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Актуальність роботи 

Розвиток сучасної напівпровідникової електроніки і перехід до наноелектроніки 

пов'язані з використанням напівпровідникових наноматеріалів і нанотехнологій. 

Розвиток наноелектроніки передбачає поєднання досягнень фізики 

квантоворозмірних систем та передбачає застосування нанотехнологій, які 

володіють атомною точністю при отриманні напівпровідникових наноструктур з 

необхідним хімічним складом і конфігурацією. Застосування напівпровідникових 

наноструктур в радіоелектроніці, нанофотоніці, відновлюваних джерелах енергії 

на основі фотоелектричних перетворювачів сонячної енергії, а також інших 

суміжних областях науки і техніки дозволяє якісно покращити характеристики 

існуючих приладів і створити принципово нові типи пристроїв. 

Розробка та впровадження в Україні новітніх високоефективних технологій 

виготовлення нанорозмірних напівпровідникових  епітаксійних структур для 

потреб виробництва елементної бази радіоелектроніки, світлодіодів, 

фотоелектричних перетворювачів та ін. приладів 

Мета роботи  

Актуальність і мета роботи 
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Базові технології виготовлення 

каскадних нанорозмірних  

гетероструктур на основі складних 

сполук А3В5 

 

ПАТ НВК «Наука»,  м. Київ  

ПАТ НВП «Карат», м. Львів 

 

 

Базові технології виготовлення 

світловипромінюючих діодів нового 

покоління 

 

ПАТ НВК «Наука»,  м. Київ  

ПАТ НВП «Карат», м. Львів 

 

Новітні технології виготовлення 

епітаксійних структур для НВЧ 

приладів методом ГФЕ  в тому числі 

і нанорозмірних 

 

ПАТ НВК «Наука»,  м. Київ  

ПАТ НВП «Карат», м. Львів 

НУ Львівська Політехніка 

Нанотехнології створення 

світлодіодів червоного та 

оранжевого світла на основі 

AllnGaAsP 

 

ПАТ НВП «Карат», м. Львів 

 

Нанотехнології створення 

світлодіодів синього та білого 

світла на основі GaN 

 

 

ПАТ НВК «Наука»,  м. Київ  

 

Новітні технології 

виготовлення SiC для 

потужних світлодіодів на 

основі GaN 

 

Інститут фізики 

напівпровідників, м. Київ  

 

БАЗОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА НАНОРОЗМІРНИХ НАПІВПРОВІДНИКОВИХ 

ЕПІТАКСІЙНИХ СТРУКТУР ДЛЯ ПОТРЕБ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ 

Структура роботи 
 

3 



Створена інфраструктура технологічної дільниці виготовлення тандемних гетероструктур 
для фотовольтаїки методом газофазної епітаксії з металоорганічних з'єднань у складі: 

•установки МОС-гідридної 

епітаксії Discovery 180 LDM; 

•системи підготовки та 

забезпечення чистими (N2 ,H2) 

і спеціальними газами; 

•вимірювальної лабораторії 

Установка МОС-гідридної епітаксії 

Discovery 180 LDM 

Процес епітаксійного нарощування 

епітаксійних гетероструктур проводяться на 

промисловій установці Discovery 180 LDM. 

Одноразове завантаження – 6 підкладок 

діаметром 2 дюйми. 

Більшість систем установки Discovery 180 

LDM є автоматизованими, і керування 

здійснюється через персональний комп'ютер. 

Виробник установки  – фірма EMCORE (США) 

Фотографія партії 

тандемних гетероструктур 

Ge/GaAs/InGaP 

Підкладкотримач із 

епітаксійними пластинами 
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Виробнича дільниця №1, м. Львів 



Газифікаційна станція, що 
постачає високочистий азот 

шляхом випаровування рідкого 
азоту 

Газова шафа обладнана 

системою безпеки для 

зберігання моносилану 

Газова шафа, обладнана 

системою безпеки для 

зберігання арсину і 

фосфіну 

Tехнологічні гази, використані під час епітаксійного нарощування, 

відкачуються за допомогою насосу EBARA і потрапляють у спеціальний сорбер 

Cleansorb GS195SC, який повністю очищає їх від шкідливих хімічних елементів. 

