розрахунку вiзьмемо 1015, 1016

i 1017 см−2 c−1. Використовуючи наведенi данi та алгоритм викона-
ємо розрахунки, за результатами яких побудуємо концентрацiйнi
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Табл. 13.3. Значення коефiцiєнтiв перемiшування

D1 (Ni-Ni)[см2c−1]

E [eV] 100 200 400

1017 5, 84 · 10−15 1, 02 · 10−14 1, 82 · 10−14

I [см−2 c−1] 1016 5, 84 · 10−16 1, 02 · 10−15 1, 82 · 10−15

1015 5, 84 · 10−17 1, 02 · 10−16 1, 82 · 10−16

D2 (Ni-Cu)[см2c−1]

1017 6, 30 · 10−15 1, 10 · 10−14 1, 96 · 10−14

I [см−2 c−1] 1016 6, 30 · 10−16 1, 10 · 10−15 1, 96 · 10−15

1015 6, 30 · 10−17 1, 10 · 10−16 1, 96 · 10−16

L′10−8 [см] 14 16 18

профiлi плiвки. На наведених рисунках побудованi профiлi концен-
трацiй для випадкiв коефiцiєнтiв розпилення, розрахованих про-
грамою SRIM (пунктирна лiнiя), i програмою SUSPRE (неперервна
лiнiя). З рисункiв 13.4 - 13.7 видно, що при низьких значеннях iон-
ного потоку вiдмiнностi в профiлях концентрацiй для даних цих
програм невеликi, якi, однак, поступово накопичуються зi збiльше-
нням часу напилювання. Отримано, що чим вище значення щiльно-
стi потоку частинок, що бомбардують (i, вiдповiдно, швидкостi руху
поверхнi), тим бiльшi вiдмiнностi вiдповiдних профiлiв концентра-
цiй мають мiсце.

Залежностi концентрацiй компонентiв вiд глибини для рiзних
значень енергiї частинок, що бомбардують, показанi на рис. 13.4,
13.7, 13.8. Видно, що форма об’ємного профiлю концентрацiї при
енергiї плiвки 400 еВ, принципово вiдрiзняється вiд профiлiв при
100 i 200 еВ. Це обумовлено тим, що при енергiї iонiв 400 еВ роз-
пилення поверхнi переважає над напилюванням. У цьому випадку
плiвка на поверхнi утвориться тiльки за рахунок iонного перемiшу-
вання й перехiдний шар на границi плiвка-пiдкладинка буде дуже
вузький через те, що за межами областi перемiшування при пе-
реважному травленнi поверхнi, перенесення речовини домiшки не
вiдбувається. Слiд зазначити, що в рамках даної моделi перехiдний
шар у цьому випадку не виникає, тому що коефiцiєнти перемiшу-
вання Di прийнятi незалежними вiд глибини по всiй областi пере-
мiшування L.

Профiлi концентрацiї для енергiй бомбардування 100 i 200 еВ
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Рис. 13.4. Об’ємнi профiлi концентрацiї домiшки в рiзнi моменти часу для
E = 100 еВ, I = 1015 см−2c−1, α1 = 0, 916 атом/iон, α2 = 0, 91 атом/iон,
Y1 = 0, 21 атом/iон, Y2 = 0, 24 атом/iон (SUSPRE), Y1 = 0, 315 атом/iон,
Y2 = 0, 53 атом/iон (SRIM), D1 = 5, 84 · 10−17 см2c−1, D2 = 6, 30 · 10−17 см2c−1

(13.4, 13.7), при iнших рiвних параметрах на початковiй стадiї бом-
бардування подiбнi мiж собою. Крiм того, у другому випадку (при
200 еВ) розширення профiлю бiльше, а глибина перехiдного ша-
ру (за межами областi перемiшування) менше. Бiльше розширен-
ня пов’язане з бiльшими значеннями коефiцiєнта перемiшування
(таблиця 13.3) для 200 еВ. Зменшення областi переходу при цiй
енергiї, так само, як i бiльший час утворення аналогiчних профiлiв,
викликано зменшенням швидкостi напилювання плiвки через рiст
коефiцiєнтiв розпилення (таблиця 13.2). Вiдмiннiсть об’ємних про-
фiлiв концентрацiї для рiзних величин iонного потоку (1015, 1016 i
1017 см−2c−1.), за iнших рiвних умов (рис. 13.4, 13.5, 13.6) викликана
значною змiною швидкостi руху поверхнi. Показано, що приблизно
однаковi по глибинi й концентрацiї плiвки у випадку рiзних по-
токiв бомбардуючих частинок, вiдмiнних, наприклад, на порядок,
будуть утворюватися через час бомбардування так само вiдмiнний
на порядок. Якщо для потоку I = 1015 см−2c−1, час напилювання
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Рис. 13.5. Об’ємнi профiлi концентрацiї домiшки в рiзнi моменти часу для
E = 100 еВ, I = 1016 см−2c−1, α1 = 0,916 атом/iон, α2 = 0,91 атом/iон, Y1 =
0,21 атом/iон, Y2 = 0,24 атом/iон (SUSPRE), Y1 = 0,315 атом/iон, Y2 = 0,53

атом/iон (SRIM), D1 = 5, 84 · 10−16 см2c−1, D2 = 6, 30 · 10−16 см2c−1

плiвки iз вiдповiдною концентрацiєю має значення порядку деся-
ткiв секунд, то для I = 1016 см−2c−1 це значення буде вiдповiдно на
порядок менше, а для I = 1017 см−2c−1 час напилювання плiвки ле-
жить у межах однiєї десятої секунди, що дає можливiсть говорити
в останньому випадку про можливостi iмпульсного напилювання.
Змiни коефiцiєнтiв перемiшування пiд дiєю рiзних параметрiв мо-
жуть значно вплинути на форму концентрацiйного профiлю. Були
проведенi розрахунки, якi показали, що при зростаннi коефiцiєнта
перемiшування на один порядок, профiлi, що вiдповiдають проде-
монстрованим, мають значно бiльше поширення, бiльший перехi-
дний шар, i вiдповiдно, бiльшу передбачувану адгезiю.
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Рис. 13.6. Об’ємнi профiлi концентрацiї домiшки в рiзнi моменти часу для
E = 100 еВ, I = 1017 см−2c−1, α1 = 0,916 атом/iон, α2 = 0,91 атом/iон, Y1 =
0,21 атом/iон, Y2 = 0,24 атом/iон (SUSPRE), Y1 = 0,315 атом/iон, Y2 = 0,53

атом/iон (SRIM), D1 = 5, 84 · 10−15 см2c−1, D2 = 6, 30 · 10−15 см2c−1

13.3 Моделювання сполук: оксиди

13.3.1 Математична модель

В минулому роздiлi ми розглядали моделювання простої двокомпо-
нентної системи плiвка-пiдкладинка. На практицi часто використо-
вуються декiлька компонентiв або рiзнi сполуки. Розглянемо таку
систему. Нехай це буде такий самий випадок, як в минулому роз-
дiлi, але i матерiал плiвки, i матерiал пiдкладинки по ходу процесу
пiддаються окисленню. Таким чином в системi буде чотири компо-
нента.

Як i ранiше будемо вважати, що щiльнiсть вузлiв ґратки зразка,
що пiддається бомбардуванню, постiйна, i атоми плiвки, пiдкладин-
ки, i їх окислених компонентiв перебувають тiльки у вузлах ґратки,
а вiльний кисень, що проникнув у приповерхневi шари - у мiж-
вузлових просторах. Таким чином, безрозмiрнi щодо вузлiв ґратки
концентрацiї атомiв плiвки C1, атомiв оксиду плiвки C10, пiдкладин-
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Рис. 13.7. Об’ємнi профiлi концентрацiї домiшки в рiзнi моменти часу для
E = 200 еВ, I = 1015 см−2c−1, α1 = 0,919 атом/iон, α2 = 0,905 атом/iон, Y1

= 0,54 атом/iон, Y2 = 0,6 атом/iон (SUSPRE), Y1 = 0,686 атом/iон, Y2 = 1,04
атом/iон (SRIM), D1 = 1, 02 · 10−16 см2c−1, D2 = 1, 10 · 10−16 см2c−1

ки C2, i оксиду пiдкладинки C20 будемо нормувати спiввiдношенням:

C1(x, t) + C2(x, t) + C10(x, t) + C20(x, t) = 1, (13.18)

де x – координата, що вiдлiчується вiд миттєвої поверхнi зразка в
глибину мiшенi; t – час бомбардування.

Швидкiсть руху поверхнi зразка, аналогiчно з роздiлом 13.1 буде
визначатися наступним виразом:

V (t) =
I

N0

(−α11C1 − α12C2 − α110C10 − α120C20 + Y11C1+

+Y12C2 + Y110C10 + Y120C20),

(13.19)

де α11 i α12 — коефiцiєнти прилипания атомiв, що налiтають (плiв-
ки), до пiдкладинки й друг до друга, вiдповiдно; α110 i α120 — коефiцi-
єнти прилипания атомiв плiвки до окислу плiвки й оксиду речовини
пiдкладинки, вiдповiдно; Y11 i Y12 — коефiцiєнти розпилення атомiв
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Рис. 13.8. Об’ємнi профiлi концентрацiї домiшки в рiзнi моменти часу для
E = 400 еВ, I = 1015 см−2 с−1, α1 = 0,911 атом/iон, α2 = 0,905 атом/iон, Y1 =
1,02 атом/iон, Y2 = 1,14 атом/iон (SUSPRE), Y1 = 1,32 атом/iон, Y2 = 1,893

атом/iон (SRIM), D1 = 1, 82 · 10−16 см2c−1, D2 = 1, 96 · 10−16 см2c−1

плiвки й атомiв пiдкладинки; Y11O i Y12O - коефiцiєнти розпилення
молекул оксиду плiвки й пiдкладинки; I - щiльнiсть iонного потоку
матерiалу плiвки; N0 — щiльнiсть вузлiв ґратки.

У початковий момент часу поверхню пiдкладинки будемо вважа-
ти iдеально чистою: C1(x, 0) = 0, C2(x, 0) = 1.

Рiвняння масоперенесення для областi пiд поверхнею, будуть
мати наступний вигляд:





∂Ci

∂t
=Di

∂2Ci

∂x2
+ V

∂i

∂x
− ∂

∂x
(IcCi)− γiNCi

∂Ci

∂t
=V

∂Ci

∂x
− ∂

∂x
(IcCj) + γiNCi,

(13.20)

де iндекс i розрiзняє атоми плiвки (i = 1) i пiдкладинки (i = 2), j iн-
декс окислених компонентiв плiвки (j = 1O) i пiдкладинки (j = 2O),
Di - коефiцiєнти iонного перемiшування атомiв плiвки й пiдкладин-
ки, Ic - колективний потiк речовини мiшенi, N - концентрацiя кисню
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в об’ємi зразка, γi – константа реакцiї окислювання i-го компонента.
Як видно iз системи (13.20), у рамках моделi окисленi компонен-

ти безпосередньо не беруть участь в iонному перемiшуваннi, тому
що оксиди мають набагато меншу рухливiсть. Однак, за рахунок
процесiв релаксацiї ґратки, представленої у виглядi колективного
потоку речовини, вони теж пiддаються перемiщенню.

Для колективного потоку з рiвнянь (13.18), (13.20) отримаємо
наступне спiввiдношення:

Ic = (D1 −D2)
∂C1

∂x
−D2

∂

∂x
(C10 + C20) (13.21)

Область перемiшування й глибинного окислювання спрощено
будемо представляти у виглядi „прямокутної сходинки“, тобто ко-
ефiцiєнт iонного перемiшування й константа реакцiї окислювання
передбачаються однорiдними у всiй областi перемiшування:

D1,2(x) =

{
D1, D2 → 0 ≤ x ≤ L

0 → x > L
(13.22)

Граничнi рiвняння (умови) для ближньої границi (поверхнi) вра-
ховують процеси напилювання, розпилення, а також окислювання
компонентiв системи за рахунок частинок кисню, що налiтають. Як
i ранiше, залежно вiд зовнiшнiх параметрiв у рiзнi моменти проце-
су, що моделюється, може переважати напилювання або розпиле-
ння компонентiв, що у свою чергу спричиняється рухом поверхнi
по напрямку назустрiч частинкам, що бомбардують (V < 0), або вiд
них (V > 0). Граничнi умови для поверхнi у випадку переважного
напилювання (V < 0) мають такий вигляд:
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∂C1(0, t)

∂t
=

[
I

N0

(
α12C1(0, t) + α11C1(0, t) + α120C20(0, t)+

+ α110C10(0, t)− Y11C1(0, t)
)

+ D1
C1(0, t)

∂x
+

+V C1(0, t)− C1(0, t)I

]
1

∆x
− I0σχ1C1

∂C2(0, t)

∂t
=

[
−IY12

N0

C2(0, t) + D2
∂C2(0, t)

∂x
+ V C2(0, t)−

−C2(0, t)Ic

]
1

∆x
− I0σχ2C2

∂Cj(0, t)

∂t
=

[
−IY1j

N0

Cj(0, t) + V Cj(0, t)− Ci(o, t)Ic

]
1

∆x
+

+ I0σχiCi

(13.23)

де C1(0, t) i C2(0, t) - компоненти плiвки й пiдкладинки на поверх-
нi; вiдповiдно до iндексу j: C1O(0, t) i C2O(0, t) - компоненти оксиду
плiвки й оксиду пiдкладинки на поверхнi, вiдповiдно; ∆x - коорди-
натний крок обчислювальної схеми, що вибирається порядку мiжа-
томної вiдстанi в мiшенi; χ1 i χ2 - iмовiрнiсть окислення компонентiв
плiвки й пiдкладинки; I0 - потiк атомiв кисню; σ- перерiз реакцiї
окислення.

Для випадку переважного розпилення (V > 0) поверхневi грани-
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чнi умови представимо у виглядi:





∂C1(0, t)

∂t
=

[
I

N0

(α12C1(0, t) + α11C1(0, t) + α120C20(0, t)+

+α110C10(0, t)− Y11C1(0, t)) + D1
C1(0, t)

∂x
+

+V C1(∆x, t)− C1(0, t)I

]
1

∆x
− I0σχ1C1

∂C2(0, t)

∂t
=

[
−IY12

N0

C2(0, t) + D2
∂C2(0, t)

∂x
+ V C2(∆x, t)−

−C2(0, t)Ic

]
1

∆x
− I0σχ2C2

∂Cj(0, t)

∂t
=

[
−IY1j

N0

Cj(0, t) + V Cj(∆x, t)− Ci(o, t)Ic

]
1

∆x
+

+ I0σχiCi

(13.24)

де C1(∆x, t), C2(∆x, t), C1O(∆x, t) i C2O(∆x, t) - концентрацiї компонен-
тiв плiвки, пiдкладинки, оксиду плiвки й оксиду пiдкладинки, що
на крок ∆x вiддаленi вiд поверхнi в глибину мiшенi.

Система рiвнянь для масоперенесення на дальнiй границi (x = L)

буде окремо описувати випадки переважного напилювання й пере-
важного розпилення речовини на поверхнi, що бомбардується. У
випадку переважного напилювання (V < 0), систему запишемо в
такий спосiб:

∂Ci(L, t)

∂t
=

[
Di

∂Ci(L, t)

∂x
− V0Ci(L−∆x, t) + V0Ci(L, t)+

+Ci(L, t)Ic

] 1

∆x
− γiNCi(L, t)

∂Cj(L, t)

∂t
=

[
−V0Cj(L−∆x, t) + V0Cj(L, t) + Cj(L, t)IcL

] 1

∆x
+

+ γiNCi(L, t)

(13.25)

де i = 1 для компонента плiвки, i = 2 для компонента пiдкла-
динки, j = 1 для оксиду плiвки, j = 2 для оксиду пiдкладинки;
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Cij(L−∆x, t) - концентрацiя компонентiв перед дальньою границею,
Cij(L, t)- концентрацiя компонентiв на дальнiй границi.

Для випадку з переважним розпиленням (V > 0) запишемо си-
стему таким чином:

∂Ci(L, t)

∂t
=

[
Di

∂Ci(L, t)

∂x
+ V0Ci(L−∆x, t)− V0Ci(L, t)+

+Ci(L, t)Ic

]
1

∆x
− γiNCi(L, t)

∂Cj(L, t)

∂t
=

[
V0Cj(L + ∆x, t)− V0Cj(L, t) + Cj(L, t)IcL

] 1

∆x
+

+ γiNCi(L, t)

(13.26)

де Cij(L + ∆x, t)- концентрацiя компонентiв за дальньою границею.

13.3.2 Результати моделювання.

Використовуючи наведену в попередньому пiдроздiлi методику, про-
ведемо розрахунки для системи з чотирма компонентами, два з
яких – оксиди.

На всiх графiках неперервними лiнiями показанi профiлi кон-
центрацiї нiкелю, штрих-пунктирною лiнiєю – оксиду нiкелю, пун-
ктирною – концентрацiйнi значення оксиду мiдi. Вiдносну концен-
трацiю чистої мiдi можна не розраховувати, бо вона дорiвнює зали-
шку вiд суми трьох iнших компонентiв. Вертикальна лiнiя позначає
границю областi перемiшування й окислення.

Вплив потоку атомних частинок кисню. У цiй частинi обчи-
слень за iнших рiвних умов мiнялося значення щiльностi потоку
кисню, що падає на поверхню. Були використанi наступнi значення
зовнiшнiх параметрiв: коефiцiєнти прилипания атомiв Ni до Ni i Ni
до Cu: α11 = 0,92 атом/iон i α12 = 0,91 атом/iон, коефiцiєнти розпиле-
ння атомiв Ni i Cu: Y11 = 0,22 атом/iон i Y21 = 0,25 атом/iон, коефiцi-
єнти прилипания атомiв Ni до Ni2O3 i Ni до CuО : α110 = 0,97 атом/iон
i α120 = 0,97 атом/iон, коефiцiєнти розпилення оксиду нiкелю й мiдi
Y110 = 0,39 атом/iон i Y201 = 0,5 атом/iон, вiдповiдно; коефiцiєнти
перемiшування для компонентiв D1 = 5, 84 · 10−17 см2c−1, и D2 =

6, 30 · 10−17 см2c−1, глибина областi перемiшування L = 14 · 10−8 см,
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глибина областi, що дослiджується, 30 ·10−8 см, енергiя частинок Ni,
що бомбардують: E = 100 eВ.

Рис. 13.9. Профiлi концентрацiї компонентiв у рiзнi моменти часу для E =
100 еВ, I = 1015 см−2c−1, IO = 1016 см−2c−1.

Як видно з рис. 13.9 при щiльностi потоку IO = 1016 см−2с−1

ближче до поверхнi згодом переважає плiвка чистого нiкелю. Вiд-
носна концентрацiя оксиду нiкелю не перевищує 0,15 вiд загаль-
ного значення. Однак глибше концентрацiя чистого нiкелю падає й
вiдповiдно до цього росте концентрацiя Ni2O3. Останнє обумовлено
окисленням нiкелю киснем, що проникає у пiдкладинку. Подiбне
вiдбувається й для мiдi, тому що видно рост концентрацiї CuО по
ходу процесу. Однак, при поступовому замiщеннi частинок пiдкла-
динки частинками плiвки i її оксиду, профiль CuО змiщається в
глибину матрицi, виходить iз областi перемiшування й окислення,
пiсля чого перестає змiнювати форму, i згодом просто "поринає"у
пiдкладинку.
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Рис. 13.10. Профiлi концентрацiї компонентiв у рiзнi моменти часу для E

= 100 еВ, I = 1015 см−2c−1, IO = 1017 см−2c−1.

Iз рис. 13.10 видно, що при збiльшеннi щiльностi потоку ато-
мiв кисню до IO = 1017 см−2 c−1, складова оксиду нiкелю помiтно
зростає й при досягненнi рiвноваги, спiввiдношення концентрацiй
поблизу поверхнi приблизно рiвнi, а при збiльшеннi потоку ще на
порядок IO = 1018 см−2 с−1 (рис. 13.11), у мiшенi переважає оксид
нiкелю. На цьому рисунку добре видно утворення початкового пi-
ка концентрацiї оксиду пiдкладинки. Вiн утворюється на початку
бомбардування, коли на поверхнi практично вiдсутнi компоненти
плiвки й пiдкладинка iнтенсивно окисляється киснем, що падає на
неї. Коли поверхнева концентрацiя мiдi падає за рахунок напилю-
вання плiвки нiкелю, поверхневий пiк Ni2O3 йде в глибину матрицi.
Очевидно, що чим бiльше щiльнiсть потоку атомних частинок ки-
сню, тим бiльше початковий пiк оксиду матерiалу пiдкладинки.

Вплив потоку атомiв нiкелю, що бомбардує пiдкладинку. Ре-
зультати розрахункiв, виконаних для оцiнки впливу потоку атомiв
нiкелю, що бомбардує, наведенi на рис. 13.11, 13.12. На даних гра-
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Рис. 13.11. Профiлi концентрацiї компонентiв у рiзнi моменти часу для E

= 100 еВ, I = 1015 см−2c−1, IO = 1018 см−2c−1

фiках представленi розрахунки з аналогiчними параметрами, але
на рис. 13.12 величина щiльностi потоку атомiв нiкелю на порядок
бiльше (I = 1016 см−2c−1), чим на рис. 13.11. З даних графiкiв видно,
що зi збiльшенням щiльностi потоку частинок нiкелю, що бомбар-
дує, рiвноважна концентрацiя чистого нiкелю на поверхнi стає бiль-
ше, а швидкiсть напилювання плiвки зростає так само, приблизно,
на порядок.

Вплив енергiї частинок, що бомбардують. На рис. 13.13 пред-
ставленi пошаровi графiки концентрацiї атомiв плiвки й пiдкладин-
ки для випадку, аналогiчного рис. 13.9, але з енергiєю бомбардува-
ння 200 еВ. З рисункiв видно, що при росту енергiї бомбардування,
поверхневi концентрацiї приблизно рiвнi, але в мiру просування в
глибину матрицi вiдносна концентрацiя оксиду плiвки стає помi-
тно бiльшою. Це вiдбувається завдяки тому, що при бiльшiй енер-
гiї бомбардування, коефiцiєнти розпилення зростають i, вiдповiдно,
швидкiсть росту плiвки падає. Процес внутрiшнього окислення в
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Рис. 13.12. Профiлi концентрацiї компонентiв у рiзнi моменти часу для E

= 100 еВ, I = 1016 см−2c−1, IO = 1018 см−2c−1

цьому випадку представляється ефективнiшим через збiльшення
часу взаємодiї кисню з даним об’ємом плiвки.

Загальнi тенденцiї. З рис. 13.9 - 13.13 видно, що в процесi напи-
лювання й окислення плiвки згодом, при досягненнi певних поверх-
невих концентрацiй компонентiв, в областi перемiшування встанов-
люється постiйне спiввiдношення мiж напилюванням, розпиленням
i окисленням компонентiв i процес стає стацiонарним, а форми про-
фiлiв концентрацiй в областi перемiшування перестають змiнюва-
тися.

13.4 Структурованi плiвки: вiскери

Використовуючи розглянутий ранiше пiдхiд можна моделювати стру-
ктурованi плiвки, тобто покриття iз складною геометрiєю.