Чистота газів, що подаються на установку, становить 99,9999 

Система фільтрів для 
додаткової очистки 

технологічних газів  N2  та H2 
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Виробнича дільниця №1, м. Львів 



Процеси епітаксійного нарощування проводяться в реакторі установки Discovery 

180 LDM в атмосфері водню, в температурному діапазоні 500–750 ºС 

Монтаж реактора Демонтаж реактора 
Реактор установки Discovery 

180 LDM 6 

Виробнича дільниця №1, м. Львів 



Технологічне устаткування МОС-гідридної епітаксії D-180 GaN 

Виробнича дільниця №2, м. Київ 
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Контроль складних профілів легування з роздільною здатністю  ~ 0,01 мкм  

методом електрохімічного профілювання епітаксійних шарів 

Установка електрохімічного 

профілювання епітаксійних шарів 

Accent 

Результати вимірювання профілю розподілу 

основних носіїв заряду в тандемних 

гетероструктурах Ge/GaAs/InGaP  

Лабораторна база 
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Контроль фотолюмінесцентних параметрів гетероструктури 

Ge/GaAs/InGaP 

Результати картографування спектру 

фотолюмінесценції поверхні епітаксійного шару  

р-GaAs, що входить до складу гетероструктури 

Ge/GaAs/InGaP 

Фотолюмінісцентний картограф 

PHILPS NANOMETRICS 

Лабораторна база 
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Створений багатофункціональний дослідницько-технологічний комплекс для синтезу 

та дослідження нових матеріалів (ІФН ім. Лашкарьова, м. Київ) 

 

 
Уcтановка для осадження тонких плівок методом 

магнетронного розпилення (на базі Катод-1М з 

модифікованою системою безмасляної вакуумної 

відкачки та 2-канальною системою регулювання 

та контролю швидкості протоку робочих газів). 

Автоматизована установка 

імпульсного відпалу 

матеріалів в протоці  

інертного газу (аргон або 

азот): 

Час відпалу 1-99 секунд 

Температура: до 1000 С 

Універсальний комплекс 

для термічних відпалів 

при тиску в діапазоні 

0.1-3 атмосфери, з 

барбатером та 2-х 

канальною системою 

подачи та контролю 

швикості протоку 

робочих газів 

Робоча камера містить 5 

магнетронів (2 постіної 

напруги та 3 ВЧ 

магнетрони), що  дозволяє 

створювати  багатошарові 

та композитні тонко-

плівкові  структури 
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Дослідницько-технологічний 

комплекс включає в себе хімічну 

лабораторію та комп’ютерізовану 

мікроаналітичну ділянку 

Уствновка електроно-

променевого відпалу в 

вакуумі на основі 

клмплексу ЕЛА-30 

Дозволяє обробляти 

пластини діамтром до 

100 мм 

Створений багатофункціональний дослідницько-технологічний комплекс для синтезу 

нових матеріалів (ІФН ім. Лашкарьова, м. Київ) 

 

 

Установка плазмової 

обробки матеріалів (на 

базі вакуумного посту 

УВН) 
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На базі дослідницько-технологічного комплексу розроблені технології синтезу нового 

класу світловипромінюючих матеріалів на основі наноструктурованого карбонованого 

оксиду кремнію (SiO2:C) 

 
Технології синтезу світловипромінюючого матеріалу SiO2:C 

Магнетронне осадження 

збагачених вуглецем  плівок 

a-Si:C з послідуючим 

 окисленням 

Послідовне карбонування та 

окислення шарів поруватого 

кремнію 

Функціоналізація кремнезему 

 А300 вуглецьвміщуючими  

сполуками з послідуючим  

термічним відпалом 

Тонкі плівки (100-1000 нм) Поруваті шари (1-10 мкм) Нанопорошки 

Збудження напівпровідниковим 
лазером 408 нм (40 мВт) Збудження 351 нм 

Збудження 408 нм 
(40 мВт) 12 



Основні параметри тандемних гетероструктур Ge/GaAs/InGaP 

призначених для виготовлення фотоелектричних перетворювачів 

сонячного світла 

Квантова ефективність тестових сонячних 

елементів,  виготовлених на основі 

трьохкаскадних тандемних гетероструктур 

Ge/GaAs/InGaP 

Усереднена вольтамперна характеристика на 

основі партії із 10 шт. фотоелектричних 

перетворювачів, виготовлених на основі 

трьохкаскадних тандемних гетероструктур 

Ge/GaAs/InGaP 

Каскадні нанорозмірні гетероструктури нового покоління для фотоелектричних 
перетворювачів сонячного світла на основі складних сполук 
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Модулі для концентраторних сонячних батарей на основі каскадних 
нанорозмірних гетероструктур А3В5 нового покоління з високоефективною 

системою охолодження 

  А 

A - A 

  6 
4 

2 

 8 
1 

A 

6 5 7 3 

Монтаж чіпа фотоелектричного перетворювача на 

тепловій трубі: 
1 - теплова труба; 2 - несуче ребро теплової труби;  