Розглянемо приклад росту нановiскерiв. Ниткоподiбними нано-
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Рис. 13.13. Профiлi концентрацiї компонентiв у рiзнi моменти часу для E

= 200 еВ, I = 1015 см−2c−1, IO = 1017 см−2c−1

кристалами або нановiскерами називають кристали з поперечним
розмiром ∼ 10 − 100 нм та на порядок бiльшою довжиною [345].
Нановiскери мають унiкальнi властивостi, якi є перспективними в
багатьох галузях прикладної фiзики та електронiки.

Моделювання динамiки процесiв масоперенесення, якi вiдбува-
ються при напилюваннi складної текстури, розглянемо матерiал
TaB2. Це з’єднання з класу боридiв представляється перспективним
по ряду параметрiв для подальшого розвитку технологiй електро-
нiки. Нам потрiбно описати наступi процеси:

• Осадження атомiв обох компонентiв на поверхнi текстури;

• Розпилення атомiв компонентiв, якi закрiпилися у вiдповiднiй
кристалiчнiй лозинцi;

• Дифузiю атомiв з пiдкладинки по боковiй поверхнi текстури
на торець.



Роздiл 13. Розрахунковi моделi росту тонких плiвок 564

Рис. 13.14. Диффузiйно-подiбна модель росту текстури

Наведенi процеси опишемо наступною системою рiвнянь (13.27).
Першi два рiвняння описують еволюцiю концентрацiї для торця
текстури (тантал i бор вiдповiдно). Останнi два рiвняння описують
дифузiю вiдповiдних компонентiв на торець по бiчнiй гранi.
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де CTa
sf - поверхнева концентрацiя на торцi текстури для атомiв Ta;
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CTa
s - поверхнева концентрацiя на бiчнiй поверхнi текстури для ато-

мiв Ta;
CB

sf - поверхнева концентрацiя на торцi текстури для атомiв B;
CB

s - поверхнева концентрацiя на бiчнiй поверхнi текстури для ато-
мiв B;
α11 - коефiцiєнт прилипання атомiв Ta до Ta на торцi текстури;
α12 - коефiцiєнт прилипання атомiв Ta до B;
α21 - коефiцiєнт прилипання атомiв B до Ta;
α22 - коефiцiєнт прилипання атомiв B до B;
DTa

s - коефiцiєнт поверхневої дифузiї для атомiв Ta;
DB

s - коефiцiєнт поверхневої дифузiї для атомiв B;
N0 - поверхнева концентрацiя повнiстю заповненого шару атомiв на
торцi текстури;
Y11 - коефiцiєнт розпилення частинок Ta-Ta з торця текстури;
Y12 - коефiцiєнт розпилення частинок Ta-B з торця текстури;
Y21 - коефiцiєнт розпилення частинок B-Ta з торця текстури;
Y22 - коефiцiєнт розпилення частинок B-B з торця текстури;
A1, A2 - iмовiрнiсть вильоту атомiв Ta i B з бiчної поверхнi тексту-
ри;
ρ - iмовiрнiсть осадження Ta i B на бiчнiй поверхнi текстури.

При досягненнi стехiометричного спiввiдношення компоненти утво-
рюють кристалiчну ґратку, i бiльше не пiддаються розпиленню при
таких низьких енергiях бомбардування. Коли зв’язаних атомiв ком-
понентiв стає достатньо для утворення ще одного кристалiчного ша-
ру, довжина текстури збiльшується.

У початковий момент часу Csf = 0 i Cs = 0.
Будемо вважати концентрацiю вхiдних частинок на початку текс-

тури за константу.
Проведемо тестовi розрахунки моделi, що розглядається. На рис.

13.15. показанi залежностi росту текстури для рiзних спiввiдно-
шень потокiв обох компонентiв, що бомбардують поверхню.

З наведених графiкiв можна побачити, що з ростом потоку швид-
кiсть зростання текстури (для 100 еВ) збiльшується. Це пов’язано
з тим, що осадження частинок переважає над розпилюванням.

На рис. 13.16 показано еволюцiю поверхневої концентрацiї ком-
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Рис. 13.15. Залежнiсть динамiки росту текстури вiд потокiв атомiв ком-
понентiв, що бомбардують поверхню для 100 эВ

понентiв на бiчнiй поверхнi текстури. При цьому точка дотику гра-
фiкiв з вiссю абсцис є довжиною текстури (над поверхнею) у вiдпо-
вiдний момент часу. Однаковим кольором показанi графiки для Ta
(неперервна лiнiя) та В (штрих-пунктирна лiнiя).

На рис. 13.17 показаний розподiл концентрацiї Ta (пунктирна
лiнiя) та В (неперервна лiнiя) на торцi текстури. Коливання кон-
центрацiї обумовленi тим, що в рамках моделi при накопиченнi
вiдповiдних значень її в стехiометричному вiдношеннi вiдбувається
утворення нового шару текстури i компоненти починають накопи-
чуватись знову. Для всiх графiкiв на рис. 13.17 прийнятi наступнi
вхiднi значення: I1 = 1015 см−2c−1 та I2 = 1015 см−2c−1, E = 100 еВ.

На рис. 13.18 можна побачити залежнiсть динамiки росту текс-
тури вiд поверхневої концентрацiї компонентiв на пiдкладинцi (N01, N02).
Цей параметр визначає вплив на рiст дифузiї компонентiв по бiчнiй
поверхнi текстури. Зменшення швидкостi росту з часом пов’язано
з тим, що чим довша текстура, тим бiльше часу необхiдно атомам
компонентiв щоб продифундувати на торець текстури. На прикла-
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Табл. 13.4. Коефiцiєнти прилипання та розпилення

E, еВ 100 200 400
Ta-Ta α11 0,92 0,92 0,90

Y11 0,14 0,34 0,66
Ta-B α12 0,67 0,67 0,67

Y12 0,03 0,07 0,13
B-Ta α21 1 1 0,999

Y21 0,06 0,14 0,27
B-B α22 0,65 0,96 0,97

Y22 0,07 0,15 0,23

Рис. 13.16. Розподiл концентрацiї Ta (неперервна лiнiя) та В (штрихпун-
ктирна лiнiя) на бiчнiй гранi текстури

дi випадку N01 = 1015 см−2 та N02 = 1015 см−2 можна побачити, що
вплив дифузiйної компоненти значний до 500 с, а далi майже не по-
мiтний. Для бiльших значень концентрацiї частинок на пiдкладинцi
вплив дифузiї зберiгається на весь час чисельного експерименту.
Для всiх графiкiв на 13.18 були прийнятi наступнi вхiднi значення:
I1 = 1015 см−2c−1 та I2 = 1015 см−2c−1, E = 100 еВ.
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Рис. 13.17. Розподiл концентрацiї Ta (пунктирна лiнiя) та В (неперервна
лiнiя) на торцi текстури

Рис. 13.18. Залежнiсть динамiки росту текстури вiд концентрацiї компо-
нентiв на пiдкладинцi
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Рис. 13.19. Залежнiсть динамiки росту текстури вiд енергiї частинок, що
бомбардують поверхню

На рис.13.19 наведена залежнiсть динамiки росту текстури вiд
енергiї бомбардуючих частинок. Як видно з цих графiкiв, чим бiль-
ша енергiя компонентiв, тим менша швидкiсть росту текстури. Це
пов’язано з тим, що чим бiльша енергiя, тим бiльше йде розпилення
текстури и тим менше осадження частинок на її торець. Для всiх
графiкiв на рис. 13.19 прийнятi наступнi вхiднi значення: N01 = 1015

см−2 та N02 = 1015 см−2, I1 = 1015 см−2c−1 та I2 = 1015 см−2c−1.

Основнi питання до роздiлу:

1. Назвiть основнi положення дифузiйної моделi осадження тон-
ких плiвок.

2. Що таке "колективний поток"? Який його фiзичний змiст?

3. Якi можливостi iснують для обчислення зовнiшнiх параметрiв
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дифузiйної моделi? Якi додатковi модельнi уявлення слiд залу-
чати до опису процесу напилювання?

4. Що таке текстурована плiвка? Назвiть модельнi уявлення про
зростання ниткоподiбного кристала i умовах утворення тонкої
плiвки.

5. Що таке ниткоподiбний кристал - вiскер?

6. Як оцiнюється коефiцiєнт прилипання в моделi, що розгляну-
та?

7. Чому в початковiй версiї моделi використовується комбiнацiя
Ni (плiвка) – Cu (пiдкладинка)?



Роздiл 14

Напилювання i розпилення:
нанооб’єкти i нанотехнологiї

14.1 Сучасний стан проблеми

Дослiдження процесiв взаємодiї прискорених частинок з твердим
тiлом на нанорозмiрному рiвнi виступає одним з актуальних на-
прямкiв сучасної науки i представляє практичний iнтерес для бiо-
молекулярних технологiй, керованої нанорозмiрної модифiкацiї по-
верхонь, гетерогенного каталiзу, а також потенцiйно здатне задо-
вольнити потреби сучасного матерiалознавства в нових матерiалах
для створення елементної бази наноелектронiки.

Внаслiдок ускладненостi теоретичних розрахункiв i недоступно-
стi деяких аспектiв дослiдження безпосередньому експерименту,
значна увага придiляється роботам, присвяченим комп’ютерному
моделюванню вiдповiдних процесiв i систем. У цьому роздiлi обго-
ворюються напрями дослiджень, завдяки яким можливе використа-
ння процесiв взаємодiї прискорених частинок з твердим тiлом для
вирiшення задач нанотехнологiй. Це такi напрями, як бомбардуван-
ня поверхонь потоком енергетичних кластерiв i його застосування в
процесах модифiкацiї поверхонь, росту тонких плiвок, приповерх-
невої iмплантацiї; емiсiя кластерiв при розпиленнi; а також розпи-
лення нанорозмiрних мiшеней: вуглецевих нанотрубок i металевих
нанорозмiрних кластерiв.

571
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14.2 Взаємодiя прискорених кластерiв з
поверхнею твердого тiла

14.2.1 Основнi характеристики

Фiзика кластерiв є одним з найбiльш перспективних напрямкiв
сучасної фiзики. Серед областей її практичного застосування мо-
жна назвати синтетичну хiмiю, промисловий каталiз, термоядерний
синтез. Кластери використовують при виготовленнi спектральних
фiльтрiв, детекторiв випромiнення, елементiв оптичної пам’ятi i т.
п. Бомбардування поверхонь твердих тiл кластерами має унiкаль-
нi характеристики порiвняно з моноатомним бомбардуванням. Коли
кластер, що складається з 1000 частинок, прискорюється до 10 кеВ,
енергiя кожної окремої частинки(еквiвалентна енергiя) складає ли-
ше 10 еВ. Взаємодiя кластера з поверхнею вiдбувається в межах ма-
лої областi (∼ декiлькох нм2) за короткий час (∼ декiлькох фс) i, та-
ким чином, характеризується низькою еквiвалентною енергiєю, але
надзвичайно високою густиною енергiї i речовини, тому взаємодiю з
поверхнею кластера, що складається з n частинок, неможливо роз-
глядати як лiнiйну суперпозицiю n незалежних зiткнень мономерiв
з поверхнею. При дослiдженнi кластерного бомбардування важливо
враховувати нелiнiйнi ефекти, їх залежнiсть вiд типу, енергiї, стру-
ктури i розмiру бомбардуючого кластера [346, 347, 348, 349, 350].

Коефiцiєнти розпилення (КР) i кутовий розподiл розпиленої ре-
човини для кластерного i атомного бомбардування принципово вiд-
рiзняються. Великий розмiр бомбардуючого кластера зумовлює бi-
чну спрямованiсть розпилених частинок, так зване «латеральне роз-
пилення» (рис. 14.1), а КР при кластерному бомбардуваннi суттєво
перевищують значення, характернi для бомбардування мономерами
[427, 428, 429].

Розпилення мiшенi при кластерному бомбардуваннi вiдбувається
в режимi теплових пiкiв, про якi вже згадувалося ранiше. Як було
вже сказано у главi 8, в теорiї розпилення розрiзняють три режими
розпилення внаслiдок атомних зiткнень: режим прямого вибивання,
режим лiнiйних каскадiв та режим теплових пiкiв. Режим прямого
вибивання виникає поблизу порога розпилення, довжина каскадiв
невелика, переважний значний внесок у розпилення дають первин-
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Рис. 14.1. Взаємодiя бомбардуючого кластера з поверхнею твердого тiла
[428]

но вибитi атоми. У режимi лiнiйних каскадiв атоми, вибитi в ре-
зультатi iон-атомних зiткнень з рiвноважних положень, отримують
енергiю, достатню для того, щоб створити каскад вибитих атомiв
(атомiв вiддачi). Для режиму теплових пiкiв характерна настiльки
висока густина атомiв вiддачi, що бiльшiсть атомiв усерединi деяко-
го об’єму (об’єм теплового пiка) знаходиться в русi [351, 223]. До об’-
єму теплового пiка належать атоми, кiнетична енергiя яких дорiв-
нює 3/2kBTp, де kB – стала Больцмана, Tp – температура плавлення
мiшенi [350], тобто в об’ємi теплового пiка утворюється область ло-
кального розплаву. Пiдвищенi значення температури (∼ 104−105 K)
i тиску (∼ десяткiв ГПа) в областi теплового пiка сприяють значно-
му збiльшенню КР [427, 428, 429, 352, 353, 354]. Дефектоутворен-
ня в пiдкладинцi, пов’язане з пiдвищенням температури в областi
взаємодiї, є незначним, оскiльки енергiя окремих частинок складає
лише декiлька еВ, i її недостатньо для розповсюдження високоенер-
гетичного каскаду зiткнень в глибину кристала. Отже, кластерне
бомбардування є бiльш «м’яким» порiвняно з бомбардуванням мо-
номерами.

Характер типової залежностi КР вiд розмiру бомбардуючого кла-
стера (рис. 14.2) аналогiчний залежностi КР вiд енергiї бомбар-
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дування, де КР з ростом енергiї спочатку збiльшується, а потiм
зменшується за рахунок збiльшення ефективностi каналювання i
зменшення густини теплового пiку [351]. При кластерному бомбар-
дуваннi зменшення КР зi збiльшенням розмiру кластера вiдбува-
ється внаслiдок зростання втрат енергiї на деформацiю кластера
при взаємодiї з поверхнею [350]. Для опису розмiрної i енергети-
чної залежностей КР в [355] була запропонована формула Y (n,E) =

knp(E/n−Eth), де E – енергiя бомбардуючого кластера, Eth – грани-
чна енергiя розпилення, p – розмiрний коефiцiєнт, k – деяка стала.
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Рис. 14.2. Залежнiсть iнтенсивностi розпилення Si вiд розмiру бомбарду-
ючих кластерiв Ar при рiзних значеннях тиску газового потоку p, напруги

iонiзацiї V i струму емiсiї I [355]

14.2.2 Процеси поверхневої модифiкацiї

Результати дослiджень бомбардування поверхонь твердих тiл кла-
стерами на сьогоднiшнiй день успiшно застосовуються в процесах
керованої нанорозмiрної модифiкацiї поверхонь. Характерною ри-
сою розвитку сучасних технологiй є тенденцiя до збiльшення спiв-
вiдношення поверхня/об’єм виробiв електронної технiки, що зумов-
лює ту пiдвищену увагу, яка придiляється дослiдженню поверхнi.
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Процеси, що протiкають в приповерхневих областях, визнача-
ють надiйнiсть роботи i електроннi властивостi приладiв. Якiсть
обробки поверхонь має безпосереднiй вплив на електричну ємнiсть,
провiднiсть й опiр елементiв iнтегрованої схеми [356]. Кластерне
бомбардування дозволяє ефективно обробляти поверхнi навiть та-
ких твердих матерiалiв як дiамант [357, 358]; якщо до обробки кла-
стерами середня шорсткiсть кристалiчної поверхнi складає десятки
сотень ангстрем, то пiсля обробки її значення не перевищує декiль-
кох ангстрем [427, 428, 429]. На рис. 14.3 представлено зображення,
отримане за допомогою атомного силового мiкроскопа (AFM, Atomic
Force Microscope), тонкої плiвки NiFe до i пiсля кластерного бом-
бардування [428].

Рис. 14.3. AFM зображення поверхнi тонкої плiвки NiFe: а – до кластерного
бомбардування середня шорсткiсть поверхнi 10,1Å; б – пiсля бомбардува-

ння кластерами Ar середня шорсткiсть 2,3Å[428]

Механiзмом, за рахунок якого здiйснюється згладження поверх-
нi твердого тiла при кластерному бомбардуваннi, є утворення ма-
кродефектiв у виглядi кратерiв . Зображення такого кратера на
поверхнi Si, отримане за допомогою просвiтлюючого електронно-
го мiкроскопу (HRTEM, High-resolution Transmission Electron Mi-
croscope), представлено на рис. 14.4. Глибина кратера h, енергiя
бомбардуючого кластера E i шорсткiсть поверхнi B спiввiднося-
ться як h = 1.45(E/B)1/3 [354]. Фундаментальнi розходження мiж
бомбардуванням поверхонь пучками кластерiв i мономерiв мають
мiсце i при утвореннi кратерiв. Для утворення кратера необхiдно,
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щоб енергетична густина потоку бомбардуючих частинок була до-
статньо високою для формування каскаду зiткнень високої щiльно-
стi. При бомбардуваннi мономерами необхiдна для утворення кра-
тера густина каскаду досягається лише при використаннi важких
iонiв на матерiалах з високою густиною атомного пакунку. При кла-
стерному бомбардуваннi енергiя розсiюється лише на поверхнi, що
призводить до виникнення поверхневих зон локального розплаву
(теплових пiкiв), для яких характерна настiльки висока щiльнiсть
атомiв вiддачi, що на поверхнi матерiалiв з низькою щiльнiстю атом-
ної упаковки можливо дефектоутворення у виглядi кратера [360]. Зi
збiльшенням щiльностi атомної упаковки, iнтенсивнiсть утворення
кратерiв зменшується разом зi зменшенням ефективностi прони-
кнення кластера в мiшень [361].

Рис. 14.4. HRTEM зображення кратера, який утворився на поверхнi (1 1 1)
Si пiсля взаємодiї з кластером молекулярного кисню з енергiєю 24 кеВ

[359]

Молекулярно-динамiчне (МД) моделювання показало наявнiсть
лiнiйної залежностi мiж об’ємом кратера i енергiєю бомбардування.
Утворення кратерiв починається пiсля деякого граничного значе-
ння енергiї бомбардуючого кластера. При низьких енергiях крате-
ри формуються неглибокими, зi збiльшенням енергiї вони погли-
блюються i набувають напiвсферичної форми (рис. 14.4). Внаслiдок
утворення областi локального розплаву, достатньо довгий час пiсля
взаємодiї кластера з поверхнею (∼ десяткiв пс) кратер знаходиться
в нерiвноважному станi: зi стiнок кратера вiдбувається випаровува-
ння частинок, розплавлена оправа кратера залишається рухомою.
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Якщо мiшень має кристалiчну структуру, на стiнках кратера утво-
рюються фаски – це вiдхилення вiд напiвсферичної симетрiї пов’я-
зане з анiзотропiєю енергiї кристалiзацiї при застиганнi розплаву.
Зi збiльшенням розмiру бомбардуючого кластера, кратери стають
все бiльш мiкроскопiчними, але фактором, що визначає об’єм кра-
тера, залишається енергiя бомбардування [360]. Практично лiнiйна
залежнiсть вiдмiчена мiж енергiєю бомбардуючого кластера i швид-
кiстю ерозiї поверхнi: швидкiсть ерозiї може бути представлена як
лiнiйна функцiя вiд енергiї бомбардування мiнус гранична енергiя
розпилення, значення якої не залежить вiд розмiру кластера [357].

Кластери розмiром до декiлькох тисяч атомiв, при проникненнi
в мiшень утворюють нелiнiйнi каскади, на протязi iснування яких
кiнетична енергiя передається мiшенi iзотропно i утворюються на-
пiвсферичнi кратери з круглою оправою. Зi збiльшенням розмiру
кластера густина енергiї зменшується, iнтенсивнiсть проникнення
кластерiв спадає, вони переважно розпадаються на поверхнi мiше-
нi i глибина кратера зменшується. Таким чином, для згладження
поверхнi, тобто видалення приповерхневих шарiв без суттєвого де-
фектоутворення в бiльш глибоких шарах мiшенi, необхiдно вико-
ристовувати великi кластери, тодi як взаємодiя з поверхнею малих
кластерiв призводить до збiльшення шорсткостi [362, 363]. До того
ж, важливо враховувати той факт, що поверхня реальної мiшенi яв-
ляє собою сукупнiсть нанорозмiрних опуклостей i поглиблень, тому
кластер, спiврозмiрний з масштабом поверхневих нерiвностей, буде
по-рiзному впливати на стан поверхнi в залежностi вiд рельєфу в
точцi взаємодiї. При взаємодiї бомбардуючого кластера з поверхнею
в областi поверхневого пiку, поверхня згладжується, якщо ж взає-
модiя вiдбувається в областi поверхневого кратера, його звуження i
заглиблення погiршує стан поверхнi [364].

Є експериментальнi свiдоцтва, що пiд впливом кластерного бом-
бардування на поверхнi мiшенi можуть утворюватися нанорозмiрнi
бугорки [354, 359, 365, 366], що, на перший погляд, суперечить да-
ним про утворення кратерiв. Однак бiльш детальнi дослiдження
показали, що формування бугоркiв при кластерному бомбардуван-
нi характерно для матерiалiв з сильним ковалентним зв’язком, як,
наприклад, кремнiй [359, 365], або сапфiр [366],

∇∇∇∇∇∇∇
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АНIМАЦIЯ: (C60-on-Cu-200eV) 200 еВ фулерен C60 (потенцi-
ал AIREBO ) налiтає на поверхню (100)Cu i вiдбивається вiд неї
практично без iстотної змiни геометричної форми. На поверхнi
залишається точковий дефект – ад-атом i, вiдповiдно, вакансiя,
яку однак не видно на рисунку. Видно також розповсюдження
пружної хвилi у пiдкладинцi. Анiмацiя виконана на базi розра-
хункiв О.А. Єрмоленко i Г.В. Корнiча

4444444
∇∇∇∇∇∇∇
АНIМАЦIЯ: (C60-on-Cu-400eV) 400 еВ фулерен C60 (потенцiал

AIREBO ) налiтає на поверхню (100)Cu i розвалюється на окре-
мi фрагменти в результатi взаємодiї з поверхнею. Видно та-
кож розповсюдження пружної хвилi у пiдкладинцi, а також два
ад-атома на поверхнi кристала мiдi. Анiмацiя виконана на базi
розрахункiв О.А. Єрмоленко i Г.В. Корнiча





Роздiл 14. Напилювання i розпилення: нанотехнологiї 579

4444444
∇∇∇∇∇∇∇
АНIМАЦIЯ: (Cu13-in-C60-400eV-Cu(100)) 400 еВ фулерен C60 з

кластером Cu13 в серединi налiтає на поверхню (100)Cu, прони-
кає в глибину кластера i знову повертається на поверхню. Видно
також розповсюдження пружних хвиль у кристалi i утворен-
ня дефектiв. На рисунку вiдтворено нерiвноважна стадiя ево-
люцiї системи. [Молекулярно-динамiчне програмне забезпечення,
що виконує розрахунки для цього процесу засновано на long-range
потенцiалi AIREBO, складається з бiльше, нiж 7000 програмних
строк, розташованих в 10 програмних файлах i створювалося
протягом приблизно п’яти рокiв] Анiмацiя виконана на базi роз-
рахункiв О.А. Єрмоленко i Г.В. Корнiча

4444444
при малих дозах бомбардуючих кластерiв. Пiд впливом бомбар-

дуючого кластера в сильно зв’язаних приповерхневих шарах мiшенi
формується хвиля вiддачi як результат пружної реакцiї кристалi-
чної ґратки матерiалу, внаслiдок чого на поверхнi утворюється буго-
рок. При збiльшеннi щiльностi потоку кластерiв, iнтенсивнiсть про-
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цесу розпилення збiльшується, i при досягненнi щiльностi потоку
деякої критичної дози, приповерхневi шари мiшенi стають слабко
зв’язаними и легко видаляються [354].