3 - склотекстоліт;  4 - індієва фольга; 5 - притискний 

пружинний контакт; 6 - чіп фотоелектричного 

перетворювача площею 0,98 см2;  7 - мідна фольга;   

8 - паровий простір теплової труби 

Модуль сонячної батареї з 

концентраторами сонячного світла на 

основі лінз Френеля і тепловідводом 

на основі теплових труб із радіаторами 

При кратності концентрації сонячного світла, рівній 500, та атмосферних 

умовах АМ1,5 модуль, що складається із шести чіпів фотоперетворювачів з 

ККД ≈ 34%  загальною площею ≈ 6 см2, генерує електричну потужність понад 

90 Вт  14 



 

Розроблення технології виготовлення багатошарових світловипромінюючих 
гетероструктур на основі сполук А3В5 

Партія зразків епітаксійних структур на основі 

AllnGaAsP з активними наношарами для 

високоефективних червоних та оранжевих 

світлодіодів, вирощених при поєднанні двох методів 

газофазної епітаксії - трихлоридної газофазної 

епітаксії при атмосферному тиску та МОС-гідридної 

епітаксії при пониженому тиску.  
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Профіль розподілу основних носіїв в 

світлодіодних гетероструктурах n-GaAs/n-

AlInGaAsP/n–AlInGaAsP (10 періодів)/n-AlInP/n-

AlInGaP-AlInP (10КЯ)/p-AlInP/p-AlInGaAsP/p-GaР 

виміряний з використаням електропрофілометра 

Accent:  

1- p-GaР; 2- p-AlInGaAsP; 3- p-AlInP; 4- n-AlInP;  

5- n-AlInGaAsP/n–AlInGaAsP (10 періодів); 6- n-

AlInGaAsP 

Буферний шар p-AlInGaAsP  

0,3-0,4 мкм;    ≈(1-3)1018см-3 

 

 

Підкладка n-GaAs (100) 

350±40 мкм              ≈(3-5)1018 

  

 

Буферний варізонний шар n - AlInGaAsP 

0,3-0,5 мкм;          ≈(2-4)1018 см-3 

 

 

Брегівське дзеркало  GaAs /AlGaAs  

50/40 нм (10-15періодів)    ≈(1-3)1018см-3 

 

 

Обмежуючий шар n – AlInP 

0,6-0,7 мкм;    ≈(5-7)1017см-3 

 

 

Активний шар з множиною квантових ям  

n-AlInGaP/AlInP  10/20 нм  (8-10 квантових 

ям) 

 

Обмежуючий p-AlInP  

0,75-0,85 мкм;    ≈(6-9)1017см-3 

 

 

Широкозонне вікно p- GaР  

8,5-9,5 мкм;    ≈(7-9)1018см-3 
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Технологія виготовлення нанорозмірних об’єктів в складі  світловипромінюючих 
гетероструктур AlInGaAsP/AlInP  

 
Відпрацьована технологія кристалізації брегівського дзеркала з нанорозмірними 

шарами на основі системи GaAs/AlGaAs  
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Брегівське дзеркало, яке формується 

на поверхні підкладки, відбиває 

назовні 80-90% світлового потоку, що 

генерується активною областю 

світлодіодної структури, завдяки 

цьому істотно збільшується світловий 

потік  

Рентгенівська дифрактограма періодичної структури брегівського рефлектора на 

основі GaAs/AlGaAs, що входить до складу AlInGaAsP/AlInP світлодіодних 

гетероструктур свідчить, що періодична структура брегівського рефлектора має 

високу структурну досконалість 
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Основні електрооптичні параметри багатошарових світловипромінюючих 
гетероструктур на основі твердих розчинів AlInGaAsP/AlInP для 

високоефективних червоних та оранжевих світлодіодів  

 

•Зовнішня квантова ефективність 

гетероструктури AlInGaAsP/AlInP - не 

менше 70%. 

•Пікова довжина хвилі генерації 

гетероструктури AlInGaAsP/AlInP 

червоного світла - 630±5 нм (300К). 

•Пікова  довжина хвилі генерації 

гетероструктури AlInGaAsP/AlInP 

оранжевого світла - 585±5 нм (300К). 

•Iном – 350 мА. 

•Uроб – 2,2 – 2,4 В. 