14.2.3 Приповерхнева iмплантацiя

Iмплантацiя шляхом кластерного бомбардування поверхонь пред-
ставляє iнтерес як метод виготовлення приповерхневих p− n пере-
ходов. Проникнення кластера в глибину мiшенi визначається не за-
гальною енергiєю бомбардування (∼ кеВ), а еквiвалентною енергiєю
кожного атома (∼ еВ), при низькому значеннi якої суттєво зменшу-
ється дефектоутворення [427, 428]. Мiж глибиною iмплантацiї D,
енергiєю E i розмiром n бомбардуючого кластера встановлено на-
ступне спiввiдношення: D ∼ E/n2/3 [426].

Характеристики iонної i кластерної iмплантацiї суттєво вiдрiзня-
ються навiть при однакових значеннях еквiвалентної енергiї. Зна-
чення вiдштовхуючої сили, яка дiє на частинку при проникненнi в
глибину мiшенi, для кластерiв значно нижче, нiж для одиничних
атомiв [367, 368], що пояснюється, так званим, ефектом "звiльне-
ння шляху"[367, 369], який вперше був описаний Р. Зiгмундом i
В.I. Шульгою. Сутнiсть полягає у тому, що ближчi до мiшенi атоми
кластера штовхають атоми мiшенi, якi, рухаючись попереду кла-
стера, звiльняють шлях для бомбардуючої частинки.

Проникнення високоенергетичних (∼ МеВ) кластерiв вглиб мi-
шенi супроводжується утворенням поверхневих дефектiв у виглядi
нанорозмiрних бугоркiв (рис. 14.5) – ефект, який вважають пер-
спективним для використання у виробництвi електронно-емiсiйних
приладiв [370, 371].

Модельнi представлення про механiзм формування бугоркiв за-
сновуються на тому, що високоенергетичний кластер, проникаючи в
мiшень, передає їй свою кiнетичну енергiю вздовж траєкторiї про-
никнення, внаслiдок чого виникає трек-шар локального розплаву,
який при рекристалiзацiї пiдiймається над поверхнею i застигає,
утворюючи бугорок. При низьких енергiях iмплантацiї кластери
розпадаються на фрагменти на поверхнi мiшенi, а потiм приника-
ють в неї, утворюючи бугорки з декiлькома пiками (рис. 14.5, б). При
збiльшеннi енергiї кластер проникає в пiдкладинку як єдина ча-
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Рис. 14.5. AFM зображення поверхнi Si: а – до кластерного бомбардува-
ння; б – пiсля бомбардування кластерами O2 з енергiєю 3 кеВ; в - пiсля
бомбардування кластерами O2 з енергiєю 6 кеВ; г - пiсля бомбардування

кластерами O2 з енергiєю 10 кеВ [370]

стинка, утворюючи при цьому бугорок з одним пiком, при чому ви-
сота пiка збiльшується зi збiльшенням розмiру кластера (рис. 14.5,
в-г). Встановлено, що формування бугоркiв спостерiгається лише
при iнтенсивнiй передачi енергiї, тобто при великих енергетичних
втратах розпиленої частинки [370].

14.2.4 Рiст тонких плiвок

Ефекти, що виникають при взаємодiї кластера з поверхнею твер-
дого тiла, можуть бути використанi для реактивного росту тонких
плiвок при низьких температурах. в тому числi плiвки зi специ-
фiчними властивостями. Високi значення густини енергiї i речови-
ни значно прискорюють швидкiсть хiмiчних реакцiй при низькiй
температурi пiдкладинки, наприклад, реакцiї окислення при фор-
муваннi плiвок оксидiв [372, 373]. Дослiдження Гiлмера (Gilmer)
та iн. [374] показали, что при використаннi потоку кластерiв плiв-
ки з кристалiчною структурою можна отримати навiть при кiмна-
тнiй температурi. За рахунок ефекту згладження, характерного для
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кластерного бомбардування [427, 428, 429, 354, 433, 358], епiтаксiйнi
плiвки формуються гладкими, їх середня шорсткiсть не переви-
щує декiлькох ангстрем [372]. Крiм того, оскiльки властивостi кла-
стерiв займають промiжне положення мiж властивостями iзольова-
них атомiв i твердого тiла, використання кластерiв в епiтаксiйних
технологiях дозволяє отримати унiкальнi метастабiльнi структури
i сплави, якi неможливо отримати методом звичайної епiтаксiї з
атомними або молекулярними пучками[375, 376, 394]. Вiдомi чи-
сленнi дослiдження впливу енергiї [427, 374, 376, 377, 381, 419, 435],
розмiру [378] i типу [376] бомбардуючого кластера, параметрiв по-
току кластерiв [379], температури пiдкладинки [374, 379], а також
хiмiчної активностi поверхнi [373, 380] на епiтаксiйнi властивостi
плiвок.

Властивостi тонких плiвок є похiдними вiд їх морфологiї, атомної
структури, кристалiчностi, якi, в свою чергу, визначаються проце-
сами плiвкоутворення. Важливим критерiєм реалiзацiї пошарового
росту є однорiдне розповсюдження кластерiв по пiдкладинцi [389].
Бiсвас (Biswas) та iн. [374, 390] висунули припущення, що для фор-
мування бездефектної епiтаксiйної плiвки необхiдно високе значен-
ня коефiцiєнту поверхневої дифузiї для однорiдного розповсюдже-
ння кластерiв по пiдкладинцi. Результати, отриманi Бiсвасом, лягли
в основу подальших дослiджень Квона (Kwon) та iн. [374, 391], якi
отримали епiтаксiйний рiст при високому i формування аморфної
плiвки при низькому коефiцiєнтах дифузiї, вiдповiдно. З цiєї точки
зору, елементарнi процеси взаємодiї кластера з пiдкладинкою, якi
призводять до епiтаксiйного росту плiвки, аналогiчнi процесам при
напиленнi плiвок окремими атомами, а саме: адсорбцiї, поверхневiй
мiграцiї, утворенню зародкiв, їх росту, коалесценцiї i т.i. [375, 393].

Iснують рiзнi погляди щодо специфiки поверхневої дифузiї у ви-
падку кластерного бомбардування, яка, як стверджують однi до-
слiдники, не залежить вiд енергiї кластера i є наслiдком звичай-
них термiчних процесiв на поверхнi пiдкладинки [419], а згiдно
iншим даним – збiльшення енергiї бомбардування призводить до
покращення поверхневої дифузiї i сприяє однорiдному розповсю-
дженню кластерiв по пiдкладинцi [392]. Тарус (Tarus) i Норлунд
(Nordlund) [374] запропонували модель, згiдно якої поверхнева ди-
фузiя не є необхiдною умовою епiтаксiйного росту. По результатам
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їх дослiджень, для росту високоякiсних тонких плiвок необхiдно,
щоб температура локальної областi взаємодiї кластера з поверхнею
була вище температури плавлення. Формування епiтаксiйної плiв-
ки вiдбувається внаслiдок змiшування речовини кластера i мiшенi
в приповерхневих шарах областi локального розплаву. Необхiдно
враховувати, що чим нижча температура пiдкладинки, тим бiльш
високi енергiї бомбардування необхiднi для епiтаксiйного росту, але,
з iншого боку, зростання енергiї призводить до збiльшення дефе-
ктоутворення. Отже, енергiя кластера повинна бути обрана таким
чином, щоб не допускати нi випаровування речовини (розпилен-
ня), нi проникнення кластера в глибокi шари мiшенi (iмплантацiї)
[381, 419]. Типовим енергетичним дiапазоном використання пото-
ку кластерiв в епiтаксiйних технологiях вважають 10-100 еВ/атом.
Кластери, енергiя яких лежить в цьому дiапазонi, взаємодiють з мi-
шенню, не проникаючи глибоко в об’єм, що пояснює вiдносно низьке
дефектоутворення [373].

При низькоенергетичнiй кластернiй епiтаксiї поверхня розплав-
леного стану не досягає i, вiдповiдно, змiшування не вiдбувається,
тому деякi дослiдники вважають дiапазон низьких енергiй непер-
спективним для епiтаксiйних технологiй [381]. Однак на сьогоднi-
шнiй день встановлено, що отриманi при осадженнi потоку низь-
коенергетичних кластерiв (так званий метод LECBD, low energy
cluster beam deposition) поверхневi наноструктурнi шари проявля-
ють стiйку тенденцiю до епiтаксiйного росту [435, 394].

Морфологiя поверхневих кластерiв i, вiдповiдно, властивостi епi-
таксiйної плiвки, залежать не тiльки вiд енергiї кластера i темпе-
ратури пiдкладинки, але i вiд багатьох iнших факторiв, серед яких
кут падiння пучка кластерiв на пiдкладинку. Плiвки, отриманi ме-
тодом звичайної молекулярно-променевої епiтаксiї, при збiльшеннi
кута падiння (вiдносно нормалi до пiдкладинки), формуються пори-
стими, тобто густина плiвок зменшується [373, 395], а сформована
плiвка має шорстку поверхню, що пояснюється формуванням пря-
мокутних островкiв при осадженнi молекулярного потоку пiд ковза-
ючим кутом на вiдмiну вiд квадратних при нормальному падiннi, що
призводить до хвилястої структури поверхнi [389]. При кластернiй
епiтаксiї збiльшення кута падiння дещо зменшує адгезiю класте-
рiв, але суттєвого впливу на структури плiвки не має. Результати
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МД моделювання свiдчать про збiльшення дефектоутворення при
збiльшеннi кута. Якщо розкласти деформацiю поверхнi на двi скла-
довi – горизонтальну i вертикальну, то з ростом кута нормальна
складова зменшується, тобто зменшується глибина ерозiї поверхнi,
але одночасно зростає латеральна деформацiя, i, оскiльки глибина
ерозiї при кластерному бомбардуваннi вiдносно невелика внаслiдок
низької еквiвалентної енергiї, загальний рiвень дефектоутворення
виявляється бiльшим, нiж при осадженнi потоку кластерiв з цiєю
ж енергiєю пiд нормальним кутом [373].

14.2.5 Масиви поверхневих кластерiв

На протязi останнього десятирiччя дослiдження поверхневих на-
норозмiрних кластерiв стає перспективною областю дослiдження
для створення одноелектронних приладiв, промислового каталiзу,
та бiомолекулярних технологiй. Наближення класичного методу лi-
тографiї до фiзичної межi його роздiльної здатностi призвело до то-
го, що використання процесiв самоорганiзацiї у твердому тiлi стало
одним з найбiльш поширених методiв отримання поверхневих на-
ноструктур [396, 425]. В багатьох роботах встановлено, що дефекти
поверхнi кристалiчної пiдкладинки виступають центрами перева-
жного зародження конденсованої фази [401]. Цiкавий механiзм за-
родкоутворення спостерiгається при осадженнi на поверхню Si пiд-
кладинки молекул, що мiстять вуглець, якi при термiчному вiдпалi
в надглибокому вакуумi окрiм адсорбцiї демонструють зародкоутво-
рення з наступним ростом нанорозмiрних островкiв. Центрами за-
родкоутворення в цьому випадку виступають так званi "пустоти",
тобто вiльнi вiд окислу областi, якi утворюються при видаленнi по-
верхневого шару SiO2 внаслiдок термiчної обробки [397]. Саме цi
пустоти i стають центрами зародкоутворення наноструктур. Рiст
зародкiв супроводжується радiальним збiльшенням пустот, доки
окисний шар не видаляється повнiстю [398].

Пiдвищена каталiтична активнiсть розмiрно-селективних кла-
стерiв робить поверхневi кластери перспективною областю дослi-
дження для промислового каталiзу. Технологiчна складнiсть по-
лягає в отриманнi масиву поверхневих кластерiв саме однакового
розмiру. Низькi енергiї нанесення кластерiв попереджають їх фра-
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гментацiю, але не запобiгають їх дифузiї та об’єднанню у бiльш
великi кластери та островки. Зниження робочих температур запо-
бiгає дифузiї, але звужує область експериментальних дослiджень
щодо хiмiчної та каталiтичної активностi кластерiв [434].

Розумiння процесiв, що лежать в основi взаємодiї кластера з по-
верхнею твердого тiла, дозволило розробити метод отримання мо-
нодисперсних масивiв розмiрно-селективних кластерiв стабiльних
при кiмнатнiй температурi. Ключовим моментом методу є «прикрi-
плення» кластера до пiдшарка, що запобiгає подальшiй дифузiї та
об’єднанню кластерiв. При певних значення енергiї нанесення, вна-
слiдок взаємодiї кластера з поверхнею пiдкладинки утворюється
поверхневий точковий дефект, який зв’язує кластер з пiдшарком
та попереджає дифузiю. На рис.14.6 наведено зображення маси-
ву поверхневих кластерiв Au70 на графiтовiй пiдкладинцi, отрима-
не за допомогою скануючого тунельного мiкроскопу (STM, Scanni-
ng Tunneling Microscope). Одиночнi поверхневi кластери однакового
розмiру є стабiльними при кiмнатнiй температурi i виявляють тен-
денцiї до об’єднання [434].

Рис. 14.6. STM зображення (300 нм × 300 нм) масиву поверхневих класте-
рiв Au70 на поверхнi графiтового пiдшарку [434]

Встановлено, що гранична енергiя створення точкового поверх-
невого дефекту, тобто «енергiя прикрiплення», лiнiйно збiльшує-
ться з розмiром кластера [399]. Теоретичнi та експериментальнi до-
слiдження показали, що для кластерiв срiбла така енергiя складає
значення порядку 10 еВ/атом, що для кластерiв великих розмiрiв
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(∼ декiлькох тисяч атомiв) перевищує граничнi значення, при яких
можливе прикрiплення кластеру до пiдкладинки. Тому для вели-
ких кластерiв додатково було розроблено метод, який базується на
створеннi точкових дефектiв прикрiплення шляхом попереднього
iонного бомбардування пiдкладинки [434].

14.3 Емiсiя кластерiв при розпиленнi

Серед практичних застосувань розпилення важливе мiсце займає
формування потоку атомiв твердого тiла [351]. Вiдомо, що потiк
розпиленої речовини складається не лише з моноатомних частинок
мiшенi, але, в залежностi вiд умов експерименту, мiстить нейтраль-
нi або iонiзованi кластери. Розпилення твердих тiл вперше спосте-
рiгалося Гроувом (Grove) в 1852 роцi, про емiсiю кластерiв вперше
доповiв Хонiг (Honig) тiльки в 1958, i, якщо розпилення одиничних
атомiв розглядається як наслiдок виходу каскаду зiткнень на по-
верхню, то пояснення емiсiї кластерiв залишається вiдкритим пи-
танням. Зокрема, довгий час залишалася незрозумiлою стабiльнiсть
розпилених кластерiв при тому, що енергiя зв’язку в кластерi скла-
дає лише декiлька еВ, а енергiя бомбардуючої частинки в сотнi разiв
перевищує її.

Нижче наведенi деякi з механiзмiв емiсiї кластерiв, що обго-
ворюються в лiтературi. По-перше, це так званий механiзм пря-
мої емiсiї (single-emission mechanism, direct emission, emission as
such), характерний для матерiалiв, у яких значення енергiї дисоцi-
ацiї значно перевищує енергiю сублiмацiї. Пряма емiсiя характерна
для адсорбатiв, твердих тiл з молекулярною структурою, заморо-
жених газiв. Вiдбувається у випадках, коли багатоатомна молекула
отримала енергiю, меншу за енергiю дисоцiацiї, але вищу за енергiю
поверхневого зв’язку, тодi її розпилення вiдбувається без порушен-
ня мiжатомного зв’язку. Iснують експериментальнi спостереження
прямої емiсiї в чистiй сiрцi, в якiй пiд впливом iонного бомбарду-
вання кiльця S8 розпадаються, переважно, на молекули S2, енергiя
дисоцiацiї яких бiльша, нiж енергiя зв’язку з сусiднiми атомами
[418].

У металiв i напiвпровiдникiв енергiя дисоцiацiї димерiв нижча
за енергiю сублiмацiї. Навiть якщо iмпульс передається центру мас



Роздiл 14. Напилювання i розпилення: нанотехнологiї 587

димера, розпилення вiдбувається у виглядi одиничних атомiв. В
цьому випадку емiсiя кластерiв вiдбувається згiдно механiзму по-
двiйних зiткнень (double collision mechanism, recombination model,
atomic combination, statistical model), згiдно якому димери i бiльш
великi кластери формуються з атомiв, розпилених незалежно один
вiд одного, якщо їх вiдносна кiнетична енергiя нижче, нiж енергiя
зв’язку кластера [418]. Емiсiї кластерiв малого розмiру (n < 10) вiд-
бувається в режимi лiнiйних каскадiв [351] внаслiдок узгодженого
руху атомiв у каскадi зiткнень, коли сусiднi поверхневi атоми отри-
мують спiвспрямованi значення iмпульсу. Вся група атомiв залишає
тверде тiло майже одночасно, через долi пiкосекунд пiсля взаємодiї
з бомбардуючою частинкою, час емiсiї при цьому збiльшується з
розмiром кластера [418].

Для кластерiв n ≤ 40 КР залежить вiд n як Yn ∼ nδ, де δ зале-
жить вiд умов бомбардування, типу мiшенi i зменшується з ростом
загального КР [418, 352, 400]. Енергетичний розподiл розпилених
кластерiв апроксимується степеневою залежнiстю E−γ, де γ зро-
стає з розмiром кластера [418]. I хоча теоретичний опис i розра-
хунки процесiв емiсiї кластерiв ускладненi багаточастинковим ха-
рактером задачi на стадiї формування продуктiв розпилення, теорiя
розпилення металу у виглядi нейтральних i заряджених кластерiв
Матвєєва та iн. заснована на простих фiзичних припущеннях i зна-
ходиться в узгодженнi з експериментальними даними. Згiдно цiй
теорiї, залежнiсть E−γ пiдтверджується лише шляхом кiлькiсно-
го порiвняння, оскiльки її аналiтичний вигляд має iнший характер.
Треба також вiдмiтити, що, якщо загальний потiк розпиленої речо-
вини на 92% складається з атомiв поверхнi, то для малих кластерiв
домiнуючий внесок поверхневих атомiв виражений ще бiльше [418].

Емiсiя великих кластерiв (n може досягати декiлькох сотень) iн-
тенсивно вiдбувається в режимi теплових пiкiв [351], коли вся енер-
гiя бомбардуючої частинки зосереджується в приповерхневiй обла-
стi. При досягненнi фронтом теплового пiку поверхнi, вiдбувається
розрив зв’язкiв мiж атомами, що може призвести до розпилення
великих фрагментiв речовини мiшенi. МД моделювання дозволяє
оцiнити час розвитку теплового пiка вiд декiлькох пс до декiлькох
десяткiв пс [350, 418]. МД моделювання температурного розподiлу
на поверхнi мiшенi свiдчать про найбiльшу ймовiрнiсть емiсiї кла-
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стерiв на тих дiлянках поверхнi, де температура близька до темпе-
ратури плавлення, тобто розпилення великих кластерiв пов’язане
з наявнiстю рiдкої фази, що знаходиться в центрi теплового пiка.
Мiж ростом температури на поверхнi и розмiром розпиленого кла-
стера помiчена слабка кореляцiя [352]. Пiсля розпилення великих
кластерiв досить часто має мiсце їх фрагментацiя [402].

Таким чином, емiсiя великих кластерiв практично завжди має
мiсце у випадках, коли перекриття каскадiв зiткнень призводить
до утворення теплового пiка, що в режимi лiнiйних зiткнень вiдбу-
вається доволi рiдко. Саме тому в режимi лiнiйних зiткнень спосте-
рiгається стiйка позитивна кореляцiя мiж часткою малих класте-
рiв i КР, тодi як емiсiя великих кластерiв призводить до суттєвого
збiльшення КР вiдносно середнього. При розпиленнi в режимi те-
плових пiкiв, характерного для бомбардування поверхонь важкими
iонами i кластерами, ймовiрнiсть емiсiї великих кластерiв досить
висока, тому кореляцiя мiж загальним КР i часткою кластерiв вiд-
сутня [400].

Експериментальнi дослiдження кутових розподiлiв розпиленого
матерiалу показали, що емiсiя наночастинок має мiсце при всiх ку-
тах, але частка багатоатомних продуктiв розпилення значно збiль-
шується у напрямку, паралельному поверхнi пiдкладинки, що по-
яснюється тим, що найбiльш iнтенсивно розпилення кластерiв йде
по краям кратерiв [359, 360], утворення яких характерно для режи-
му теплових пiкiв.

При розпиленнi багатокомпонентних матерiалiв i сплавiв деяка
частина кластерiв має нестехiометричний склад, властивостi не-
стехiометричних наноструктур рiзко вiдрiзняються вiд об’ємних i
сильно залежать вiд елементного складу. Зазначимо, що отриман-
ня кластерiв з нестехiометричним складом є неможливим шляхом
звичайних термохiмiчних реакцiй через нетермiчний характер по-
верхневих процесiв, викликаних бомбардуючою частинкою [431].

14.4 Розпилення нанорозмiрних мiшеней

Експериментальнi та теоретичнi дослiдження свiдчать, що при ви-
користаннi нанорозмiрних структур в якостi мiшеней бомбардува-
ння прискореними частинками, наноструктури демонструють ряд
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унiкальних явищ, якi можуть бути використанi в наноiнженерiї,
як, наприклад, ефекти, що виникають у вуглецевих нанотрубках
(НТ) пiд дiєю електронного, iонного i плазмового бомбардування:
утворення мiжатомних зв’язкiв i переходiв мiж сусiднiми НТ, коа-
лесценцiя, формування тунельного бар’єру та фазовi переходи.

Конкретизуємо механiзми взаємодiї НТ з бомбардуючими ча-
стинками. Iдеальна одношарова НТ представляє собою порожнiй
цилiндр, отриманий шляхом звертання плоскої гексагональної сi-
тки графiту без швiв. Багатошаровi НТ вiдрiзняються вiд одно-
шарових бiльш широким рiзноманiттям форм i конфiгурацiй, але
для всiх структур середня вiдстань мiж шарами, як i у кристалi-
чному графiтi, дорiвнює 0.34 нм. Взаємна орiєнтацiя гексагональної
сiтки графiту i повздовжньої осi НТ визначає її хiральнiсть. Хiраль-
нiсть характеризується двома цiлими числами (m, n), якi вказують
на мiсцезнаходження того шестикутника сiтки, який в результатi
звертання повинен спiвпасти з шестикутником, який знаходиться у
початку координат. Хiральнiсть визначає енергетичнi й електричнi
властивостi НТ [425].

Зiткнення бомбардуючої частинки з НТ призводить до змiщення
з положень рiвноваги атомiв i утворення вакансiй. Деякi з первинно
вибитих атомiв розпилюються, а з тих, що залишились в НТ, ви-
сокоенергетичнi утворюють каскад зiткнень, а низькоенергетичнi
атоми адсорбуються на стiнках i на поверхнi НТ. Бомбардуючi iо-
ни теж можуть адсорбуватися на НТ и виступати в якостi домiшок
[406].