•Світловий потік не менше 40 лм 
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Спектри електролюмінесценції епітаксійних гетероструктур AlInGaAsP/AlInP червоного (1) 

та оранжевого світла (2) 
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НОВІ РЕЗУЛЬТАТИ, ЩО ВИКОРИСТАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ОПТИМІЗОВАНОГО ДИЗАЙНУ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ ДЛЯ 

СВІТЛОДІОДІВ НА ОСНОВІ InGaN/GaN 

Зміна температури в інтервалі 1070-1120 ºС, при 

фіксованому оптимальному співвідношенні 

газових потоків водню та азоту H2/N2 ≥0,6 

дозволяє регулювати процес входження атомів 

індію в підгратку елемента III групи, що 

забезпечує формування квантово-розмірних 

областей з вищою однорідністю   
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Спектри електролюмінесценції світлодіодних 

структур,  вирощених без (1) і з 

перериванням росту (2 і 3):  2-7 сек; 3-12 сек 

 

Переривання росту перед нарощуванням квантової 

ями InGaN на поверхні шару GaN  призводить до 

розділення суцільних шарів InGaN на масив 

просторово розділених острівців. Дана 

морфологічна трансформація в активній області 

світлодіодної структури супроводжується 

збільшенням ефективності електролюмінесценції 

Нанотехнології створення світлодіодів синього та білого світла на основі GaN 
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Залежність швидкості кристалізації твердих 

розчинів InхGa1-хN при різних температурах 

кристалізації  від відношення газових потоків Н2/N2 
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Спектральні характеристики білого випромінювання матеріалу SiO2:C можуть змінюватися в 
широкому діапазоні, що робить можливим керування кольором 
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Наноструктурований карбонований оксид кремнію (SiO2:C) як люмінофор для 
джерел білого світла з високими кольоровими якостями 

Показано, що спектральні характеристикі білого світла можуть майже ідеально відтворювати 
натуральне біле світло, тобто розсіяне випромінювання хромосфери Сонця  

 

Спектри фото- 

люмінесценції феніл- 

кремнезему при різній 

температурі відпалу 

Спектр фото- 

люмінесценції метокси- 

кремнезему при 

 збудженні 360 нм 
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Нанотехнології створення світлодіодів синього та білого світла на основі GaN 
 

 
Оптимізований дизайн епітаксійних структур для світлодіодів на основі InGaN/GaN 

 

надгратка InGaN/GaN (10 періодів) 

25-30нм 
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ЗАСТОСОВАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ 

СВІТЛОДІОДНОЇ ГЕТЕРОСТРУКТУРИ 

Метод формування тонких шарів 

аморфної кремній-вуглецевої плівки α-

Si1-xCx:H із значенням x більше 0.5 та 

високим рівнем нанопоруватості з 

використанням магнетронного 

розпорошення 

 

 Використання підкладок SiC із шаром 

стабілізованого поруватого Si для 

зменшення механічних напружень на 

границі розділу  
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яма InGaN 
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Епітаксійні структури для НВЧ-приладів 

Одним з важливих завдань НВЧ-техніки є розробка висовольтних швидкодіючих 

транзисторних структур на основі арсеніду галію. Структуру можна отримати, поєднуючи 

дві методики рідиннофазної і МОС-гидридної епітаксії. Високовольтна частина 

транзисторної структури формується рідиннофазної епітаксією, а тонкий гетероемітерний 

шар Si-GaAs/n-GaAs: Si/p-AlGaAs: Zn/p +-GaAs: Zn - МОС-гідридною епітаксією. 

 

Найбільш складною проблемою є кристалізація МОС-гідридною епітаксією 

гетероемітерної структури на підкладці з кристалографічною орієнтацією (111), що є не 

типовою для цієї технології. Для отримання найбільш впорядкованої структури 

епітаксійної плівки, концентрація центрів кристалізації повинна бути невеликою. При таких 

умовах реалізується механізм пошарового росту. На поверхні підкладки арсеніду галію з 

кристалографічною орієнтацією (111А) переважають атоми галію з обірваними зв’язками, 

а атоми арсену знаходяться нижче від площини в якій розміщені атоми галію. Доступ до 

них атомів арсену, що дифундують по поверхні підкладки, є утруднений. Поверхневий 

коефіцієнт дифузії атомів арсену є дещо менший від поверхневий коефіцієнта дифузії 

атомів галію. Внаслідок цього створюються сприятливі умови формування структурних 

дефектів. Для покращення умов зародкоутворення та кристалізації шару необхідно 

обмежити доступ до поверхні атомів галію. Зменшення потоку триметилгалію призводить 

до зменшення швидкості росту, але істотно не покращує морфології поверхні. Був 

опробуваний імпульсний режим подачі триметилгалію в реактор. При виборі параметрів 