Розглянемо вплив адатомiв на магнiтнi властивостi НТ на при-
кладi адсорбцiї атома на поверхнi одношарової НТ. Атом вуглецю
має чотири валентних електрона, зв’язки мiж якими упорядкованi
таким чином, що атоми формують сiтку шестикутникiв, i кожен
атом має трьох найближчих сусiдiв. Це означає, що три з чоти-
рьох валентних електронiв утворюють sp2-зв’язки в площинi гра-
фiту, а перпендикулярна поверхнi p-орбiталь залишається незайня-
тою i утворює вiльний зв’язок. Сили взаємодiї мiж шарами графiту
слабкi, Ван-дер-Ваальсового типу. Оскiльки НТ представляють со-
бою звернутий плоский лист графiту, адсорбцiя атомiв на поверхнi
НТ вiдбувається аналогiчно адсорбцiї на поверхнi плоского графi-
ту. Адатоми на поверхнi НТ утворюють перпендикулярнi поверхнi
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«мостовi» структури.
Розглянемо структуру зв’язкiв адатома с поверхнею на електрон-

ному рiвнi (рис. 14.7). Чотири валентних електрона адатома роз-
подiляються наступним чином: два електрона приймають участь у
формуваннi ковалентного зв’язку з поверхневими атомами НТ, один
залишається на sp2-орбiталi, а останнiй розподiляється мiж цiєю
sp2-орбiталлю i pz-орбiталлю. pz орбiталь перпендикулярна поверх-
невим орбiталям i не може приймати участь в утвореннi атомних
зв’язкiв i залишається локалiзованою, внаслiдок чого вiдбувається
поляризацiя спiну, i, вiдповiдно, намагнiчення. Таким чином, бом-
бардування НТ прискореними частинками призводить до змiни ма-
гнiтних властивостей НТ [404, 405].

ðõ ðõ

0,5

0,5

ðz

Рис. 14.7. Розподiл валентних електронiв адатома на поверхнi НТ [404]

НТ порожнi зсередини, що попереджає миттєву рекомбiнацiю,
тому концентрацiя пар вакансiя-адатом (рис. 14.8, а) може досягати
суттєвих значень навiть при низьких енергiях бомбардування. Вiд-
крита структура НТ дозволяє навiть атомам, якi отримали енергiю
близьку до граничної енергiї змiщення (за даними рiзних джерел
вiд 15 до 30 еВ), пересуватися досить далеко вiд положення рiв-
новаги. Утворення пар вакансiя-адатом є найбiльш поширеним де-
фектоутворенням при низьких енергiях бомбардування (до 1 кеВ)
[430, 407]. Наряду с простими дефектами, спостерiгається утворе-
ння переходiв мiж сусiднiми НТ (рис. 14.8, б) i зв’язкiв у багатоша-
рових НТ (рис. 14.8, в), формування негексагональних кiлець, пар
п’ятикутник-семикутник або так званих дефектiв Стоуна-Вейлса
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(Stone, Wales) i аморфних комплексiв [430].

Рис. 14.8. Дефектоутворення в НТ при взаємодiї з прискореними частин-
ками: а – пара вакансiя-адатом; б – зв’язки мiж сусiднiми НТ; в – дефе-

ктоутворення у багатошаровiй НТ [430]

При утвореннi пари Стоуна-Вейсла, хiральнiсть НТ в областi де-
фекту стає рiвною (7, 1), тодi як хiральнiсть iдеальної одношарової
НТ (8, 0). НТ с хiральнiстю (8, 0) є напiвпровiдником з шириною
забороненої зони 1.2 еВ, а НТ с хiральнiстю (7, 1) – напiвметалом.
Отже, НТ с дефектом Стоуна-Вейлся може розглядатися як гете-
роперехiд метал-напiвпровiдник i використовуватися як основа для
нанорозмiрного напiвпровiдникового елемента [408].

Явище каналювання iонiв в твердому тiлi вже довгий час ви-
користовується в мiкроелектронiцi для глибокої iмплантацiї при
характерно малому дефектоутвореннi кристалiчної ґратки [417] i
для керування потоками iонiв: для вiдхилення, фокусування i iн.
[409]. Дослiдження каналювання легких iонiв в НТ орiєнтовано на
створення методу керування пучками високоенергетичних (∼ ГeВ)
протонiв як альтернативного сучасним коштовним i габаритним ма-
гнiтним системам. Не зважаючи на iнтенсивнi теоретичнi i експери-
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ментальнi дослiдження, незрозумiлою залишається практична ре-
алiзацiя методу через швидке руйнування НТ при взаємодiї з про-
тонами [403]. З iншого боку, важкi низькоенергетичнi iони можуть
каналювати через порожню зсередини НТ з низькою ймовiрнiстю
деканалювання. При малих енергiях бомбардування iони практично
завжди залишаються у НТ, викликаючи при цьому лише локальне
пiдвищення тиску i температури. Збiльшення енергiї бомбардуючо-
го iона призводить до розпилення НТ, але iони все ще залишаються
зсередини, а при деякому граничному значеннi енергiї (енергiї дека-
налювання) iони пробивають наскрiзь стiнку НТ [403]. Можливiсть
отримання НТ рiзної кривизни дозволяє розглядати ефект каналю-
вання з перспективою створення нанорозмiрних з’єднань твердо-
тiльної квантової електронiки [387]. Встановлено, що енергетичнi
втрати бомбардуючого iона при зiткненнi з однiєю оболонкою НТ
складають 0,3 кеВ. Таким чином, багатошаровi НТ можуть зупиня-
ти iони з енергiєю порядку декiлькох кеВ [407].

Надзвичайнi механiчнi властивостi НТ [407] дозволяють викори-
стовувати їх в якостi захисної маски при виготовленнi ультратонких
металевих наноз’єднань як альтернативу електронно-променевiй лi-
тографiї [430, 386]. Також вiдомо, що взаємодiя з прискореними еле-
ктронами сприяє додатковому змiцненню НТ за рахунок утворення
ковалентних зв’язкiв зсередини НТ [432].

Структурнi особливостi нанорозмiрних кластерiв роблять їх цi-
кавими в якостi мiшеней бомбардування прискореними частинка-
ми i дають пiдстави вважати, що розпилювальнi процеси в нано-
розмiрнiй областi, яку представляє собою кластер, протiкатимуть
дещо iнакше, нiж в напiвнескiнчених системах с плоскою поверх-
нею. I хоча розпилення вiльних кластерiв важкодоступно безпо-
середньому експериментальному вивченню, результати МД моде-
лювання розпилення вiльного кластера Au15784 високоенергетични-
ми атомами Au (100 кеВ) свiдчать про великi флуктуацiї виходу
розпилених частинок: мали мiсце граничнi випадки вiд розпиле-
ння декiлькох атомiв до повного розпаду кластера [410]. Резуль-
тати МД моделювання iонного розпилення поверхневих кластерiв
[421, 420, 422, 412, 415, 413, 414] показали, що при низьких енергiях
бомбардуючих iонiв (100-400 еВ), малi Cu кластери (вiд 13 до 200
атомiв) демонструють ефект переважного виходу розпилених ча-
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стинок вздовж певних напрямкiв, характерний для монокристалiв
[416, 351, 417, 424, 388, 423], а КР кластерiв суттєво залежить вiд
структури поверхневого кластера [413].

Особливий iнтерес представляє взаємодiя прискорених частинок
з поверхневими кластерами. Оскiльки кластери на поверхнi твердо-
го тiла вiдповiдають початковiй фазi процесу росту тонких плiвок
[411], аналiз частинок, розсiяних на поверхневих кластерах, надає
iнформацiю щодо початку плiвкоутворення, в процесi якого визна-
чаються майже всi властивостi плiвок. З експериментальних дослi-
джень вiдомо, що розпилення кластерiв з поверхнi нанодисперсної
мiшенi пiд впливом високоенергетичного (∼ МэВ) бомбардування
вiдбувається у виглядi десорбцiї кластерiв. Експерименти, виконанi
для широкої групи матерiалiв, серед яких були метали (Au, Pt, Ag,
In, Pd), напiвметали (Bi) i напiвпровiдники (Ge, PbS, UO2), показа-
ли, що десорбцiя поверхневих кластерiв пiд впливом високоенер-
гетичного бомбардування є унiверсальним явищем [383, 382, 385].
Розподiл розпилених частинок за розмiрами, незалежно вiд типу
бомбардуючої частинки, практично вiдображує їх розподiл за роз-
мiрами на поверхнi мiшенi (розпилювалися наногранули дiаметром
2-100 нм) [383, 382]. Невелике змiщення в бiк менших кластерiв
(дiаметром 2-10 нм) пов’язане з тим, що, хоч великi кластери i за-
ймають бiльшу площу на поверхнi мiшенi внаслiдок чого збiльшу-
ється частота влучення в них бомбардуючої частинки [383], взає-
модiя високоенергетичної бомбардуючої частинки з кластером су-
проводжується плавленням гранули. Це призводить до розпилення
окремих атомiв, або до вiдокремлення вiд гранули кластерiв мен-
ших розмiрiв [383, 382]. В рядi випадкiв десорбцiя поверхневих кла-
стерiв супроводжується змiною їх форми: пiсля десорбцiї кластери
трансформуються в структури сферичної форми, що пов’язано з
плавленням кластера. Згiдно [384] тривимiрна форма десорбованих
кластерiв близька до iдеально сферичної, якщо десорбцiя вiдбува-
ється з краплини рiдкого метала. Починаючи з дiаметра гранули
15-20 нм, з’являється невеликий процент десорбованих кластерiв
(10-30% для рiзних типiв бомбардуючих частинок), форма яких по-
дiбна тiй, яку вони мали на поверхнi мiшенi. Це свiдчить про те,
що зi збiльшенням розмiрiв поверхневого кластера енергiя бомбар-
дуючої частинки повнiстю витрачається на десорбцiю гранули i не
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є достатньою для її плавлення [383].

Основнi питання до роздiлу:

1. Назвiть характернi особливостi нанокластерiв, фулеренiв, на-
нотрубок.

2. Де в сучасних технологiях застосовуються нанотрубки, фуле-
рени i масиви нанкластерiв?

3. Якими змiнами фiзичних властивостей нанотрубок супрово-
джується їх бомбардування прискореними частинками?

4. Якi особливостi i механiзми процесу розпилення поверхнi ба-
гатоатомними частинками?

5. Розкажiть про процеси розпилення матерiалу у виглядi кла-
стерiв, механiзми такого розпилення.

6. За яких умов iнтенсивнiсть розпилення матерiалу у виглядi
кластерiв зростає?

7. Якi характернi особливостi розпилення поверхневих класте-
рiв?



ПIСЛЯМОВА.
НАНОЕЛЕКТРОНIКА?

У якостi фiнальної реплiки приведемо концентровану iнформацiю з
листопадного (2007р.) випуску ПерсТа [33].

Пiд час дискусiй ученi прийшли до єдиної думки, що класифi-
кувати вирiб як нанотехнологiчний можна, якщо, принаймнi, один
з його розмiрiв знаходиться в дiапазонi вiд 1 до 100 нм, i цей розмiр
iстотний для функцiй виробу, який класифiкується. Саме по собi
досягнення розмiру вiд 1 до 100 нм – недостатня умова, хоча б то-
му, що усi вихiднi природнi i штучнi матерiали мають структуру
наномасштабного дiапазону. Нанотехнологiя - це здатнiсть розумi-
ти, контролювати i манiпулювати матерiєю на рiвнi iндивiдуальних
атомiв, молекул чи кластерiв молекул (розмiром вiд 1 до 100 нм)
для того, щоб створювати матерiали, прилади i системи з фунда-
ментально новими властивостями i функцiями завдяки саме малим
розмiрам (див., наприклад, визначення в [436]). З цього погляду
освоєна в сучаснiй електронiцi 90-, 65- i 45 нм технологiя може бути
вiднесена до нанотехнологiї лише умовно. В дiйсностi цi розмiри до-
сягнутi на традицiйному в мiкроелектронiцi шляху масштабування,
а виготовленi в результатi iнтегральнi схеми мають традицiйно по-
лiпшенi параметри (щiльнiсть упакування, розсiювана потужнiсть,
швидкодiя) без принципової змiни функцiй. На думку координато-
ра європейського проекту PullNano Gilles Thomas (компанiя STMi-
croelectronics) властивi нанооб’єктам новi властивостi (наприклад,
квантоворозмiрний ефект) i функцiї можуть проявитися лише на
шляху 32-, 22-, 16- i 11 нм технологiй. Але i це – не за горами...
У ситуацiї неоднозначного тлумачення поняття “нанооб’єкт” i чи-
сельних заяв про виготовленi нанооб’єкти надзвичайно актуальна
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задача – створення бази даних за результатами нанотехнологiчних
дослiджень i розробок у свiтi з єдиним стандартним пiдходом до
класифiкацiї нанооб’єктiв. Один з варiантiв рiшення такої задачi
представлений на Iнтернет сайтi, сформованому Woodrow Wilson
International Center for Scholars (Washington, США) в рамках про-
екту ”Emerging Nanotechnologies” – “Народжуванi нанотехнологiї”
[437]. Для добору нанооб’єктiв для цiєї бази даних використовую-
ться наступнi критерiї: споживачi готовi легко їх купувати; вони
iдентифiкованi виготовлювачем чи iншим суб’єктом як виготовленi
з застосуванням нанотехнологiї.

На сьогоднiшнiй день на сайтi представленi наноб’єкти в насту-
пних категорiях:

1) побутовi прилади (прилади для нагрiвання й охолодження, великi
кухоннi прилади, машини для прання i чищення одягу);

2) автомобiльного призначення (техобслуговування й аксесуари для
автомобiля);

3) товари для дiтей (iграшки й iгри);

4) електронiка i комп’ютери (аудiо i вiдео-апаратура, фототехнiка,
елементи комп’ютера, дисплеї, мобiльнi прилади, телебачення);

5) харчовi продукти i напої (кулiнарiя, продукти, збереження про-
дуктiв);

6) здоров’я i фiтнес (одяг, косметика, фiльтри, персональнi засоби
догляду, спорттовари, засоби захисту вiд сонячних променiв);

7) будинок i сад (засоби для чищення, конструкцiйнi матерiали, пре-
дмети обстановки, предмети розкошi, фарби);

8) багатофункцiонального призначення (покриття).

Категорiї i пiдкатегорiї можуть додаватися в мiру надходження
нової iнформацiї про нанооб’єкти, що не вписуються в запропонова-
ну класифiкацiю. Наповнення сайта ведеться в динамiчному режи-
мi. Пошук наноб’єктiв в Iнтернетi проводить адмiнiстрацiя сайта,
а також передбачене надходження iнформацiї вiд розроблювача i
виготовлювача. Останнє оновлення сайта було проведено у вереснi
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2007 р. На сьогоднi на сайтi представлена iнформацiя про бiльш
нiж 600 нанооб’єктiв. На дiаграмi – розподiл кiлькостi нанооб’єктiв
за категорiями (див. рис. 14.9).

Такий розподiл визначається, у першу чергу, ставкою авторiв
сайта на споживчi нанотовари, але, з iншого боку, можливо i близь-
кий до iстинної ситуацiї в цiй областi дослiджень i розробок, оскiль-
ки вiдбиває готовнiсть на сьогоднiшнiй день, в основному, нанопо-
рошкових технологiй. Нас цiкавить досить скромне положення об’-
єктiв, представлених у категорiї ”Електронiка i комп’ютери” (46
об’єктiв з 600 зареєстрованих). Тут, звичайно, чемпiоном виглядає
16 Гб флеш-пам’ять компанiї Samsung, виконана в масовому виро-
бництвi за 51 нм технологiєю. Samsung поставляє цi схеми компанiї
Apple, зокрема, для пристрою iPod Nano. У процесорних чипах на-
мiчається перехiд вiд 90 нм до 65 нм технологiї. За 90 нм технологi-

Рис. 14.9. Розподiл 600 наiменувань нанопродуктiв по напрямам їх реалi-
зацiї [33].
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єю виконанi схеми процесорiв PowerPC 970FX (IBM); Athlon 64 FX
(AMD); Celeron 4 Pentium (Intel). Новий 65 нм процес використаний
у чипах процесорiв Intel Core 2 Duo, Intel Core Solo i Intel Pentium
D. 65 нм технологiя усе бiльш використовується для флеш-пам’ятi
мобiльних пристроїв (наприклад, Intel StrataFlash Cellular Memory;
Samsung 65-nm 8-Gbit флеш у iPhone компанiї Apple). У червнi 2007
року компанiя Panasonic першою у свiтi приступила до масового
виробництва чипiв, виготовлених за 45 нм технологiєю, для своєї
системи UniPhier. До речi, у жовтнi 2007 р. компанiя Intel також
оголосила про початок масового виробництва процесорних чипiв за
45 нм технологiєю, а компанiя Hewlett-Packard уже використовує
цi чипи у своїх робочих станцiях. Наступний крок також не за го-
рами: компанiя Intel повiдомила про виготовлення перших зразкiв
чипiв за 32 нм технологiєю; компанiї Sony, IBM i Toshiba анонсу-
вали початок спiльних дослiджень для розробки промислової 32 нм
(i менше) технологiї. Бiльшiсть сьогоднiшнiх твердих комп’ютер-
них дискiв використовують зчитувальнi голiвки на базi магнiтних
багатошарових структур з ефектом гiгантського магнiтоопору. Такi
голiвки виготовляються з застосуванням нанотехнологiй. Енергоне-
залежну оперативну пам’ять (динамiчну i статичну) на основi ву-
глецевих нанотрубок розробляє компанiя Nantero. Motorola заявила
про виготовлення прототипу 5 дюймового кольорового вiдеодисплея
з використанням вуглецевих нанотрубок, однак, про виробництво
таких дисплеїв повiдомлень немає. Вiдносно просунутi до широко-
го масового виробництва органiчнi свiтлодiоди (OLED) для сонячних
батарей i дисплеїв, зокрема, для дисплеїв мобiльних телефонiв. У
їх нановерсiях використовують електроди з полiмерних наностру-
ктурованих плiвок. Дисплеї на базi OLED мають тривалий термiн
служби, задовiльну роздiльну здатнiсть, високий контраст, вели-
ку яскравiсть при меншiй потужностi i при значно меншiй вартостi
в порiвняннi, наприклад, з рiдкокристалiчними дисплеями. Ринок
OLED вирiс вiд 112 млн. дол. у 2002 роцi до 3,1 млрд.дол. у 2007
р. Про виробництво наноOLED заявили: у США DuPont; Universal
Display Corp.; NanoHorizons; Pioneer Company; у Китаї - Ri Display
Corp.; у Кореї - Samsung; у Японiї - Sony Corp. Якщо можна прийня-
ти розмiщення в категорiї "Електронiка i комп’ютери"змiцнюючих
наноструктурованих покрить високої оптичної якостi для телевiзiй-
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них екранiв i OLED дисплеїв (компанiя Ecology Coatings зi США), то
трохи ”притягнутими за вуха” у цiй категорiї постають нанопокри-
ття для гiтарних струн (Elixir i Siemens Hearing Instruments, США)
i антибактерiальнi покриття (в основному, на базi наносрiбла) для
мобiльних телефонiв (LG Electronics i Samsung, Корея), комп’ю-
терних мишок (компанiя IOGEAR, США) i комп’ютерних клавiа-
тур (Samsung). На цьому тлi навiть скромне число зареєстрованих
на сайтi наноелектронних об’єктiв (46) виглядає трохи завищеним.
Хоча, мабуть, сайт органiзований нещодавно, на ньому вiдсутня, на-
приклад, iнформацiя про нiтриднi свiтлодiоди. Будемо чекати чер-
гового оновлення. Якщо пiти з категорiї “Електронiка i комп’ютери”
i заглянути в роздiл “Косметика” категорiї “Здоров’я i фiтнес”, то
зустрiнемо “знайомi все обличчя” – фулерени i цинкiти. Компанiя
Zelens з Великобританiї випускає цiлу серiю косметичних кремiв
– нiчнi, деннi i для вiк – з добавками фулеренiв C60, що мають
iстотнi протиокислювальнi властивостi. Ключовою є форма фуле-
ренiв – кулеподiбна з 32 гранями, що притягають, нейтралiзують i
знищують вiльнi радикали – дiйснi збирачi смiття з обличчя. Ав-
стралiйська фiрма Advanced Nanotechnology випускає косметичний
крем на основi наночастинок оксиду цинку, який очищає i захищає
вiд сонячних променiв.
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Програма SUSPRE, 431, 547
Радiацiйно-адсорбованi атоми, 439
Радiацiйно-прискорена дифузiя, 401
Релаксацiя, 478
Рiвняння Больцмана, 394
Рiвняння Фокера-Планка, 482
Рiвняння Лагранжа, 404
Сегрегацiя, 401
Середнiй пробiг, 392
Середньоквадратичнi змiщення ато-

мiв, 483
Список найближчих сусiдiв, 408
Теплота перемiшування, 525
Тепловi пiки, 388
Транспортне рiвняння iонного пе-

ремiшування, 477
Вiскер, 562
анiзотропiя роботи виходу, 72
аномальна електрострикцiя, 165
цикл Борна, 156
час релаксацiї, 333
час життя позитрона, 66
дiелектрична функцiя плiвки, 332
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дробовий заряд, 230
екситон Френкеля, 287
екситон Ваньє-Мотта, 287
екситоном великого радiуса, 287
еквiмолекулярна поверхня, 121
енергiя прилипання електрона, 125
енергiя утворення вакансiї, 56
енергiя зв’язку екситона, 290
феромагнiтне впорядкування, 175
керуюче рiвняння, 244
коефiцiєнт поглинання, 336
комiрка Вiгнера–Зейца, 46
контактна рiзниця потенцiалiв, 322
кореляцiйна енергiя, 39
крапельна модель кластера, 181
критичний розмiр кластера, 193
крижинки Аткiнса, 184
кулонiвська блокада, 210
квант опору, 218
квантова точка, 24
магiчнi числа атомiв, 135
магiчнi значення товщини плiв-

ки, 315
магнiтна жорсткiсть, 168
матриця густини, 330
метод Адамса, 172
метод Кельвiна, 68
мiкроелектромеханiчна система,

16
модель стабiльного желе, 45
модель желе, 42
обмiнна дiрка, 40
обмiнна енергiя, 39
одноелектронний транзистор, 19
оператор струму, 330
парна кореляцiйна функцiя, 41
перший потенцiал iонiзацiї, 125

питома поверхнева енергiя, 47
пiдзона, 326
пiкоелектронiка, 16
плазма з конденсованою диспер-

сною фазою, 180
поправка Борна, 194
потенцiал iонiзацiї, 106
поверхневий стрес (натяг), 47
правило Френкеля-Ленгмюра, 57
принцип Ле-Шательє, 58
псевдопотенцiал, 44
робота виходу електронiв, 47
робота виходу позитрона, 61
робота виходу позитронiя, 66
скануючий тунельний мiкроскоп,

96
струмова щiлина, 230
шаттл для електронiв, 27
швидкiсть анiгiляцiї позитрона,

66
теорема Купменса, 115
теорiя Максвелл–Гарнет, 313
теорiя Вуда i Ашкрофта, 328
тунельнi матричнi елементи, 242
задача Релея, 109



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
       

 
 
 