імпульсного режиму подачі триметилгалію виходили з того, що імпульсний потік 

триметилгалію повинен зменшити концентрацію атомів третьої групи і відповідно кількість 

дефектів, зумовлених надлишком цих атомів при формуванні адатомів. 
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 Морфологія поверхні шару n-

GaAs (111А) кристалізованого на 

поверхні підкладки si-GaAs(111А) 

при ефективному потоці арсину 

413 sccm, температурі епітаксії 

580 ºС та модульованому потоці 

триметилгалію 

τ ТМGa 

 

10 c 

τ ТМGa 

 

10 c 

 

τ ТМGa 

 

10 c 

 

Q ТМGa, 

sccm  

 

 

 

 

 

                                                                                   t 

Δt = 

15-20 

c 

Температурно часовий режим подачі ТМGa  

Для формування дзеркальної морфології 

поверхні плівок GaAs був застосований 

модульований в часі режим подачі джерела 

елемента третьої групи – галію. В якості 

джерела галію використовувався триметилгалію 

(ТМGa) 

 

Технологічні аспекти формування дзеркальної морфології поверхні 

епітаксійних плівок GaAs з кристалографічною орієнтацією (111А) на 

установці МОС-гідридної епітаксії Discovery 180LDM 
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1- Морфологія поверхні гетероемітерної двошарової структури nGaAs/рAlGaAs, 

вирощеної на підкладці si-GaAs (111А) в одному технологічному процесі при 

ефективному потоці арсину 413sccm. 

2- Морфологія поверхні шару nGaAs кристалізованого на поверхні підкладки                        

si- GaAs(111А) при ефективному потоці арсину 440 sccm та температурі 670ºС. 

3-Морфологія поверхні шару nGaAs кристалізованого на поверхні підкладки                    

si-GaAs(111А) при ефективному потоці арсину 413 sccm та температурі 580 ºС. 

1 2 3 

Відпрацьовано оптимальні технологічні режими кристалізації гетероемітерної  структури 

nGaAs/рAlGaAs на поверхні GaAs з кристалографічною орієнтацією (111) 

Технологія кристалізації гетероемітерної структури на підкладці з 

кристалографічною орієнтацією (111) методом МОС-гідридної епітаксії 
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Характеризація трьохшарової ЕС n+-GaAs/p-AlGaAs/p+-GaAs на поверхні 

підкладки GaAs (111А)  

Для отримання омега сканів використовувалась 

методика двохкристальної ренгенівської 

дифрактометрії  

Омега скани епітаксійних структур: синя 

лінія - від поверхні епітаксійного шару 

nGaAs кристалізованого на підкладці фірми 

Wafer technology); червона крива (для 

порівняння) - від двошарової епітаксіальної 

структури si-GaAs (100)-підкладка/n-

GaAs:Si/p-AlGaAs:Zn 

Профіль розподілу концентрації носіїв в  

трьохшаровій епітаксійній структурі 

s.i.GaAs (підкладка Wafer technology)/n+-

GaAs/p-AlGaAs/p+-GaAs 

Профіль розподілу концентрації носіїв 

отриманий з використанням методики C-V 

електропрофілювання 24 



 

1. Вперше в Україні організована та створена високотехнологічна база для 

виробництва сучасних нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур 

на основі А3В5 високоефективних фотоелектричних перетворювачів, 

світлодіодних та НВЧ - епітаксійних структур. 

2. Розроблено базовий технологічний підхід на основі поєднання якісних та 

кількісних критеріїв домішок різного функціонального призначення, що в 

сукупності забезпечує досягнення максимальних рівнів очистки 

напівпровідникових матеріалів від неконтрольованих домішок та нерівноважних 

дефектів, встановлення основних механізмів взаємодії спеціально введених та 

неконтрольованих фонових домішок в газову фазу і як результат - розробку 

оптимальних технологічних режимів формування приладових епітаксійних 

структур А3В5 із застосуванням комплексного легування. 

3. Розроблений базовий технологічний процес кристалізації високоефективних 

каскадних гетероструктур InGaP/GaAs/InGaAsN/Ge, здатних працювати при 

високих ступенях концентрації сонячного світла (500-1000 сонць). 

4. Розроблено технологічні основи кристалізації МОС-гідридною епітаксією (при 

пониженому тиску) епітаксійних шарів GaAs та їх твердих розчинів на підкладці з 

кристалографічною орієнтацією (111). 

5. Розроблено технологію створення нанокомпозитних шарів карбонованого оксиду 

кремнію з включеннями вуглецевих нанокластерів (a-SiO2:C), які показують 

інтенсивну білу фотолюмінесценцією. 

Основні висновки 
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